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Editorial

OLITICAL

Το φως του ορθολογισμού και της γνώσης

Α

ργά ή γρήγορα, κάποια στιγμή από την πανδημία
θα ξεμπερδέψουμε. Από τους συνωμοσιολόγους, όμως, ποτέ. Το εμβόλιο βρέθηκε σε χρόνο-ρεκόρ. Θα βγει σύντομα και το ανάλογο φάρμακο
και θα ησυχάσουμε μια και καλή από τον εφιάλτη του
κορονοϊού. Το χάπι, όμως, για την ανθρώπινη ανοησία
δεν πρόκειται να βρεθεί. Γι’ αυτό είναι ανίκητη. Άρα και
πιο επικίνδυνη… Εκείνο, όμως, που πρέπει να προβληματίσει είναι οι μεταλλάξεις στον τρόπο έκφρασής της.
Γιατί, κάθε φορά, μπορεί να εφευρίσκει διαφορετικές
μορφές, προκειμένου να εισέρχεται στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Άλλοτε με τον μανδύα του «αγανακτισμένου», άλλοτε με τον μανδύα της ξενοφοβίας - και
πάει λέγοντας…
Οι εικόνες από τις συγκεντρώσεις των αντιεμβολια-

στών σε Ομόνοια και Σύνταγμα προκαλούν ανησυχία.
Όχι για τον όγκο τους. Δεν ήταν, δα, και καμιά λαοθάλασσα που πλημμύρισε τις δύο πλατείες. Αλλά για το
γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να
συντονιστούν με την κοινή λογική. Να ακούσουν τον
στέρεο λόγο των επιστημόνων και να καταλάβουν. Είναι
εύλογη η κόπωση της κοινωνίας. Όπως είναι εύλογος
και ο σκεπτικισμός πολλών σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων. Αλλά αυτό απέχει πολύ από τον «μεσαίωνα» που διαδήλωσε χθες…
Όμως, στην εξάπλωση της συνωμοσιολογίας έχουν
συμβάλει καθοριστικά οι παλινωδίες των κυβερνώντων
και ο τρόπος που συχνά αρθρώθηκαν αντιφατικά «αφηγήματα». Στην περίπτωση της πανδημίας το τελευταίο
έγινε κατά κόρον. Κυρίως από τους ειδικούς στα τηλε-

παράθυρα των δελτίων ειδήσεων. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο η εκστρατεία για τον εμβολιασμό να γίνει περισσότερο με την πειθώ και λιγότερο με την απειλή. Με την
επίκληση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ατομικής ευθύνης, προς όφελος της δημόσιας υγείας, και όχι
με τον φόβο. Ο φόβος γεννά σκοτάδια. Και η μάχη με
τον ιό θα πρέπει να δοθεί στο φως. Στο φως του ορθολογισμού και της γνώσης. Μόνο έτσι θα πεισθούν οι αρνητές κάθε ηλικίας, κοινωνικής τάξης και μορφωτικού
επιπέδου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζο Μπάιντεν
φώναξε στον Λευκό Οίκο μια 18χρονη ποπ σταρ, προκειμένου να μιλήσει στη γλώσσα των νέων για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Τέτοιες πρωτοβουλίες
χρειάζονται και εδώ. Όλοι πρέπει να συστρατευθούν σε
αυτήν την προσπάθεια.
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Μαντίλα... γιοκ στην εργασία!

Μ

ια απόφαση που ανοίγει διάπλατα
την πόρτα της απαγόρευσης χρήσης της μαντίλας στους χώρους
εργασίας πήρε χθες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με
την απόφαση, οι εργοδότες μπορούν να ζητήσουν από τους εργαζόμενους ή τις εργαζόμενές τους να μη φορούν στον χώρο εργασίας
τους μουσουλμανική μαντίλα ή άλλο εμφανές
σύμβολο εκδήλωσης πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.
Το Ανώτατο Δικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Ε.,
απαντώντας σε προδικαστικά ερωτήματα του
Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών του Αμβούργου και του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών της Γερμανίας, αποφάσισε ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί διάκριση,
αλλά δικαιολογείται από την ανάγκη του εργοδότη να παρουσιάζει ουδέτερη εικόνα έναντι
των πελατών ή να προλαμβάνει τις κοινωνικές
αντιπαραθέσεις. Εντούτοις, η δικαιολόγηση
αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται σε πραγματική ανάγκη του εργοδότη και, στο πλαίσιο του
συμβιβασμού των επίμαχων δικαιωμάτων και
συμφερόντων, τα εθνικά δικαστήρια μπορούν
να λαμβάνουν υπόψη το ιδιαίτερο πλαίσιο κάθε κράτους-μέλους και ιδίως τις ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις όσον αφορά στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας.
Πρόκειται για μια σημαντική ευρωπαϊκή δικαστική απόφαση πάνω σε ένα ιδιαίτερα
ευαίσθητο θέμα, όπως αυτό της μουσουλμανικής μαντίλας, που απασχολεί την κοινή γνώμη σε πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε. Όλα ξεκίνησαν όταν οι IX και η MJ, οι οποίες εργάζονται
σε γερμανικές εταιρείες ως ειδική παιδαγω-

γός και ως σύμβουλος πωλήσεων και ταμίας
αντιστοίχως, άρχισαν να φορούν μουσουλμανική μαντίλα στον χώρο εργασίας τους.
Ο εργοδότης της IX, WABE, εκτιμώντας ότι η
χρήση μουσουλμανικής μαντίλας δεν συμβιβαζόταν με την πολιτική φιλοσοφικής, θρησκευτικής και πολιτικής ουδετερότητας που
τηρούσε έναντι των γονέων, των παιδιών και
των τρίτων, ζήτησε από την εργαζόμενη να
αφαιρέσει τη μαντίλα και, κατόπιν της άρνησής της, ανέστειλε δύο φορές προσωρινά τη
σχέση εργασίας της, απευθύνοντάς της και
αντίστοιχες έγγραφες παρατηρήσεις. Η εργοδότρια της MJ, MH Müller Handels GmbH
(στο εξής: MH), κατόπιν της άρνησης της εργαζομένης να αφαιρέσει τη μαντίλα στον χώρο εργασίας, της ανέθεσε άλλη εργασία κατά
την οποία μπορούσε να συνεχίσει να τη φορά
και, στη συνέχεια, αφού απάλλαξε την MJ από
τα καθήκοντά της, της έδωσε την εντολή να
εμφανίζεται στον τόπο εργασίας χωρίς επιδεικτικά και ευμεγέθη σύμβολα οποιωνδήποτε πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών
πεποιθήσεων.

Αγωγές
Η IX άσκησε αγωγή ενώπιον του Arbeitsgericht Hamburg (Δικαστήριο Εργατικών
Διαφορών Αμβούργου), ζητώντας να υποχρεωθεί το WABE να αποσύρει από τον προσωπικό της φάκελο τις έγγραφες παρατηρήσεις
σχετικά με τη χρήση μουσουλμανικής μαντίλας. Η δε MJ άσκησε αγωγή ενώπιον των
εθνικών δικαστηρίων ζητώντας την αναγνώριση της ακυρότητας της εντολής που της
έδωσε η MH, καθώς και αποζημίωση. Κατόπιν

της δικαίωσης της MJ από τα δικαστήρια, η
MH άσκησε αναίρεση ενώπιον του Bundesarbeitsgericht (Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών στη Γερμανία).
Στο ως άνω πλαίσιο τα δύο αιτούντα δικαστήρια αποφάσισαν να υποβάλουν στο Δικαστήριο της Ε.Ε. προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας 2000/78.
Ζήτησαν από το δικαστήριο να διευκρινίσει,
μεταξύ άλλων, αν ένας εσωτερικός κανόνας
επιχείρησης, ο οποίος απαγορεύει στους εργαζομένους να φέρουν οιοδήποτε εμφανές
σύμβολο πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων στον χώρο εργασίας, συνιστά, έναντι των εργαζομένων που
τηρούν συγκεκριμένους ενδυματολογικούς
κανόνες βάσει θρησκευτικών επιταγών, άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί
να δικαιολογηθεί η τυχόν διαφορετική έμμεση διαφορετική μεταχείριση λόγω θρησκείας
ή πεποιθήσεων που προκύπτει από τον κανόνα αυτόν και ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του ελέγχου του πρόσφορου χαρακτήρα τής εν λόγω
διαφορετικής μεταχείρισης.
Το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου υπενθυμίζει τη νομολογία του, κατά την οποία ένας
τέτοιος κανόνας δεν εισάγει άμεση διάκριση
εφόσον καλύπτει αδιακρίτως κάθε εκδήλωση
των ως άνω πεποιθήσεων και αντιμετωπίζει
κατά τον ίδιο τρόπο όλους τους εργαζομένους
της επιχείρησης, επιβάλλοντάς τους, γενικώς
και αδιακρίτως, μια ουδέτερη αμφίεση διά
του αποκλεισμού τέτοιων συμβόλων. Το δικαστήριο κρίνει ότι το συμπέρασμα αυτό δεν

αναιρείται από το γεγονός ότι ορισμένοι εργαζόμενοι τηρούν θρησκευτικές επιταγές που
επιβάλλουν συγκεκριμένη ενδυμασία. Πράγματι, μολονότι ένας κανόνας, όπως ο ανωτέρω, μπορεί, βεβαίως, να είναι ιδιαιτέρως δυσάρεστος για τους εν λόγω εργαζομένους, το
γεγονός αυτό δεν ασκεί επιρροή στη διαπίστωση ότι ο κανόνας αυτός, ο οποίος εκφράζει πολιτική ουδετερότητας της επιχείρησης,
δεν εισάγει, κατ’ αρχήν, διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων, βασιζόμενη σε
κριτήριο που είναι αρρήκτως συνδεδεμένο με
τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις.
Εν προκειμένω, ο επίμαχος κανόνας εφαρμοζόταν κατά τα φαινόμενα γενικώς και αδιακρίτως, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος εργοδότης ζήτησε από υπάλληλο να αφαιρέσει τον
σταυρό που φορούσε στον λαιμό της και αυτή
συμμορφώθηκε. Το δικαστήριο καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, ένας
κανόνας όπως ο επίμαχος στην κύρια δίκη δεν
συνιστά, έναντι των εργαζομένων που τηρούν
συγκεκριμένους ενδυματολογικούς κανόνες
βάσει θρησκευτικών επιταγών, άμεση διάκριση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων.

Απόφαση-βόμβα από
το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που απέρριψε προσφυγή
μουσουλμάνων
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Η... καυτή ανάσα των lockdowns

Τ

ην ώρα που τα πράγματα δείχνουν
να ξεφεύγουν, στο Μαξίμου οι συσκέψεις είναι απανωτές, καθώς
την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για
την υποχρεωτικότητα αλλά και για την αναστολή εργασίας.
Όπως τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη, δεν θα συνδέεται ο
υποχρεωτικός εμβολιασμός κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων με απολύσεις. Η κυρία
Πελώνη τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στο ισχύον πλαίσιο για τους
δημοσίους υπαλλήλους. Η υποχρεωτικότητα
που ανακοινώθηκε είναι ένα ειδικό πλαίσιο.
Θα έρθει, λοιπόν, νομοθετικό πλαίσιο την
επόμενη εβδομάδα που θα ρυθμίζει αυτά τα
ζητήματα. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα συνδέει
την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε
καμία περίπτωση με απολύσεις». Η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι «το πλαίσιο για τις δημόσιες δομές θα εξειδικευθεί
εν ευθέτω χρόνω. Αυτό που έχει ανακοινωθεί αφορά σε ιδιωτικές δομές, μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ. και προβλέπει
για όποιον αρνηθεί αποχή από την εργασία
άνευ αποδοχών».
«Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει
τη νομοθεσία ούτε θα θεσπίσει γενικό κανόνα απολύσεων», ξεκαθάρισε από τη μεριά
του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με τις αναστολές εργασίας στις κατηγορίες εργαζομένων
των οποίων καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και οι ίδιοι αρνούνται να το κάνουν. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Γεωργιάδης
δήλωσε: «Δεν υπάρχει όριο για την αναστολή εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Ισχύει όσο
κρατά η πανδημία και υπάρχει κίνδυνος. Η
κείμενη εργατική νομοθεσία προβλέπει τι
μπορεί να κάνει μια επιχείρηση σε αυτή την
περίπτωση. Αν η επιχείρηση μπορεί, για παράδειγμα, να βάλει έναν εργαζόμενο σε τηλεργασία, μπορεί να το κάνει. Αν αποφασίσει
να τον απολύσει και ο εργαζόμενος αμφισβητήσει το δικαίωμα αυτής της απόλυσης,
πάνε στο δικαστήριο και αυτό κρίνει αν είναι
νόμιμη η απόλυση. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει τη νομοθεσία ούτε θα θεσπίσει γενικό κανόνα απολύσεων. Στην εργατική νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα,
υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο που προβλέπει ότι η επιχείρηση μπορεί να επικαλεστεί
σπουδαίο λόγο για απόλυση».
Όσον αφορά στο Δημόσιο, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι δεν υφίσταται συνταγματική δυνατότητα για απολύσεις και στο πλαίσιο αυτό οι εργαζόμενοι θα βγαίνουν σε

Ποιοι βουλευτές θα φάνε… πόρτα
από τον φρούραρχο της Βουλής
Ζορίζουν τα πράγματα για τους βουλευτές που δεν θα έχουν
κάνει -το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο- το εμβόλιο. Και αυτό
γιατί η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε κατά πλειοψηφία
να αποδεχτεί την πρόταση που κατέθεσε ο γραμματέας της Κ.Ο.
της Ν.Δ. Γιάννης Μπούγας αρχικά να απευθυνθεί μια αυστηρή
σύσταση στους μη εμβολιασμένους και σε δεύτερη φάση να
απαγορευτεί η διά ζώσης παρουσία τους στις εργασίες του Κοινοβουλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ. Γιάννης Μπούγας φέρεται να πρότεινε οι μη εμβολιασμένοι βουλευτές,
ανεξαρτήτως του κόμματος στο οποίο ανήκουν, να μην μπορούν να
συμμετέχουν διά ζώσης και να παίρνουν τον λόγο είτε στην Ολομέλεια είτε στις Επιτροπές και η οποιαδήποτε παρέμβασή τους να γίνεται από το σπίτι ή το γραφείο τους μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα, πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη της Διάσκεψης εμφανίστηκαν ως επί το πλείστον θετικά στην πρόταση του γραμματέα
της Κ.Ο. της Ν.Δ., αν και το θέμα αλλά και τα μέτρα θα επανεξετααναστολή άνευ αποδοχών. Σε ερώτηση αν η
υποχρεωτικότητα επεκταθεί και σε άλλες
επαγγελματικές κατηγορίες, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι «αν η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών εισηγηθεί στον υπουργό
Υγείας και για άλλους κλάδους, προφανώς
θα τη θεσπίσουμε».

Πρόβλημα
Με αφορμή την εξάπλωση της μετάλλαξης
Δέλτα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «είναι
καλό να συνειδητοποιήσουμε ότι αν έχουμε
έξαρση της πανδημίας, θα έχουμε πρόβλημα». Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο γενικού lockdown και προανήγγειλε τοπικά
lockdowns μόνο για τους ανεμβολίαστους.
«Αν βαθύνει η πανδημία, μέτρα τύπου γενι-

στούν πλέον με το άνοιγμα της Βουλής μετά τις διακοπές τον Σεπτέμβριο και με βάση τα νέα δεδομένα της πανδημίας.
Πρόταση να μην έρχονται στη Βουλή αλλά να μιλάνε από το σπίτι
τους όσοι βουλευτές, αν και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας,
δεν έχουν εμβολιαστεί, έκανε και από το βήμα της Βουλής και ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝ.ΑΛ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής
τού νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για την παράταση
του προγράμματος «Ηρακλής», ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι θα πρέπει
όλοι οι βουλευτές που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας να εμβολιαστούν και όσοι αρνούνται να μην τους επιτρέπεται να παίρνουν τον λόγο από το βήμα της Ολομέλειας, αλλά να τοποθετούνται
από το σπίτι ή το γραφείο τους μέσω τηλεδιάσκεψης.
Το μπαλάκι, πάντως, πάει πλέον στους βουλευτές της Ελληνικής
Λύσης, τον κ. Παύλο Πολάκη αλλά και μια βουλευτίνα της Ν.Δ. που
φέρεται να μην έχει ακόμη εμβολιαστεί και, φυσικά, στον φρούραρχο που θα πρέπει να τους απαγορεύει την είσοδο!

κής καραντίνας δεν θα ληφθούν μόνο για
έναν λόγο. Διότι πλέον υπάρχουν οι εμβολιασμένοι, τους οποίους δεν έχουμε δικαίωμα
να περιορίσουμε. Ακόμη και στα τοπικά
lockdowns θα ακολουθηθεί η ίδια αρχή. Οι
εμβολιασμένοι δεν μπορούν να περιοριστούν, αφού δεν κινδυνεύουν», δήλωσε.
Όσον αφορά στους αρνητές των εμβολίων,
τους χαρακτήρισε γραφικούς και ανορθολογιστές, ενώ σχολιάζοντας τις χθεσινές συγκεντρώσεις ανέφερε ότι πρόκειται για τους
ίδιους ανθρώπους που συμμετείχαν στους
«αγανακτισμένους» την περίοδο 2010-2011
και στο «OΧΙ» για το δημοψήφισμα του 2015.
Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης υποστήριξε ότι όσοι από τους δημοσίους υπαλλήλους αρνηθούν να εμβολια-

στούν τους περιμένει παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στο θέμα της πιθανής απόλυσης, είπε ότι, σύμφωνα
με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, για όποιον αρνηθεί
να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις
θα ενεργοποιείται η πειθαρχική διαδικασία.
Για το αν τελικά θα απολυθεί κάποιος, αυτό
το αποφασίζει το Συμβούλιο.

Μάκης Βορίδης: «Θα περνούν
από Πειθαρχικό οι δημόσιοι
υπάλληλοι που δεν θα
κάνουν εμβόλιο»
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρώνει τον δρόμο για την υποψηφιότητά του στο ΚΙΝ.ΑΛ. ο Παύλος Γερουλάνος
Ως προαναγγελία της συμμετοχής του στην κούρσα διαδοχής
του Κινήματος Αλλαγής ερμηνεύονται όσα υποστήριξε ο Παύλος
Γερουλάνος σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών».
«Εισπράττω την ανάγκη του κόσμου για ελπίδα. Εισπράττω την
αγωνία να δουν τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη να αναγεννιέται
και να δίνει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «Για αυτό δουλεύουμε με τους συνεργάτες μου, για μια σύγχρονη πολιτική πρόταση οικονομικής και
κοινωνικής αναγέννησης με εξωστρέφεια, πάνω στις πραγματικές
ανάγκες των ανθρώπων, που θα συμπεριλαμβάνουν όλη την κοινωνία. Μια πρόταση για μια προοδευτική Ελλάδα, όπου δεν θα περισσεύει κανείς. Αυτό είναι ένα όραμα για το οποίο αξίζει να δουλέψουμε σκληρά». Ωστόσο, ο κ. Γερουλάνος συνεχίζει να κρατάει
κλειστά τα χαρτιά του και να μην αποκαλύπτει τις προθέσεις του.

Πάντως, έχει συνεχείς επαφές με στελέχη και πολίτες από όλες τις
περιφέρειες, «διαβάζοντας» την πολιτική ατμόσφαιρα και τον Σεπτέμβριο, όπως όλα δείχνουν, θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης «Αθήνα είσαι εσύ» εξελέγη στην τρίτη
θέση στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας με 13,19%.
Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζει να κινείται η Φώφη Γεννηματά,
η οποία σήμερα πραγματοποιεί περιοδεία στην Αργολίδα. Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του
κόμματος των Πρασίνων συμφώνησε στην έναρξη ενός μόνιμου
διαλόγου προκειμένου να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας νέας
ατζέντας για την πράσινη ανάπτυξη και τη δίκαιη κατανομή του
οφέλους της. «Είναι ώρα και στην Ελλάδα αυτός ο διάλογος να
ενισχυθεί… Στόχος είναι να διαμορφώσουμε όλοι μαζί τις πολιτι-

κές του Πράσινου Κοινωνικού Συμβολαίου, της γνήσιας προοδευτικής πολιτικής που έχει ανάγκη ο τόπος μας», δήλωσε η κυρία Γεννηματά.
Την ίδια ώρα, ο γραμματέας Επικοινωνίας του ΚΙΝ.ΑΛ. Παναγιώτης Βλάχος απάντησε στο θέμα της επαναφοράς της ονομασίας
«ΠΑΣΟΚ» που έχει ως «αιχμή του δόρατος» στην προεκλογική του
καμπάνια ο Ανδρέας Λοβέρδος. «Το να αλλάξεις τη μαρκίζα χωρίς
να αλλάξεις το περιεχόμενο δεν έχει κανένα νόημα. Εξάλλου, ως
ΠΑΣΟΚ φτάσαμε στο 48% αλλά και στο 4,5% κάποτε. Σημασία έχει
το κοινωνικό αποτύπωμα. Όσο μεγαλώνει το Κίνημα Αλλαγής δικαιώνεται και το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση του κόσμου. Τα σύμβολα
του ΠΑΣΟΚ δεν έφυγαν ποτέ. Τα ψηφοδέλτια του 2019 είχαν και τον
ήλιο του ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής», είπε ο κ. Βλάχος.
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Ο Τσίπρας στη λεωφόρο… αγωνίας
του
Γιάννη Σπ. Παργινού

parginos@paraskhnio.gr

Μ

ε την πολιτική διάθεση για συνεχές σφυροκόπημα της κυβέρνησης και διαρκή ανάδειξη των παλινωδιών, των λαθών και των αντιφάσεών της, καθώς και των «ιδεοληψιών του
σκληρού νεοφιλελευθερισμού» που τη συνοδεύουν κατέβηκε στην Κρήτη ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. για διήμερη περιοδεία.
Από το Νοσοκομείο της Ιεράπετρας έστειλε το μήνυμα για γενικό εμβολιασμό της κοινωνίας μας. «Καλώ για άλλη μια φορά τους
πολίτες να εμβολιαστούν και να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας», χαρακτηρίζοντας
τον εμβολιασμό «βασική υποχρέωση, πρώτα
από όλα απέναντι στον εαυτό μας αλλά και
απέναντι στους συνανθρώπους μας, αξιοποιώντας ένα από τα βασικά όπλα που μας δίνει
η επιστήμη, το εμβόλιο».
Ταυτόχρονα, όμως, έκρινε αρνητικά την
απόφαση της κυβέρνησης για συγχώνευση
των νοσοκομείων και περιορισμό του υγειονομικού προσωπικού. Επί τούτου ο Αλέξης
Τσίπρας έκανε λόγο για «άθλιο σχεδιασμό»
της κυβέρνησης και δη εν μέσω πανδημίας,
όταν «το ΕΣΥ και τα δημόσια νοσοκομεία
χρειάζονται ενίσχυση και όχι αποδυνάμωση». «Αυτές οι ιδεοληπτικές εμμονές είναι
καταστροφικές», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.
«Οι πολίτες, μαζί κι εμείς, δεν θα επιτρέψουμε να υλοποιηθούν αυτές οι καταστροφικές πολιτικές επιλογές. Είναι η ώρα της εγρήγορσης. Της εγρήγορσης για την προστασία

του καθενός και της καθεμιάς. Είναι η ώρα
της κοινωνικής ευθύνης. Είναι, όμως, και η
ώρα του αγώνα για να δυναμώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να δυναμώσουμε τις
δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας, για να δυναμώσουμε το κοινωνικό κράτος. Για να χτίσουμε
ένα κράτος ανθρώπινο και ισχυρό».
Αναφερόμενος στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, επισήμανε: «Δυστυχώς για ακόμη
μια φορά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο
κύμα έξαρσης της πανδημίας στη χώρα μας».
Όταν από την πλευρά της κυβέρνησης «τα λάθη, οι παλινωδίες, οι ερασιτεχνικοί χειρισμοί,
η αλαζονεία, ο πολιτικός καιροσκοπισμός,
όλα αυτά μαζί συνετέλεσαν στο να βρεθούμε
για άλλη μια φορά σε μια ανοιχτή λεωφόρο
αγωνίας, ενώ μας έλεγαν ότι είμαστε στο τελευταίο μίλι».

Πρόγραμμα περιοδείας
Μετά το Νοσοκομείο της Ιεράπετρας ο Αλέξης Τσίπρας χθες το μεσημέρι συμμετείχε σε
ευρεία σύσκεψη στο Επιμελητήριο Αγίου Νι-

κολάου με φορείς του νομού. Σήμερα θα έχει
επίσης σύσκεψη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με φορείς και επιμελητήρια. Η Κρήτη ως
τουριστικός προορισμός περνά δύσκολα και
φέτος το καλοκαίρι λόγω κορονοϊού και η επίσκεψη αποτελεί μια ευκαιρία για τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ακούσει
και να καταγράψει τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου και των εργαζομένων από
κοντά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. θα κλείσει τη διήμερη περιοδεία του στην Κρήτη με
ομιλία απόψε σε κεντρική πολιτική εκδήλωση
στο Ηράκλειο, στο Ενετικό Λιμάνι, στον προβλήτα Μικρού Κούλε στις 8 μ.μ.
Την αναστολή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022
κάθε πλειστηριασμού που αφορά σε ακίνητο
που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη, εφόσον η αντικειμενική αξία αυτού δεν
υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ, κατέθεσαν ως
νομοθετική ρύθμιση-τροπολογία βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ.
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «η
διαχείριση της πανδημικής κρίσης και ως συ-

νέπεια αυτής η βαθιά οικονομική ύφεση, η
αύξηση της ανεργίας και η ραγδαία συρρίκνωση των εισοδημάτων έχουν επιφέρει τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και δυσχέρειες σε χιλιάδες πολίτες οδηγώντας τους
στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής.
Η οικονομία και η κοινωνία δεν έχουν επανέλθει στην κανονικότητα.
Οφειλέτες που στάθηκαν όρθιοι κατά τη
διάρκεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης
βρίσκονται σήμερα χωρίς δική τους υπαιτιότητα σε προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων, αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας».

Από την Κρήτη ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «άθλιο
σχεδιασμό» της κυβέρνησης
σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία

P
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Ποιος έφερε
τον Προκοπίου;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναλάβει να
βλέπει όλους όσοι επενδύουν και βάζουν ζεστό χρήμα στη χώρα. Είδε και τον Γιώργο
Προκοπίου, το νέο αφεντικό του Ναυπηγείου
Σκαραμαγκά, και ζήτησε να μάθει πώς θα
προχωρήσει το business plan και τι θα γίνει
με τους εργαζομένους. Άντε να σας δώσω και
το ντεσού: Ο άνθρωπος-κλειδί που έτρεξε με
ταχύτητες φωτός τον διαγωνισμό των ναυπηγείων, για να μην έχουμε καθυστερήσεις,
ήταν ο Χρήστος Σταϊκούρας ο οποίος, όπως
λέγουν οι πληροφορίες, είναι αυτός που έριξε στο τραπέζι του
Μαξίμου το όνομα του εφοπλιστή Προκοπίου…

Αμερικανοί γερουσιαστές συνιστούν στον Λευκό Οίκο να αναλάβει ένα πλέγμα πρωτοβουλιών, το οποίο
θα περιλαμβάνει την απειλή κυρώσεων και θα είναι
ικανό να ασκήσει πίεση εναντίον της Τουρκίας, τόσο
σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο. Οι γερουσιαστές Μπομπ Μενέντεζ και Κρις Βαν Χόλεν
έστειλαν και σχετική επιστολή στον πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν. Η επιστολή του προέδρου της Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας στάλθηκε εν
όψει της επικείμενης επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος Ερντογάν στην Κύπρο, με αφορμή την 47η επέτειο της τουρκικής εισβολής.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Στη Θράκη
έχετε καταλάβει
τι συμβαίνει;

OLITICANTIS

Ακυρώθηκε η εκδήλωση
του Ιδρύματος
Καραμανλή

H

ιστορία με την «Τουρκική Ένωση
Ξάνθης» έχει πολύ παρασκήνιο και
πολύ... ψωμί. Όλα ξεκίνησαν μετά την
πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, που
απέρριψε αίτημα για χρήση του όρου
«τουρκικός» στις ονομασίες μειονοτικών
συλλόγων και φορέων της περιοχής. Η
παράνομη «Τουρκική Ένωση Ξάνθης», η
οποία διατηρεί ανοιχτούς διαύλους
επικοινωνίας με το τουρκικό προξενείο
Κομοτηνής αλλά και με τους «Γκρίζους
Λύκους», βγήκε στα κάγκελα και πριν από
λίγες ημέρες έκανε και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας. Σε βίντεο του xanthinews.gr,
με πλάνα από τη συγκέντρωση, φαίνονται
ξεκάθαρα ακραίοι μειονοτικοί να κάνουν
προκλητικά το σήμα των «Γκρίζων Λύκων»
μπροστά στον φακό, φανερώνοντας τις
πραγματικές τους προθέσεις. Το χειρότερο
όλων είναι ότι στη συγκέντρωση συμμετείχαν
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Χουσεΐν
Ζεϊμπέκ και του ΚΙΝ.ΑΛ. Ροδόπης Ιλχάν
Αχμέτ καθώς και οι μειονοτικοί δήμαρχοι
Ιάσμου Οντέρ Μουμίν, Μύκης Ντελί Χουσεΐν
Ριντβάν και Αρριανών Αμέτ Ριντβάν.

Την επόμενη εβδομάδα
τα λεφτά…
Την επόμενη Παρασκευή 23 Ιουλίου αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο πρόεδρος του
Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, που πιθανόν
να κρατάει μαζί του και τα πρώτα 4 δισ. ευρώ
του Ταμείου Ανάκαμψης, που τα περιμένουμε… με ανοιχτές αγκάλες. Ο Ιρλανδός Κεντροδεξιός πολιτικός έχει την Ελλάδα στην
καρδιά του, όπως όλοι οι συμπατριώτες του,
κάτι άλλωστε που είναι αμοιβαίο από ελληνικής πλευράς. Παράλληλα, οι σχέσεις του με
τον Χρ. Σταϊκούρα είναι φιλικές. Στις 23/7,
λοιπόν, αναμένεται να φέρει μαζί του τον
μποναμά και στις 24/7 να παραστεί στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Αμήν!

P

Ποιοι έριξαν
χρήμα στη ΔΕΗ;
BlackRock, Fidelity, Bluebay, Apollo, Henderson,
Pictet Group είναι μερικοί επενδυτές που έριξαν
χρήμα στη ΔΕΗ. Το νέο ομόλογο της εταιρείας είχε
αποδοχή πολλαπλάσια από αυτή που περίμενε η
διοίκηση Στάσση, καθώς σήκωσε περίπου 500
εκατ. ευρώ. Στην ουσία, λοιπόν, από τον Μάρτιο η
εταιρεία έχει σηκώσει από την αγορά περίπου 1,3
δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 775 εκατ.
ευρώ που άντλησε τον Μάρτιο. Τα χρήματα που θα
αντλήσει η εταιρεία θα οδηγηθούν στην
αποπληρωμή δανεισμού της ΔΕΗ. Είδες η ΔΕΗ;

Παρά το γεγονός ότι είχαν σταλεί και προσκλήσεις, η μετάλλαξη Δέλτα σταμάτησε τα
πάντα… Όπως είχε γίνει γνωστό, ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα μιλούσε για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ιδρυτή της Ν.Δ. Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί
στις 21 Ιουλίου και οι προσκλήσεις είχαν
σταλεί. Στην εκδήλωση ο πρώην πρωθυπουργός θα έκανε παρέμβαση για τη συμβολή του
ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας στην ένταξη
της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη (τότε,
ΕΟΚ). Οι διοργανωτές, όμως, έκριναν ότι
πρέπει να αναβάλουν την εκδήλωση. Το πότε
θα γίνει δεν έχει προσδιοριστεί…

Το κουβάρι μπλέκεται
ακόμα περισσότερο…

Όπως ήταν σχεδόν αναμενόμενο, τελικά δεν
υπήρξε απαρτία στην επαναληπτική γενική
συνέλευση των ομολογιούχων της πρώτης
έκδοσης της MLS Πληροφορικής, καθώς
συμμετείχε μόλις το 28,8% των κατόχων του
ομολόγου. Έτσι, όχι μόνο δεν ήταν δυνατή η
συζήτηση των αιτημάτων περί
δωδεκάμηνης παράτασης και μεταβολής
των όρων του ομολόγου, αλλά πλέον το
συγκεκριμένο ομόλογο βρίσκεται σε
καθεστώς χρεοκοπίας (default), αφού έχει
λήξει από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα η
υπόθεση μπλέκει ακόμα περισσότερο και
αναλαμβάνουν οι δικηγόροι. Θα γίνουν,
δηλαδή, νομικές ενέργειες εκ μέρους των
ομολογιούχων κατά της MLS, με σκοπό την
έκδοση διαταγής πληρωμής, εφόσον έχει
σημειωθεί πιστωτικό γεγονός. Καλά
ξεμπερδέματα, που λέμε…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Οι ΗΠΑ κυνηγούν
Έλληνα χάκερ
Άλλο πάλι και τούτο! Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε έναν 30χρονο Έλληνα για
αθέμιτη εκμετάλλευση πληροφοριών
στο Χρηματιστήριο μέσω του σκοτεινού
Ίντερνετ. Σύμφωνα με τις αμερικανικές δικαστικές και χρηματιστηριακές
Αρχές, ο Έλληνας με το όνομα Απόστολος Τροβιάς (Apostolos Trovias) προέβαινε στις παραπάνω παράνομες
ενέργειες τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2020.
Ο Τροβιάς φέρεται να χρησιμοποιούσε
το ψευδώνυμο «The Bull» (Ο Ταύρος),
ενώ αυτοχαρακτηριζόταν «άριστος
γνώστης της αγοράς κερδοσκοπικών
κεφαλαίων». Χρέωνε 29,95 δολάρια για
μεμονωμένες συμβουλές χρηματιστηριακών συναλλαγών, 99,95 δολάρια για
συμβουλές σε εβδομαδιαία βάση και
329,95 δολάρια σε μηνιαία βάση. Τον
Ιούνιο του 2017 το FBI ανέθεσε σε μυστικούς πράκτορες να ξεκινήσουν μια
επικοινωνία με τον «The Bull». Από την
έρευνα διαπιστώθηκε πως ο Τροβιάς
είχε πρόσβαση σε απόρρητες εκθέσεις
εταιρειών του NYSE, του NASDAQ και
άλλων Χρηματιστηρίων, ενώ είχε και
πληροφορίες σχετικά με επικείμενες
συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αλλά το
πώς οι πράκτορες του FBI και τα στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των
ΗΠΑ (SEC) κατάφεραν να ανακαλύψουν την πραγματική ταυτότητα του
«The Bull» θα μπορούσε να είναι και
κινηματογραφική ταινία! Αλλά είναι
αλήθεια, τελικώς…

POLITICANTIS

Οι σεξιστικές επιθέσεις κατά της Δόμνας Μιχαηλίδου
Κύμα συμπαράστασης από όλες τις πολιτικές πτέρυγες και όλους τους σοβαρούς ανθρώπους σήκωσε η αήθης επίθεση στην υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Το ερώτημα, όμως, που παραμένει είναι αν η κυβέρνηση θα αναλάβει κάποια θεσμική πρωτοβουλία, προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό, δηλαδή
την πολιτική εκβίαση μέσω χυδαίων δημοσιευμάτων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η χυδαία επίθεση κατά πολιτικών και κατά γυναικών. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου δεν έχει ποτέ προκαλέσει με την προσωπική της ζωή ούτε με την πολιτική της σταδιοδρομία. Εργάζεται αθόρυβα και είναι δίπλα -και χωρίς κάμερες- σε συνανθρώπους
μας που το έχουν ανάγκη.

Η Φώφη ρίχνει δίχτυα
και στους Οικολόγους

Η Πειραιώς πάει…
Ελληνικό

Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη Γεννηματά συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του
κόμματος των Πρασίνων, εγκαινιάζοντας,
έτσι, τον απαραίτητο, κατά την ίδια, διάλογο μεταξύ των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι οικολόγοι ήταν προνομιακό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Η πρόεδρος του
Κινήματος Αλλαγής έχει κάνει «σημαία»
της τον τελευταίο καιρό την ανάγκη ενός νέου, πράσινου κοινωνικού
συμβολαίου, στον δρόμο προς την προοδευτική διακυβέρνηση…
Έξυπνη κίνηση, αν αποδώσει…

Το πρώτο μεγάλο deal της Πειραιώς με τη Lamda
είναι γεγονός και προβλέπει πως η τράπεζα θα αποκτήσει γραφεία μέσα στο Ελληνικό. Συγκεκριμένα, η
διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς θα εγκατασταθεί σε
40.000 τ.μ. και το τίμημα που θα δώσει θα υπερβαίνει
τα 140 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για πρώτης τάξεως γραφεία, με την καλύτερη θέα στην πόλη. Κομβικό ρόλο
στο deal φαίνεται να έπαιξε ο υπεύθυνος του real estate της τράπεζας, Γιώργος Κορμάς.

Η συνάντηση των αρχηγών
με την κυρία Γιαννάκου

Θ

ερμή υποδοχή επιφύλαξαν στη βουλευτή της Ν.Δ. Μαριέττα Γιαννάκου, κατά την επίσκεψή της στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας στη διεθνή Έκθεση Αμυντικού Υλικού «DEFEA 2021», ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης Π.Ν. Η Μαριέττα Γιαννάκου επισκέφτηκε την
έκθεση που συνεχίζεται στο «Ελ. Βενιζέλος» στα Σπάτα, με τη βοήθεια αναπηρικού αμαξιδίου, αφού δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, στο οποίο είχε εισαχθεί με λοίμωξη του αναπνευστικού. Μόλις έγινε αντιληπτή η παρουσία της κυρίας Γιαννάκου στο περίπτερο, αμφότεροι οι αρχηγοί άφησαν την άλλη ενασχόλησή τους τη στιγμή
εκείνη και έσπευσαν να την καλωσορίσουν και να την ενημερώσουν για θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού αντιστοίχως.

LOCK
Μαθαίνω ότι κάτι παλικάρια με παρελθόν στο
οργανωμένο έγκλημα για λαθρεμπόριο
καυσίμων έχουν κάνει και κάτι απάτες με
επιστρεπτέες προκαταβολές και τους έχει
τσιμπήσει το ΣΔΟΕ. Τους πήρε τα πάντα:
Laptops, κινητά, τιμολόγια. Kαι τα κάνουν
φύλλο και φτερό, για να δουν πόσα άρπαξαν
από τις επιστρεπτέες. Κάτι μεσαίοι
λαθρέμποροι είναι, αλλά έχουν απλώσει τα
δίχτυα τους και τρώνε με 10 κουτάλες οι
τύποι…

P
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ΕΣΕΙΣ

Μια Ελλάδα φιλική στο επιχειρείν

Η
του

Ιάσονα
Φωτήλα
Βουλευτής
Αχαΐας
της ΝΔ

συνετή διαχείριση της υγειονομικής
κρίσης αλλά και των οικονομικών συνεπειών που αυτή επέφερε επιβεβαιώνεται και με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας που αποπνέει πλέον η
Ελλάδα ως χώρα.
Τα πρωτόγνωρα χαμηλά επιτόκια σε ελληνικούς τίτλους και οι μεγάλες ξένες επενδύσεις,
όπως αυτή της Microsoft, της Volkswagen στην
Αστυπάλαια και της Pfizer στη Θεσσαλονίκη,
αποτελούν ακλόνητες αποδείξεις ότι σταθήκαμε επάξια στο ύψος των περιστάσεων.
Αλλά και, προσφάτως, ο γαλλικός οίκος Dior
επέλεξε την πρωτεύουσα και την Ακρόπολη για
να φωτογραφήσει τα ρούχα υψηλής ραπτικής
του Christian Dior. Ήταν μια στιγμή που η γαλλική –και η παγκόσμια– μόδα βρισκόταν στον Ιερό Βράχο δημιουργώντας σε όλους ανεκτίμητες
εικόνες μιας Ελλάδας που έβγαινε ξανά μπροστά! Η εκδήλωση του Ιουνίου έδωσε ξανά το

σύνθημα μιας επανεκκίνησης, τη χρονιά που η
Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την έναρξη
του Αγώνα για Ανεξαρτησία.
Συν τοις άλλοις, η Ελλάδα απέκτησε «άρωμα
Χόλιγουντ» με την υποδοχή των παραγωγών της
χολιγουντιανής ταινίας «Barracuda», που θα
γυριστεί στη Θεσσαλονίκη, από τη Millennium
Media, με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας. Πρόκειται για επένδυση άνω των 20 εκατ.
ευρώ, που θα φέρει πολλαπλά οφέλη για τον τόπο μας.
Εάν κάτι οφείλει να προωθήσει η Ελλάδα μας,
αυτό αδιαμφισβήτητα είναι η τουριστική προβολή της.
Η «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας είναι ο
τουρισμός και για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα συναρμόδια
υπουργεία έχουν επενδύσει στην τουριστική
πλευρά της χώρας.
Έχει επενδύσει επίσης στον ψηφιακό μετα-

σχηματισμό της χώρας, μέσω του οποίου έχουν
απλοποιηθεί όλες οι διαδικασίες προς όφελος
όλων των επενδύσεων.
Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους
έχει κάνει εντυπωσιακό άλμα, με αποτέλεσμα η
γραφειοκρατία να ανήκει πλέον στο παρελθόν
και να έχει δώσει τη θέση της στην επιτάχυνση
και την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών.
Η εξωστρεφής Ελλάδα τού σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα τού χθες.
Η χώρα μας αναβάθμισε τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο, ανακτώντας την αξιοπιστία της. Γιατί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν εγκλωβίστηκε στη σκιά της πανδημίας, αλλά διαμόρφωσε και διαμορφώνει τις
κατάλληλες συνθήκες για την ανάκαμψη και την
πρόοδο της Ελλάδας μέσα από την ανάδειξη της
χώρας με κάθε δυνατό τρόπο.

The happy idiots
«Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος
να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω.»

Νίκος Καζαντζάκης

Η

«Ευθύνη», το «χρέος του καθήκοντος»
απέναντι στον «κόσμο», που ζητά ο Καζαντζάκης να αναλάβει ο καθένας από
εμάς, δεν αρκεί. Αντίθετα, αυτό το αίτημα του καθήκοντος, αν δεν συνοδεύεται από τον σεβασμό
στην Αξία του κάθε ανθρώπου και συνεπώς και στο
αυτονόητο δικαίωμά του να αποφασίζει ο ίδιος για
τη μοίρα του, μπορεί να αποτελέσει «μήτρα» κακών. Είναι χαρακτηριστικό επί του προκειμένου το
αποτέλεσμα που είχε αυτή η αντίληψη του καθήκοντος, της «σωτηρίας του κόσμου» ερήμην του
από τους κομμουνιστές. Προϋπόθεση για να μην
αποτελέσει η «Ευθύνη της σωτηρίας του κόσμου»
άλλοθι κατάλυσης της δημοκρατίας είναι η Ελευθερία.
Η τελευταία και όχι μόνο με τη στενή έννοια της
εθνικής ανεξαρτησίας θέλει, σύμφωνα με τον ποιητή, «Αρετήν και Τόλμην». Η κατάκτηση της ουσιαστικής ελευθερίας και η κατοχύρωση των ατομικών και των συλλογικών δικαιωμάτων δεν μπορεί
και δεν πρέπει να επαφίενται μόνο στους θεσμούς
και στα θεσπισμένα όργανα, αλλά αντίθετα οφείλουν να αποτελούν μέριμνα και έννοια κάθε πολίτη. Με άλλα λόγια, η υποχρέωση του πολίτη δεν
εξαντλείται, κάθε άλλο μάλιστα, στην ανά τετραετία
προαιρετική άσκηση του εκλογικού του δικαιώμα-

τος. Στις δημοκρατικές κοινωνίες η Ελευθερία
οφείλει να «συνοδεύεται, ανυπερθέτως, από τη
“δίδυμη αδελφή” της, την Ευθύνη», («Η πανδημια
και το “εμβολιο”», Π. Παυλόπουλος, Gutenberg,
2020).
«Τι να φταίει η Βουλή, τι να φταίν’ οι εκπρόσωποι
έρημοι κι απρόσωποι…» (Δ. Σαββόπουλος) όταν οι
πολίτες διχάζονται δίκην οπαδών ποδοσφαιρικών
ομάδων και, χειραγωγημένοι, εκχωρούν το «πολιτικό τους μέρισμα» και απεκδύονται την κοινωνική
τους Ευθύνη; Όταν οι παρέες των καφενείων πολιτικολογούν θυμίζοντας λέσχες οπαδών της ίδιας
ποδοσφαιρικής ομάδας, που πλειοδοτούν σε λιβανωτούς υπέρ του προέδρου και των ποδοσφαιριστών και εξαντλούνται σε λιβέλους κατά του «αιωνίου αντιπάλου»; Ακόμη χειρότερα όταν κρύβονται πίσω από τη δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη
απογοήτευσή τους και πίσω από την καταστροφική
ετυμηγορία «όλοι ίδιοι είναι» για να δικαιολογήσουν την αποχή τους; Πράττοντας, δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα όφειλε να κάνει
κάθε συνειδητοποιημένος πολίτης αναλαμβάνοντας το μερίδιο της Ευθύνης που του αναλογεί στο
Εθνικό, κοινωνικό και εργασιακό πεδίο. Λησμονούν ότι όταν «το σπίτι μας δεν είναι καθαρό», δεν
καθόμαστε στον καναπέ, αλλά πιάνουμε τα ξεσκο-

νόπανα και τη σφουγγαρίστρα γιατί μας αφορά,
γιατί είναι το δικό μας σπίτι.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η πρόσφατη απόφαση της ΟΛΜΕ και οι συναφείς αντιδράσεις και καταλυτικές κριτικές. Κανένας δεν
έψαξε σε βάθος, δεν αναζήτησε τις ουσιαστικές
αιτίες αυτής της απόφασης.
Κανένας δεν αναρωτήθηκε για το γεγονός ότι
στην 11μελή διοίκηση της ΟΛΜΕ οι 7 είναι Αριστεροί, εκ των οποίων οι 2 πρόσκεινται στο ΚΚΕ και οι
2 στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά. Είναι δυνατόν να είναι αυτή η πολιτική αναλογία στο σώμα
των καθηγητών; Ασφαλώς όχι. Κανένας, όμως, δεν
αναζήτησε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την εκπροσώπηση. Κανένας δεν αναρωτήθηκε ποιος και
τι φταίει. Αν και στο μέλλον η αδιαφορία, ο θυμός ή
η ανευθυνότητα οδηγήσουν στην επικράτηση μιας
νέας καταστροφικής εξουσίας, οι πολίτες θα είναι
αναμάρτητοι;
Η «σιωπηρή πλειοψηφία» θα περιορίζεται
ανυποψίαστη, ανεύθυνη και χαρούμενη να αντιγράφει τους τηλεοπτικούς «εισαγγελείς», αγνοώντας ότι στις δημοκρατίες η ιδιότητα του πολίτη
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ουσιαστικά καθήκοντα και υποχρεώσεις; Ότι η ουσία της δημοκρατίας είναι Ευθύνη των πολιτών;

τoυ

Αντώνη
Αντωνάκου
antonakosantonis@gmail.com
www.antonakos.edu.gr
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ΘΕΣΕΙΣ

Διαδικτυακές διαφωνίες: Κακή συμπεριφορά
ή ακατάλληλος σχεδιασμός των κοινωνικών μέσων;
της

Οι διαφωνίες είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι
της κοινωνίας και δημιουργούν, μάλιστα, συχνά
ισχυρές σχέσεις. Ωστόσο, είναι δύσκολο να
πραγματοποιηθεί μια ποιοτική διαφωνία στο
Διαδίκτυο σε σύγκριση με τις διαφωνίες πρόσωπο με πρόσωπο. Υπάρχει, βέβαια, ένας σημαντικός παράγοντας που συχνά παραβλέπεται: ο
σχεδιασμός των ίδιων των κοινωνικών μέσων.

Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki

Facebook

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή

Στο Facebook, σύμφωνα με έρευνες, πολλοί
χρήστες αναφέρουν αρνητικές εμπειρίες. Οι άνθρωποι δηλώνουν συχνά ότι νιώθουν πως είναι
δύσκολο να εκφραστούν, επειδή έχουν κοινό
τούς φίλους τους.
Επίσης, ότι ο τρόπος δομών των σχολίων στο
Facebook αποτρέπει την ουσιαστική εμπλοκή,
επειδή πολλά σχόλια αποκρύπτονται αυτόματα
και μειώνονται.
Αυτό εμποδίζει τα άτομα να βλέπουν το περιεχόμενο και δεν συμμετέχουν καθόλου στη συζήτηση.

WhatsApp
Χρησιμοποιώντας μια ιδιωτική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp, επιτρέπεται στο κοινό «να είναι ειλικρινές και να
έχει μια ειλικρινή συνομιλία». Η οργάνωση των
μηνυμάτων επιτρέπει στους ανθρώπους να
«έχουν υπό έλεγχο τη συζήτηση» και σε αντίθεση με τη διά ζώσης εμπειρία κάποιος που λαμβάνει ένα μήνυμα στο WhatsApp θα μπορούσε
να επιλέξει πότε θα απαντήσει. Οι άνθρωποι είπαν ότι αυτό βοήθησε τον διαδικτυακό διάλογο,
επειδή είχαν περισσότερο χρόνο να σκεφτούν τις
απαντήσεις τους και να κάνουν ένα βήμα πίσω
από τη συναισθηματική επιβάρυνση της κατάστασης. Βέβαια, μερικές φορές αυτό δημιουργεί
πολύωρα κενά μεταξύ των μηνυμάτων κι έτσι οι
άνθρωποι νιώθουν ότι αγνοούνται.

YouTube
Πολύ λίγοι άνθρωποι αναφέρουν ότι συμμετείχαν σε διάλογο με επιχειρήματα στο YouTube.

Στην πλατφόρμα αυτή μπορεί κανείς να γράψει
κάτι αμφιλεγόμενο και να μη λάβει απάντηση,
γεγονός που κάνει τον ιστότοπο να έχει χαρακτήρα κριτικής παρά να συνομιλίας.
Σε αντίθεση με το Facebook και το WhatsApp, το
YouTube επικεντρώνεται στο περιεχόμενο του βίντεο. Έτσι, οι χρήστες επικεντρώνονται στην προτίμηση χωρίς να χρειάζεται να υπερασπιστούν κάτι.
Στους ανθρώπους αρέσουν σε ορισμένες λειτουργίες που υπάρχουν ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η δυνατότητα διαγραφής ακατάλληλου περιεχομένου, ο αποκλεισμός χρηστών και
τα emoji, τα οποία μεταφέρουν συναισθήματα σε
κείμενο. Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι συχνά
αποφεύγουν να συζητούν προκλητικά θέματα στο
Διαδίκτυο, επειδή φοβούνται να βλάψουν τις σχέσεις τους και, όταν πρόκειται να διαφωνήσουν, δεν
χρησιμοποιούν όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει, ωστόσο, ποικιλία επιλογών κι έτσι ο
καθένας μπορεί να επιλέξει το μέσο και τον τρόπο
που του ταιριάζουν ώστε να μπορεί να εκφράζει τις
σκέψεις του και τα συναισθήματά του.

Η εποχή μας ευνοεί την κακία!

Α

υτό είναι ένα θέμα που πάντα είναι ενδιαφέρον
αλλά και μονίμως παραμένει διφορούμενο:
Ποιοι είναι οι «κακοί άνθρωποι» και πώς τους
ξεχωρίζουμε; Αρχικά, θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι
«κακία». Η κακία έχει πολλούς ορισμούς και είναι κοινωνική έννοια. Εμείς ορίζουμε ως «κακία» την κατάσταση κατά την οποία το κύριο ενδιαφέρον κάποιου είναι «να τη φέρει» στους άλλους, να τους ρίξει, δηλαδή
να τους εκμεταλλευτεί με έναν σκόπιμο τρόπο ή να τους
ζημιώσει. Αν, λοιπόν, υιοθετήσουμε αυτόν τον ορισμό,
τότε κακοί άνθρωποι είναι αυτοί που στην Ψυχολογία
λέμε «ψυχοπαθητικοί» ή, αλλιώς, «ψυχοπαθητικές
προσωπικότητες». Όταν οι ειδικοί λέμε κάποιον «ψυχοπαθητικό», εννοούμε ότι οι σκέψεις και η συμπεριφορά του στρέφονται εναντίον των άλλων. Μάλιστα, όσο
πιο έντονα ψυχοπαθητικός είναι κάποιος τόσο πιο επιτυχημένη είναι η κοινωνική του συμπεριφορά, αφού με
αυτήν αλιεύει τα νέα θύματά του!
Επειδή η προσωπικότητά τους διακρίνεται από σκληρότητα και από αδιαφορία για τους άλλους, στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου ανθούν συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού, αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται προτερήματα που τους κάνουν να καταλήγουν επιτυχημένοι σε
κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. Προφανώς διότι
το αντίστροφο, οι ιδιότητες των άλλων να νοιάζονται και
να μπορούν να αφοσιωθούν σε συνθήκες κοινωνικού
ανταγωνισμού ή μέσα σε σχέσεις, είναι μειονεκτήματα!
Οι ψυχοπαθητικοί, λοιπόν, «ανθούν» σε ανταγωνιστικές
κοινωνίες!
Σε επίπεδο συμπεριφοράς, συνήθως έχουν σαγηνευτι-

κούς τρόπους, είναι γοητευτικοί και φαίνονται πολύ εξευγενισμένοι. Αυτά, όμως, για τους ψυχοπαθητικούς είναι
όπλο και όχι κάτι πραγματικά πηγαίο που βγαίνει από μέσα τους.
Στέκονται κυρίαρχοι, επιτηδευμένοι, με μια παγερή
ευγένεια και μια ορθότητα συμπεριφοράς. Συχνά τους
περιγράφουμε σαν «φίδια με κουστούμια» - παρομοίωση, μάλιστα, που είναι ιδιαίτερα πετυχημένη, ειδικά αν
σκεφτεί κανείς ότι οι ψυχοπαθητικοί προκόβουν ιδιαίτερα σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, όπως είναι οι επιχειρήσεις, τα ΜΜΕ και, βεβαίως, η πολιτική! Άρα, μεγαλοστελέχη, άνθρωποι του θεάματος και μεγαλοδημοσιογράφοι, όπως επίσης και οι επιτυχημένοι πολιτικοί έχουν,
δυστυχώς, αυξημένο ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν την
κατηγορία. Με απλά λόγια, οι ψυχοπαθητικοί είναι συχνότατα ιδιαίτερα επιτυχημένα άτομα σε αυτούς τους τομείς,
ακριβώς επειδή έχουν να κάνουν με χειρισμό και, τελικά,
επικράτηση πάνω σε άλλους ανθρώπους, ενώ είναι η
εξουσία που τους γοητεύει. Για όποιον μπορεί να διακρίνει λεπτές συμπεριφορές στη λειτουργία τους, είναι χρήσιμο να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι διεργασίες που
χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν:
- Είναι πάρα πολύ ελεγκτικοί και επιθυμούν να ελέγχουν τα πάντα - σε επίπεδο παντοδυναμίας!
- Χρησιμοποιούν πολύ έντονα έναν μηχανισμό ψυχικής αντιστροφής προς τους άλλους, που τον λέμε «προβλητική» ταύτιση. Για παράδειγμα, «δεν σε μισώ εγώ, εσύ
είσαι που με μισείς». «Δεν σε αδίκησα εγώ, εσύ είσαι που
με αδικείς»...
Προσέξτε τα αυτά!

- Συχνότατα έχουν σεξουαλικές διαστροφές, έλλειψη
ηθικής συνείδησης στο να αναγνωρίζουν τι είναι «καλό
και κακό», ενώ εμφανίζουν πολύ μεγάλη σχετικότητα στο
τι είναι δίκαιο και άδικο («τα καλά και συμφέροντα»). Οι
ίδιοι δεν φταίνε... ποτέ, σε τίποτα και, κυρίως, ποτέ δεν
προσκολλώνται σε άλλους ανθρώπους, επειδή δεν έχουν
αδυναμίες! Δεν έχουν κολλητούς φίλους ούτε πραγματικά αγαπημένους σε σχέση.
- Για τους πιο ψυχοπαθητικούς, η παρουσία των άλλων
ανθρώπων υπάρχει μόνον όσο τους είναι χρήσιμοι! Τη
στιγμή που η χρησιμότητά σας θα σταματήσει (για παράδειγμα, όταν επιτύχουν το αποτέλεσμα που ήθελαν από
εσάς), τότε σας ξεχνούν ή και σας απομακρύνουν.
- Αρέσκονται να υπερηφανεύονται για οτιδήποτε δόλιο
έχουν κάνει, π.χ. για κατακτήσεις, απάτες, ξεγελάσματα
προς άλλους. Έχουν ανάγκη να υπερηφανεύονται γι’ αυτά
γιατί νομίζουν ότι έτσι εντυπωσιάζουν τους άλλους!
Θα προσέξετε ότι η συμπεριφορά τους, παρότι ευγενική, σκοπεύει πάντα σε μια εσκεμμένη προσπάθεια να εκμεταλλευτούν τους άλλους. Θέλουν να πάρουν από εσάς και όχι να συνεργαστείτε!
- Ένα χαρακτηριστικό τους είναι πως ντροπή δεν νιώθουν: Όταν κάνουν κάτι (ατιμία, απιστία), ντρέπονται επειδή συλλαμβάνονται, επειδή πιάστηκαν και όχι για ό,τι
έκαναν...
- Τέλος, έχουν και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Δείχνουν άφοβοι. Όταν θα ακούτε κάποιον να μιλάει τελείως
άφοβα (π.χ., να περιγράφει πως δεν φοβάται τίποτα και
κανέναν), τότε να υποψιάζεστε μια αυξημένη ψυχοπαθητικότητα.

του

Γεωργίου
Α. Παπαγεωργίου
Διευθυντής
στην «Ψυχική
Φροντίδα»
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Τ

ο όραμά του για τη «Μακεδονία
του 2030» περιγράφει με συνέντευξή του στην «Political»
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας. Κύριος στόχος,
η υλοποίηση έργων που θα μετατρέψουν
την περιφέρεια σε μια σύγχρονη, «πράσινη»
και «έξυπνη» μητρόπολη που θα
αναβαθμίσει την ποιότητα
ζωής των πολιτών και θα
προσελκύσει νέες επενδύσεις. Επίσης, ξεκαθαρίζει ότι θα διεκδικήσει
και τρίτη θητεία στις περιφερειακές εκλογές
του 2023, κλείνοντας
κάθε σενάριο που κυκλοφόρησε πρόσφατα αναφορικά με το
πολιτικό του μέλλον.

Τα έργα μας συνθέτουν το όραμά μας
για τη Μακεδονία του 2030

11
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Επτά χρόνια περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, ποιοι από τους στόχους που
είχατε θέσει ως διοίκηση υλοποιήθηκαν;
Η Κεντρική Μακεδονία αυτά τα χρόνια έγινε
η πρώτη περιφέρεια στη χώρα σε αξιοποίηση
ευρωπαϊκών πόρων και υλοποίηση έργων. Είμαστε πρώτοι σε αφίξεις τουριστών τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουμε να είμαστε η πρώτη
περιφέρεια σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ενώ και συνολικά οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 50% μέσα στην οικονομική κρίση. Το 85% των διοικητικών πράξεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
δεν απαιτεί πλέον τη λεγόμενη «πολιτική υπογραφή», μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία. Το νέο Κτίριο Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο
βιοκλιματικό κτίριο στη Βόρεια Ελλάδα. Δημιουργήσαμε την πρώτη «υπηρεσία μίας στάσης» για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ιδρύσαμε πρώτοι σε όλη τη χώρα το
«Film Office» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ήδη φιλοξενούμε την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή από το Χόλιγουντ. Ολοκληρώσαμε έργα αναβάθμισης σε
δεκάδες σχολικές μονάδες, καθώς και σε όλα
τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας και στις
επτά περιφερειακές ενότητες. Κατασκευάσαμε, μεταξύ άλλων, τον Κόμβο Κ16 στη δυτική
είσοδο της Θεσσαλονίκης αλλά και τον νέο
σύγχρονο αυτοκινητόδρομο Ποτίδαια - Κασσανδρεία στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Με
λίγα λόγια, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες
που βιώνουμε με τις δύο διαδοχικές κρίσεις,
την οικονομική και την πανδημία, καταφέραμε
να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, καθιστώντας την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
φορέα σταθερότητας, αποτελεσματικότητας,
προόδου και εξωστρέφειας. Το έργο μας,
όμως, δεν έχει ολοκληρωθεί, έχουμε πολλά
ακόμη να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο έργο που περιμένουμε στην περιφέρεια; Τι να περιμένουμε στη μετα-Covid εποχή;
Δεν είναι ένα. Είναι πολλά. Γιατί όλα μαζί
συνθέτουν το όραμά μας για τη Μακεδονία του
2030, μια περιφέρεια σύγχρονη, πράσινη, έξυπνη και ανθρώπινη. Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αυτήν τη στιγμή
υλοποιούμε 1.036 μικρά, μεσαία και μεγάλα
έργα και δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού
2 δισ. ευρώ σε όλους τους τομείς. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να αναφερθώ σε ορισμένα μόνο έργα, με πρώτο την ενοποίηση και
αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου της
Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει τη νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης και το οποίο είναι
ένα έργο που οραματίστηκε, σχεδίασε και
δρομολόγησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, η δημιουργία του μεγαλύτερου Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο «Παύλου Μελά», που ήδη χρηματοδοτούμε με 20 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτούμε, επίσης, με 123 εκατ. ευρώ 312 τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων και αξιοποιούμε επιπλέον 148 εκατ. για
τα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. Προωθούμε

στην
Ντόρα Κουτροκόη

dorakoi@hotmail.com

την ψηφιακή αναβάθμιση των πανεπιστημίων,
των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιμελητηρίων. Χρηματοδοτούμε την επέκταση του Δικτύου Φυσικού Αερίου στις μεγάλες πόλεις
της Κεντρικής Μακεδονίας. Ολοκληρώνουμε
την κατασκευή του Νέου Μουσείου Βεργίνας
και αναδεικνύουμε τον Τύμβο Καστά και την
ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης. Θωρακίζουμε 19 πόλεις με μεγάλα αντιπλημμυρικά
έργα και ξεκινάμε την αναβάθμιση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού σε ολόκληρη την Κεντρική
Μακεδονία. Τέλος, και κλείνω με αυτό, αξιοποιούμε 30 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή
αναβάθμιση κατοικιών για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Τα έργα αυτά, και πάρα πολλά ακόμη, στα νοσοκομεία, τα σχολεία, το οδικό δίκτυο, το περιβάλλον, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, την αλληλεγγύη, αλλάζουν τον τόπο μας, βελτιώνουν την
καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής όλων
των πολιτών και ταυτόχρονα βάζουν τις βάσεις
για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη που θα
φτάσει σε όλους.
Οραματιζόσασταν μια περιφέρεια φιλική
στην επιχειρηματικότητα, ωστόσο η πανδημία δημιούργησε νέα δεδομένα και
αρκετά προγράμματα έμειναν πίσω. Πώς
θα καταφέρετε να κερδίσετε αυτό το
στοίχημα και ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του κεντρικού κράτους ως προς αυτό;
Πράγματι, η πανδημία δημιούργησε νέες
προτεραιότητες και στην υγεία και στην οικονομία, στις οποίες φροντίσαμε να ανταποκριθούμε άμεσα. Αξιοποιήσαμε 80 εκατ. ευρώ
από τους ευρωπαϊκούς μας πόρους και αναβαθμίσαμε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παραδώσαμε νέες κλίνες ΜΕΘ στα νοσοκομεία της
περιοχής μας. Παράλληλα, είμαστε ο πρώτος
φορέας στη χώρα που επιχορήγησε και δεν
δανειοδότησε περίπου 7.000 επιχειρήσεις με

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

200 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
24.000 θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, όμως,
δεν αφήσαμε τις δράσεις και τα προγράμματά
μας πίσω. Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, χρηματοδοτούμε τα επενδυτικά σχέδια
τουριστικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων,
καθώς και 2.440 σχέδια αγροτικής ανάπτυξης.
Ενισχύουμε με τα «Κουπόνια Καινοτομίας» τις
τοπικές επιχειρήσεις για να γίνουν ακόμη πιο
εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές. Και βέβαια
στο νέο ΕΣΠΑ θα προχωρήσουμε σε νέα δράση επιχορήγησης των επιχειρήσεων, γιατί,
όπως έχω πει πολλές φορές, οι επιχειρήσεις
μας πρέπει να στηριχθούν και στο στάδιο της
ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, είμαι πεπεισμένος ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία και πρόκληση να αξιοποιήσει
όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε
πλέον στη διάθεσή μας για να μετασχηματίσει
την ελληνική οικονομία. Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να συνδυαστούν με το
νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, το «Αντώνης Τρίτσης»,
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μαζί με
πόρους από την ιδιωτική οικονομία για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή και δίκαιη ανάπτυξη. Και εδώ, πέρα από τον ρόλο του κεντρικού
κράτους, ο ρόλος των περιφερειών και η συνεργασία με την Κεντρική Πολιτεία είναι στοιχεία κομβικά για να τα καταφέρουμε, για να
κάνουμε το τεράστιο βήμα για την Ελλάδα της
επόμενης μέρας.
Τους δύσκολους μήνες της πανδημίας
υπήρξε στιγμή που αισθανθήκατε ότι διαφωνείτε με τις αποφάσεις της κυβέρνησης; Και αναφέρομαι κυρίως στην περίοδο του δεύτερου κύματος, όταν και η Θεσσαλονίκη δοκιμάστηκε σημαντικά. Κάνοντας τον δικό σας απολογισμό, κρίνετε ότι
έγιναν λάθη;
Είναι πραγματικά πρωτόγνωρα όλα αυτά
που βιώνουμε τους τελευταίους δεκαέξι μήνες
και, όπως αποδείχτηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν υπήρχε ένα έτοιμο σχέδιο για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία. Μάλιστα, θα σας έλεγα
ότι η χώρα μας τα πήγε καλύτερα από τις περισσότερες χώρες, πολλές από τις οποίες είναι
και πιο προηγμένες υγειονομικά και οικονομικά. Αυτό, λοιπόν, που κρατώ είναι ότι μείναμε
ενωμένοι και ότι κάναμε μια τεράστια συλλογι-

κή προσπάθεια που μας κράτησε όρθιους. Και
αυτό που πλέον έχει σημασία είναι να περάσουμε στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη χωρίς
να υπάρξει άλλο πισωγύρισμα.
Θεωρείτε ότι ήρθε η ώρα, στο πλαίσιο ενός
πιο αποκεντρωμένου διοικητικού μοντέλου, να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στις περιφέρειες;
Είναι ένα θέμα που το συζητάει πολύ ολόκληρη η Ευρώπη. Μάλιστα, ως πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών είναι ένα θέμα που είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν, καθώς και με όλους
τους Ευρωπαίους επιτρόπους αλλά και αρχηγούς κρατών-μελών και όλοι συμφωνούμε ότι
ο ρόλος των περιφερειών και των δήμων είναι
κομβικός για την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη της Ευρώπης, κάτι που ήδη αποτυπώνεται στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Είμαι, λοιπόν,
πεπεισμένος ότι τώρα είναι η ώρα να κάνουμε
και στην Ελλάδα το επόμενο μεγάλο βήμα, να
περάσουμε δηλαδή από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Οι περιφέρειες και στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη έχουν αποδείξει πως αποτελούν τον
κρίσιμο κρίκο μεταξύ κεντρικής πολιτείας και
πολιτών, που είναι κομβικός τόσο για την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την υλοποίηση μεγάλων έργων όσο και για τη διασφάλιση της
κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής όλων
των πολιτών.
Έχετε και προσφάτως δηλώσει ότι επιθυμία
σας είναι να παραμείνετε στην Αυτοδιοίκηση, παρότι πολλοί σάς ήθελαν να διεκδικείτε πιο κεντρικό πολιτικό ρόλο, ακόμη και
στην Ευρωβουλή. Είναι οριστικό; Επιθυμείτε και άλλη θητεία στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας;
Σας απαντώ ευθέως, δεν ισχύει τίποτα από
αυτά που κάποιοι σκοπίμως διακινούν. Δεν
έχω μάθει να αφήνω ένα έργο στη μέση και το
γεγονός είναι ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας τα επόμενα χρόνια στην περιφέρεια
για να χτίσουμε τη Μακεδονία του 2030. Για
αυτό και στις περιφερειακές εκλογές του 2023
θα ζητήσω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών
μας για μια νέα θητεία ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο μας.

«Δεν έχω μάθει να αφήνω
ένα έργο στη μέση και το γεγονός
είναι ότι έχουμε πολλή δουλειά
μπροστά μας τα επόμενα χρόνια
στην περιφέρεια για να χτίσουμε
τη Μακεδονία του 2030»
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Μεγάλα παράπονα

Μεγάλο μπέρδεμα

Σε κατάσταση πανικού οι επιχειρηματίες του κλάδου της
εστίασης και της ψυχαγωγίας, δεν μπορούν να δεχτούν
ότι πρέπει να κάνουν και τον
«αστυφύλακα» στην πόρτα
και να επιλέξουν ποιους θα
δεχτούν επειδή δεν έχουν…
εμβολιαστεί. Πόσω μάλλον,
δε, σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις αγωνιούν να πάρουν μια ανάσα μετά την οικονομική ασφυξία.

«Ρουκέτες» εξαπέλυσε ο καθηγητής
Φαρμακολογίας του ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας, ο οποίος αναφέρθηκε στα δεδομένα που υπάρχουν για τη μετάλλαξη
Δέλτα, για τους εμβολιασμούς των παιδιών αλλά και για τον διαχωρισμό των
πολιτών. Ο καθηγητής τόνισε ότι «δεν
πρέπει να χωρίσουμε τους πολίτες σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Ο
ανεμβολίαστος κινδυνεύει από τον εμβολιασμένο, γιατί ο εμβολιασμένος μπορεί
να κολλήσει και να μεταδώσει. Γιατί να
κυκλοφορεί αυτός ελεύθερα;».

Κατοικίες για υψηλά
βαλάντια στο Ελληνικό

Ο

ι τιμές των 9.000 σπιτιών που θα κατασκευαστούν εντός του Ελληνικού θα απευθύνονται σε όσο το δυνατόν περισσότερους
επιθυμούν να μετακομίσουν και να ζήσουν στην
περιοχή. Οι τιμές που θα διαμορφωθούν θα είναι
λίγο χαμηλότερες από αυτές με τις οποίες πωλούνται οι νεόδμητες κατοικίες στα νότια προάστια, δηλαδή κάτω από τις 6.000-7.000 ευρώ/τ.μ. Βέβαια,
το 5% των οικιστικών ακινήτων αφορά σε ανώτερα

Εντάσεις

«Περιμέναμε να ανοίξουμε έναν χρόνο και
έχουμε δεχτεί τρεις φορές πρόστιμα συνολικού
ύψους 27.000 ευρώ και άλλες δύο φορές μάς
έχουν κλείσει. Αυτό γίνεται μόνο στο Γκάζι, καθώς σε άλλες περιοχές τα καταστήματα λειτουργούν μέχρι τις 4 το πρωί, με τον κόσμο να είναι ο
ένας επάνω στον άλλον, χωρίς να υπάρχει καμία
παρέμβαση της Αστυνομίας». Όλοι οι επιχειρηματίες στο Γκάζι καταγγέλλουν ότι τους γίνονται
πολλοί άσκοποι έλεγχοι.
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οικονομικά στρώματα, με τις τιμές να ξεκινούν από
τις 8.000 ευρώ/τ.μ., ενώ θα κατασκευαστούν και
σπίτια που οι τιμές τους θα... ζαλίζουν. Για παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα στον 50ό όροφο του
ουρανοξύστη η τιμή που θα πρέπει να πληρώσει ο
υποψήφιος ιδιοκτήτης φτάνει τις 25.000 ευρώ ανά
τ.μ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development ανακοίνωσε ότι συνολικά θα γίνουν 9.000
κατοικίες.

Ελλάς 2021
Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των συντάξεων τείνουν να ισχύσουν για τους περισσότερους ασφαλισμένους. Η ψηφιοποίηση των αρχείων έχει οδηγήσει σε
νέο Γολγοθά χιλιάδες πολίτες που περιμένουν στωικά
τη σύνταξή τους. Ηλικιωμένος από τη Γέργερη του Δήμου Γόρτυνας περίμενε αρκετό καιρό υπομονετικά για
να λάβει τη σύνταξή του. Όταν πήγε στα ΚΕΠ να μάθει
γιατί αργεί τόσο πολύ η σύνταξή του, διαπίστωσε ότι για
το κράτος ήταν πεθαμένος!

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Παρεμβάσεις
ζητάει η εστίαση
ην παρέμβαση του πρωθυπουργού ώστε να επιλυθούν σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
κλάδος της εστίασης και τα οποία είναι αποτέλεσμα
της κατάστασης που επέφεραν η πανδημία και η επιβολή των
νέων περιοριστικών μέτρων ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Η ΠΟΕΣΕ ζητά
έξι παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας ώστε οι επιχειρήσεις του κλάδου να μπορέσουν να επιβιώσουν:
1. Την άμεση επαναφορά του μέτρου της απαλλαγής
ενοικίου για τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο και του μειωμένου κατά 40% ενοικίου μέχρι το τέλος του 2021.
2. Τη μονιμοποίηση της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ,
που παραμένει ως προσωρινό μέτρο στο 13% μέχρι τις 31
Οκτωβρίου 2021.
3. Την επίσπευση των διαδικασιών και την άμεση ενεργοποίηση των εκταμιεύσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ
για την εστίαση.
4. Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τα κέντρα διασκέδασης - αίθουσες εκδηλώσεων που λόγω των περιοριστικών μέτρων από την αρχή της πανδημίας μέχρι και
σήμερα η λειτουργία τους ήταν ουσιαστικά απαγορευμένη και οδηγούνται στην πλήρη καταστροφή.
5. Να υπάρξει άμεσα επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
για την αγορά και τοποθέτηση μηχανημάτων καθαρισμού
αέρα, τα οποία θα καλύπτουν την ανάγκη δημιουργίας
ασφαλών εσωτερικών χώρων χωρίς τον διαχωρισμό μεταξύ των πολιτών.
6. Κάλυψη τουλάχιστον του 50% του μη μισθολογικού
κόστους για τη διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού
που λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν έχει αντικείμενο εργασίας και κινδυνεύει με καταγγελία της σύμβασης
εργασίας.
Η ομοσπονδία, αφού αναφέρεται στη μοναδική ελπίδα αποκατάστασης που είναι ο εμβολιασμός και η
στήριξη της Πολιτείας με συγκεκριμένα μέτρα για τον
κλάδο, κάνει κριτική λέγοντας ότι επανέρχονται μέτρα
περιοριστικά.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εποχικά επαγγέλματα
του τουρισμού αλλά και η εστίαση θα χρειαστούν παραπάνω στήριξη για το δύσκολο φθινόπωρο. Τελευταία έχει
παρατηρηθεί το φαινόμενο να μη βρίσκονται άτομα να
εργαστούν στην εστίαση, αφού ήταν ελάχιστα τα χρήματα
αυτά του κρατικού επιδόματος και πολλοί άλλαξαν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Τ
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Τα στοιχήματα και οι προκλήσεις

Τ

ις άμεσες προτεραιότητες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
για την ενίσχυση των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος, στη διεθνή έκθεση αμυντικής βιομηχανίας Defea 2021.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται η διασφάλιση των υφιστάμενων οπλικών συστημάτων και η ταυτόχρονη απόσυρση των παλαιότερων μέσων και όπλων, η συντήρηση
των οποίων κρίνεται οικονομικά ασύμφορη
εξαιτίας του υψηλού κόστους.
Δεύτερη προτεραιότητα του ΓΕΕΘΑ αποτελούν η αναπλήρωση πυρομαχικών, κυρίως των ειδικών πυρομαχικών όπως τα
κατευθυνόμενα βλήματα, αλλά και η επαναπιστοποίηση όσων βρίσκονται ήδη στο
ελληνικό οπλοστάσιο. Μαζί με την προμήθεια των πυρομαχικών θα τρέξουν και οι
διαδικασίες για την αγορά ανταλλακτικών
και αναλώσιμων ώστε να βελτιωθούν και οι
διαθεσιμότητες των μέσων. Τρίτη αλλά εξίσου σημαντική προτεραιότητα, σύμφωνα
με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, είναι ο επιλεκτικός
εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων συστη-

Τις άμεσες προτεραιότητες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
μάτων ώστε να αυξηθούν οι επιχειρησιακές
τους ικανότητες.

Νέα εποχή για τις Ειδικές Δυνάμεις
Σε αυτά τα προγράμματα συμπεριλαμβάνονται η αναβάθμιση των δυνατοτήτων του
Στρατού Ξηράς με την προμήθεια τεθωρακισμένων οχημάτων αναγνώρισης, κατευθυνόμενων βλημάτων προσβολής αντιαρματικών στόχων και συγκεκριμένα των ισραηλινών Spike NLOS αλλά και ο συνολικός εκσυγχρονισμός των οπλικών συστημάτων του
Πυροβολικού Μάχης. Ακόμη, το ΓΕΕΘΑ
σχεδιάζει την ανανέωση του ατομικού οπλισμού αλλά και των οχημάτων γενικής χρήσης, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα πρόκειται να συντηρηθούν όλα τα μεταφορικά
και επιθετικά ελικόπτερα χάρη στις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί με τις κατασκευάστριες αλλά και τις εταιρείες παροχής
ανταλλακτικών.
Τη μερίδα του λέοντος, όμως, διεκδικεί το
Πολεμικό Ναυτικό με το πρόγραμμα των 5
δισ. ευρώ για την απόκτηση τεσσάρων νέων
φρεγατών αλλά και μονάδων επιφανείας ως
ενδιάμεση λύση μέχρι τη ναυπήγηση και ένταξη σε υπηρεσία των νέων πλοίων. Στο
πρόγραμμα περιλαμβάνεται και ο Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής των τεσσάρων φρε-

γατών τύπου ΜΕΚΟ, ενώ προχωρούν η αναβάθμιση των Αεροσκαφών Ναυτικών Επιχειρήσεων P-3B, η απόκτηση των 7 υπερσύγχρονων ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων
ΜΗ-60 Romeo αλλά και η προμήθεια των
τορπιλών βαρέος τύπου για τα υποβρύχια
214 του Στόλου.
Η Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να
αποτελεί την αιχμή του δόρατος με την
απόκτηση των 18 γαλλικών αεροσκαφών
Rafale, την αναβάθμιση των F-16 στο επίπεδο Viper αλλά και τη δημιουργία ενός
υπερσύγχρονου κέντρου εκπαίδευσης
στην Καλαμάτα από την ισραηλινή εταιρεία
Elbit Systems. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα
με τον στρατηγό Φλώρο, δίνεται στη συντήρηση των συστημάτων αεράμυνας της χώρας αλλά και στην προμήθεια όπλων και
ανταλλακτικών για τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στο μικροσκόπιο του ΓΕΕΘΑ βρίσκεται
και η κάλυψη των αναγκών της Διοίκησης
Ειδικού Πολέμου με την προμήθεια αλεξίπτωτων, ταχέων σκαφών, εξοπλισμού ελεύθερου σκοπευτή και πυρομαχικών παντός
τύπου. Προγραμματίζονται ακόμη η κατασκευή εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης αλλά
και η αγορά τεθωρακισμένων αμφίβιων
οχημάτων για τους πεζοναύτες.

Παράλληλα, υλοποιείται ο σχεδιασμός της
Νέας Δομής Δυνάμεων που προβλέπει την
αναβάθμιση των υποδομών στην Κρήτη και
τη μόνιμη εγκατάσταση Μονάδων Επιφανείας αλλά και Υποβρυχίων στο νησί, αυξάνοντας το ελληνικό αποτύπωμα στην Ανατολική
Μεσόγειο.

Η επιστροφή της ΕΛΒΟ
Την ίδια ώρα, μια πρώτη γεύση των δυνατοτήτων της νέας ΕΛΒΟ πήραν όσοι επισκέφτηκαν τη διεθνή έκθεση Defea 2021. Σε περίοπτη θέση βρίσκονταν τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού της Plasan, το StormRider και το Hyrax. Το πρώτο διαθέτει συμπαγή άτρακτο που παρέχει μεγάλη προστασία από νάρκες, ενώ η θωράκισή του έχει έξι
θυρίδες όπλων ώστε το πλήρωμα να παραμένει αξιόμαχο αλλά και προστατευμένο εν
κινήσει. Η καμπίνα του οχήματος, μάλιστα,
έχει διαμορφωθεί με τρόπο που επιτρέπει
τη μεταφορά 11 ατόμων μαζί με τον οδηγό.
Το 4x4 Hyrax, βάρους 4,8 τόνων, μεταφέρει
έως 8 άτομα, ενώ έχει τη δυνατότητα να κινείται σε επιφάνειες με κλίση έως και 80%
και πλευρική κλίση έως 54%. Ο χειρισμός
των όπλων γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από
την καμπίνα, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με
ηλεκτρικό τρέιλερ φόρου μάχης.
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Στη… σκιά των πραξικοπημάτων

Π

έντε χρόνια συμπληρώθηκαν από
το αποτυχημένο πραξικόπημα
που άλλαξε την Τουρκία και κυρίως τον πρόεδρό της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η χώρα βγήκε τραυματισμένη
και λιγότερο δημοκρατική από αυτή την περιπέτεια με εκτεταμένες εκκαθαρίσεις στις
τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, τη Δικαιοσύνη
και τα δημόσια αξιώματα. Εκατοντάδες στρατηγοί, δικαστές, δημοσιογράφοι, αστυνομικοί και εκπαιδευτικοί συνελήφθησαν με την
κατηγορία της υποστήριξης σε απόπειρα
πραξικοπήματος. Ο Ερντογάν δεν άφησε
ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία και λίγους μήνες αργότερα, αφού κέρδισε τις εκλογές του
2018, ξεκίνησε τη μετάβαση από το κοινοβουλευτικό σύστημα στο προεδρικό, μεταφέροντας στον εαυτό του την εκτελεστική
εξουσία. Οι 251 νεκροί και οι περισσότεροι
από 2.000 τραυματίες ήταν ο απολογισμός
της αποτυχημένης απόπειρας κατάληψης
της εξουσίας. Από το «πογκρόμ» διώξεων
δεν γλίτωσαν ούτε οι πολιτικοί αντίπαλοι του
προέδρου. 140.000 πολίτες έχασαν τη δουλειά τους, μπήκαν σε μαύρες λίστες ως
«γκιουλενιστές», ενώ ακολούθησαν διώξεις
και εναντίον μελών του φιλοκουρδικού κόμματος. Συνολικά σε 3.000 πολίτες έχουν επιβληθεί ποινές ισόβιας κάθειρξης και 4.500
άτομα έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή
στο πραξικόπημα.
Μεγάλο ήταν το τίμημα για την τουρκική
Αεροπορία, με την Άγκυρα να καταφεύγει
ακόμη και στη λύση της «ενοικίασης» Πακιστανών πιλότων για να πετάνε με τα αεροσκάφη της. Ο Χουλουσί Ακάρ, μάλιστα, υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των
Τούρκων αεροπόρων εκδιώχθηκε από το
στράτευμα αμέσως μετά το πραξικόπημα.
«Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

15ης Ιουλίου διώξαμε τους προδότες. Δηλαδή, το 80% των πιλότων απομακρύνθηκε.
Στην αεροπορία μας εκτελούσαμε τα καθήκοντά μας με το 20% των πιλότων μας. Ένας
πιλότος έκανε το έργο άλλων πέντε σε όποια
αποστολή συμμετείχε».

Προκλήσεων συνέχεια
Με αφορμή την επέτειο του πραξικοπήματος, Τούρκοι αξιωματούχοι προέβησαν σε
νέο μπαράζ προκλητικών δηλώσεων εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ κατάφερε να «μπλέξει» τις Navtex με το ποδόσφαιρο. «Παραβίασαν το μνημόνιο και σε
τουριστική εποχή εξέδωσαν Navtex για
ασκήσεις κι έτσι εμείς εκδώσαμε αντι-Navtex. Είχαμε και την πρόσκληση του Ολυμπιακού στη Γαλατασαράι για φιλικό αγώνα. Οι
ποδοσφαιριστές και οι τεχνικοί μας είχαν κάνει τεστ. Οι Έλληνες δεν τα αναγνώρισαν. Αυτή η συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη», ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ.

καταστήσετε σαφές εκ των προτέρων ότι κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να υποστηρίξει
την επανεγκατάσταση ή το άνοιγμα των Βαρωσίων θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολυμερείς κυρώσεις. Έχετε εστιάσει σωστά την
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στις αρχές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους
δικαίου. Οποιαδήποτε προσπάθεια του προέδρου Ερντογάν και της Τουρκίας να επανεγκαταστήσει ή να ανοίξει ξανά τα Βαρώσια θα
αποτελέσει βαριά παραβίαση αυτών των αρχών», αναφέρει η επιστολή. Οι γερουσιαστές
τονίζουν ακόμη ότι οι ΗΠΑ μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με τον ΟΗΕ
και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να διασφαλίσουν ότι η Τουρκία θα παραμείνει υπόλογη.
Σε επιφυλακή παραμένει η Κυπριακή Δημοκρατία εν όψει της επίσκεψης Ερντογάν
στην κατεχόμενη Κύπρο το διήμερο 19 και 20
Ιουλίου. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε
ψήφισμα για την καταδίκη της παράνομης
επίσκεψης, ενώ ο Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι θα γίνουν διαβήματα στα Ηνωμένα
Έθνη και τις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι
«κάθε προσπάθεια είναι για να αποτραπούν
τα όποια τετελεσμένα θα επιδιώξει η Τουρκία
από την παρουσία ή τις όποιες εξαγγελίες
του Τούρκου προέδρου».

άλλα σημαντικά κυβερνητικά κτίρια της Μεγαλονήσου. Αν και η χούντα μετέδιδε ότι ο
Μακάριος είναι νεκρός, εκείνος διέφυγε από
αφύλακτη δίοδο του Προεδρικού Μεγάρου
και φυγαδεύτηκε στην Πάφο. Από τον τοπικό
ραδιοφωνικό σταθμό απηύθυνε μήνυμα
στον κυπριακό λαό πως είναι ζωντανός. Μετά
την ανατροπή του Μακαρίου, ο οποίος μεταφέρθηκε με στρατιωτικό αεροπλάνο στο
Λονδίνο, το αξίωμα του προέδρου ανέλαβε ο
δημοσιογράφος Νίκος Σαμψών, αφού πρώτα
το αρνήθηκαν τρεις ανώτατοι δικαστικοί αλλά και ο Γλαύκος Κληρίδης.
Οι εξελίξεις έδωσαν αφορμή στην Τουρκία
να κινητοποιήσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις. Στην Άγκυρα συνήλθε το Συμβούλιο
Εθνικής Ασφαλείας, με τους στρατηγούς να
ενημερώνουν τον πρωθυπουργό Ετσεβίτ ότι
σε πέντε μέρες μπορούν να βρίσκονται στην
Κύπρο. Την αυγή της 20ής Ιουλίου ξεκινά η
επιχείρηση «Αττίλας», με ισχυρές τουρκικές
δυνάμεις να αποβιβάζονται στην Κερύνεια.
Λιγότερο από έναν μήνα μετά και αφού οι ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη κατέρρευσαν, ξεκίνησε η επιχείρηση «Αττίλας 2»,
με την Τουρκία να καταλαμβάνει το 36,2% του
νησιού, εκτοπίζοντας 120.000 Κύπριους, ενώ
άλλοι 20.000 παρέμειναν εγκλωβισμένοι.

47 χρόνια από την ανατροπή του Μακάριου
Αμερικανικό μέτωπο κατά Ερντογάν
Την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί γερουσιαστές
Μπομπ Μενέντεζ και Κρις βαν Χόλεν ζητούν
με επιστολή τους από τον πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν να αναλάβει άμεση δράση ώστε οι
Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την Ευρωπαϊκή
Ένωση να στείλουν ένα αποτρεπτικό μήνυμα
που θα αποθαρρύνει τον Ερντογάν να ανοίξει
τα Βαρώσια. «Σας παροτρύνουμε να συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να

Ήταν 8.00 το πρωί της 15ης Ιουλίου 1974,
όταν με εντολή της χούντας των συνταγματαρχών εκδηλώθηκε το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Κύπρο με στόχο την ανατροπή
του Προέδρου της Δημοκρατίας και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Μέσα σε λίγες ώρες
καταδρομείς της ΕΛΔΥΚ μαζί με δυνάμεις
της Εθνικής Φρουράς κατέλαβαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το Ραδιοφωνικό
Ίδρυμα Κύπρου, το Προεδρικό Μέγαρο και

Τούρκοι αξιωματούχοι
προέβησαν σε νέο μπαράζ
προκλητικών δηλώσεων
εναντίον της Ελλάδας
και της Κύπρου
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«Καμπανάκι» Χαρδαλιά: Ποιες περιοχές μπαίνουν σε αυξημένη επιτήρηση
Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς
για έξι περιοχές της χώρας στις οποίες καταγράφεται υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Το τελευταίο
24ωρο παρατηρήθηκε μικρή μείωση σε νέα κρούσματα κορονοϊού και καταγράφηκαν συνολικά
2.794. Την ίδια ώρα, 132 είναι πλέον οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις ΜΕΘ, ενώ έχασαν τη ζωή τους 6
συνάνθρωποί μας.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς, στην τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, δήλωσε ότι οι περιοχές Μυκόνου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και οι Δήμοι Ίου, Θήρας και Πάρου είναι
σε «πορτοκαλί» επίπεδο αυξημένης επιτήρησης, με συγκε-

κριμένα μέτρα ενίσχυσης του τέστινγκ. Στη
Μύκονο ο αριθμός των κρουσμάτων έχει τετραπλασιαστεί σε μία εβδομάδα από 77 σε
308, στο Ηράκλειο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί
και στο Ρέθυμνο έχει διπλασιαστεί. Το ίδιο
χρονικό διάστημα, τα κρούσματα έχουν υπερπενταπλασιαστεί στην Ίο, υπερδιπλασιαστεί
στη Σαντορίνη και έχουν επταπλασιαστεί στην
Πάρο. Έτσι, από αύριο, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι
στην εστίαση και στις τουριστικές επιχειρήσεις θα υποβάλλονται σε έλεγχο δύο φορές την εβδομάδα, μία με self test
και μία με rapid. Την ίδια υποχρέωση των δύο τεστ την εβδομάδα θα έχουν τα μη εμβολιασμένα μέλη πληρώματος των

πλοίων. Παράλληλα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
ανακοίνωσε και αλλαγές στο υγειονομικό πρωτόκολλο που
ισχύει για τις κατασκηνώσεις. Όπως ανέφερε, για την είσοδο
στην κατασκήνωση στην έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου οι μη εμβολιασμένοι κατασκηνωτές και εργαζόμενοι θα
πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα rapid test 48
ωρών ή PCR 72 ωρών.
Παράλληλα, τα παιδιά στην κατασκήνωση θα υποβάλλονται σε self test μία φορά την εβδομάδα, ενώ οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι καλούνται να κάνουν ένα rapid και ένα
self test την εβδομάδα. Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε, επίσης, ότι
δεν θα επιτρέπονται τα επισκεπτήρια, εκτός κι αν υπάρχει
έκτακτη ανάγκη ή αποχώρηση παιδιού.

Μισό εκατομμύριο
Βρετανοί σε καραντίνα

Με μετάλλαξη Δέλτα το 50%
των νέων κρουσμάτων

Μ

ε γοργούς ρυθμούς εξαπλώνεται η μετάλλαξη Δέλτα στη χώρα
μας, καθώς το 50% των νέων
κρουσμάτων έχει μολυνθεί από
το συγκεκριμένο στέλεχος. Την ίδια στιγμή,
ανησυχία επικρατεί ανάμεσα στους επιστήμονες και για τη μετάλλαξη Βήτα, της Νοτίου
Αφρικής.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) Δημήτρη Θάνο, η καλύτερη θωράκιση έρχεται με τον εμβολιασμό,
παρά το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα
είναι μειωμένη λόγω της μετάλλαξης κατά
10%-15%.
Σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής, ο κ.
Θάνος μίλησε για έξαρση της μετάλλαξης
Δέλτα, καθώς τα κρούσματα μέσα σε δύο
εβδομάδες παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση. «Σήμερα (χθες), όπως θα σας δείξω με
τα καινούργια δεδομένα που εστάλησαν

στον ΕΟΔΥ πριν από δύο ώρες, το στέλεχος
Δέλτα αντιστοιχεί περίπου στο 50% των καινούργιων κρουσμάτων που ταυτοποιούνται
στη χώρα μας», υπογράμμισε, για να προσθέσει πως όλα τα δείγματα από την Ίο
έχουν προσβληθεί από τη μετάλλαξη αυτήν.
Για τον κ. Θάνο το τέταρτο κύμα βρίσκεται
ήδη σε εξέλιξη, ενώ ανησυχία προκαλεί και
το στέλεχος Βήτα της Νοτίου Αφρικής «διότι, ενώ το είχαμε πρωτοανιχνεύσει αρχές του
Φεβρουαρίου στη χώρα μας, όπως και σε
άλλα κράτη περίπου την ίδια εποχή, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ραγδαία αύξηση, που παραλληλίζει την αύξηση του στελέχους Δέλτα». Συσχέτιση δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, ωστόσο, όπως είπε ο πρόεδρος του
ΙΙΒΕΑΑ, η μετάλλαξη Βήτα έχει μεγάλη μεταδοτικότητα και μεγαλύτερη αντοχή στη
φυσική ή στην εμβολιαστική ανοσία.
Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΙΙΒΕΑΑ θέλησε
να καθησυχάσει, λέγοντας πως «η καταγρα-

φή των μεταλλάξεων δεν πρέπει να τρομάζει, καθώς δείχνει ότι το εθνικό σύστημα
έχει πλέον τους ανθρώπινους πόρους και
τον απαραίτητο εξοπλισμό για να σκανάρει
τον “αόρατο εχθρό” και έτσι να λαμβάνονται
τα κατάλληλα μέτρα».
Εξάλλου, ο καθηγητής εξήγησε πως κάθε
πανδημικό κύμα εξαπλώθηκε με διαφορετικό στέλεχος του ιού: «Άλλα στελέχη ήταν
στο πρώτο κύμα, άλλα στο δεύτερο και άλλα
στο τρίτο. Δηλαδή, διαφορετικές μεταλλάξεις».

Ανησυχία επικρατεί ανάμεσα
στους επιστήμονες και
για τη μετάλλαξη Βήτα,
της Νοτίου Αφρικής

Ξεπερνούν τους 500.000 οι πολίτες στη
Βρετανία που κλήθηκαν να μπουν για
προληπτικούς λόγους σε καραντίνα
από την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΝΗS) που ανιχνεύει
όσους έχουν έρθει σε στενή επαφή με
θετικό κρούσμα του κορονοϊού.
Είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο, αναφέρει το βρετανικό δίκτυο Sky
News. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, συνολικά 520.194 χρήστες έλαβαν
στο κινητό τους την εφαρμογή του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS)
Τest and Trace App Covid-19, που τους
ενημέρωνε ότι ήρθαν σε στενή επαφή
με θετικό κρούσμα του κορονοϊού.
Σε σχέση με την τελευταία εβδομάδα
του Ιουνίου, η αύξηση που καταγράφηκε αγγίζει το 46%. Συνολικά, 356.677
πολίτες δέχτηκαν στο κινητό τους ενημέρωση από το Εθνικό Σύστημα Υγείας
της Βρετανίας ότι πρέπει να τεθούν σε
αυτοαπομόνωση.
Οι εταιρείες «χάνουν» το 20% των εργαζομένων τους. Τα εργοστάσια σε
ολόκληρη τη Βρετανία κινδυνεύουν να
κλείσουν, αφού με την εφαρμογή αυτήν πολλοί εργαζόμενοι κλήθηκαν να
τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό ,
όπως προειδοποιεί το συνδικάτο Unite. Σύμφωνα με ανακοίνωση του
συνδικάτου, πολλοί εργαζόμενοι τέθηκαν σε καραντίνα για προληπτικούς
λόγους, με τις εταιρείες που επηρεάζονται ιδιαίτερα να προέρχονται από
τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Χθες, ο Βρετανός υπουργός Κοινοτήτων Ρόμπερτ Τζένικ εξέφρασε την
«ανησυχία» της κυβέρνησης για τον
αριθμό των πολιτών που δεν εργάζονται, αφότου ενημερώθηκαν από την
εφαρμογή.
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Χειροπέδες σε
17χρονο για παιδική
πορνογραφία Εκβίαζε 12χρονη

Σοκ έχει προκαλέσει στη Μύκονο η είδηση για τη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή
στο σπίτι του, για πορνογραφία ανηλίκων μέσω Διαδικτύου. Μάλιστα, φέρεται να εκβίαζε μια 12χρονη κοπέλα αλλά και την οικογένειά της!
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού
Πρακτορείου, ο φερόμενος ως δράστης επικοινωνούσε διαδικτυακά με 12χρονη. Την
έπεισε να του στείλει γυμνές φωτογραφίες
της και βίντεο. Στη συνέχεια, ο 17χρονος
απέστειλε το συγκεκριμένο ευαίσθητο υλικό
στον πατέρα της ανήλικης και παράλληλα
του ζητούσε χρηματικό ποσό, προκειμένου,
όπως τον απειλούσε, να μην το διαμοιράσει
στο Διαδίκτυο! Την καταγγελία για τον εκβιασμό από τον 17χρονο έκανε στην ΕΛ.ΑΣ.
η μητέρα του κοριτσιού.
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ταυτοποίησε τον ανήλικο και εντόπισε τον τόπο
κατοικίας του, στη Μύκονο. Αμέσως μετά,
κλιμάκια αστυνομικών διενήργησαν έρευνα
στο σπίτι του κατηγορουμένου, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο
σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή
και κινητό τηλέφωνο.
Από την επιτόπια έρευνα στα ψηφιακά
πειστήρια ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του
στην υπό έρευνα υπόθεση και εντοπίστηκε
πλήθος αρχείων (βίντεο και φωτογραφίες),
όπου μεταξύ άλλων απεικονίζονταν και η
12χρονη. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία
που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε
στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Μαχαιρώματα ανηλίκων
για ασήμαντη αφορμή!

Δ

εν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων ακόμη και για ασήμαντη
αφορμή, όπως μια... λοξή
ματιά-, με τους αστυνομικούς της
Ασφάλειας να εκφράζουν ιδιαίτερη
ανησυχία για το γεγονός ότι παρατηρούμε όλο και πιο συχνά αιματηρές συμπλοκές με τη χρήση μαχαιριών.
Το περιστατικό στον Άλιμο, με τον
14χρονο που τον μαχαίρωσε ομάδα εννέα ανηλίκων έξω από φαστφουντάδικο, ήταν το πιο πρόσφατο χρονικά, με
τους άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να μην
πιστεύουν στα μάτια τους, όταν είδαν ότι
μέλη της «άγουρης» συμμορίας ήταν
και τρία κορίτσια.
Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτό: Ένας
15χρονος από το Μαρούσι έπεσε θύμα
άγριου ξυλοδαρμού (σ.σ.: έμεινε για
σχεδόν μία εβδομάδα για νοσηλεία στο
νοσοκομείο «Παίδων») από περίπου 10
άτομα στην Κηφισιά, με την ιατροδικαστική έκθεση να αναφέρει ότι ο ανήλικος υπέστη «βαριές κακώσεις και κατάγματα στη μύτη και στη γνάθο, έφερε
δύο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο
στον μηρό, στα οποία του έγιναν ράμματα, και κακώσεις στο πίσω μέρος της κεφαλής του».

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Ο 15χρονος μαθητής μαζί με την παρέα του -έναν 16χρονο και έναν 12χρονο- επιβιβάστηκε στο λεωφορείο της
γραμμής «550» με κατεύθυνση την Κηφισιά, όπου, για άγνωστη μέχρι στιγμής
αιτία, ξεκίνησε λεκτική αντιπαράθεση
με έναν άλλο ανήλικο (σ.σ.: 17 ετών). Και
ενώ τα πράγματα έδειχναν να ηρεμούν,
ο 17χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά
με άλλα άτομα, που τον περίμεναν σε
στάση επί της λεωφόρου Κηφισίας και
κοντά στην οδό Κασσαβέτη. Εκεί ξεκίνησε νέος γύρος λεκτικής αντιπαράθεσης, που κατέληξε σε συμπλοκή, με τον
15χρονο να δέχεται γροθιές, κλοτσιές
αλλά και 2 μαχαιριές από περίπου 10
άτομα, τα οποία τον άφησαν αιμόφυρτο
στον δρόμο. Χτυπήματα δέχτηκε και ο
12χρονος της παρέας, όχι όμως τόσο
σοβαρά. Αστυνομικοί του Τμήματος
Ασφαλείας Κηφισιάς κατάφεραν να
ταυτοποιήσουν έξι από τους δράστες, να
περάσουν χειροπέδες σε δύο ανηλίκους 17 ετών, ενώ στην υπόθεση εμπλέ-

κονται τουλάχιστον ακόμη τρία άτομα,
που δεν είναι γνωστά στις Αρχές.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της πρόκλησης
βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, της κλοπής και της παράβασης
του νόμου περί όπλων, ενώ οι δύο
17χρονοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Ανηλίκων Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε στο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα
Ανηλίκων! Μιλώντας στην «Political», ο
πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων ΒΑ Αττικής, Κώστας Τσουμάνης, έκανε λόγο για ένα «πολύ σοβαρό περιστατικό, που μας προβληματίζει
ιδιαίτερα λόγω της βιαιότητας που φέρεται να επέδειξαν οι ανήλικοι, χτυπώντας και μαχαιρώνοντας έναν άλλον ανήλικο στη μέση του δρόμου, ενώ γνώριζαν
ότι στο σημείο υπάρχουν δεκάδες κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τις κινήσεις τους».

Ανησυχία επικρατεί
στις Αρχές για τις αιματηρές
συμπλοκές με
«άγουρους» δράστες…
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Αγωνία για φωτιά στη Σάμο - Εκκενώνονται το Κοκκάρι και ξενοδοχεία
Το νησί του Πυθαγόρα ξαναζεί τον πύρινο τρόμο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά η
οποία κατακαίει δασική έκταση στην περιοχή
Βουρλιώτες. Παράλληλα, υπήρξε εισήγηση για
απομάκρυνση των κατοίκων στην περιοχή του
Κοκκαρίου - και συγκεκριμένα από το Κοκκάρι
προς Αυλάκια. Οι τοπικές δυνάμεις μαζί με τους
τοπικούς άρχοντες έχουν αναλάβει την ευθύνη
για να προχωρήσει η διαδικασία.
Για την κατάσβεσή της από αέρος επιχειρούν
τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έδαφος
επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 10 οχήματα αλλά
και εθελοντές με πέντε οχήματα και βυτιοφόρα
των δήμων του νησιού. Ας σημειωθεί ότι στη Σάμο πνέουν άνεμοι εντάσεως 3-5 Μποφόρ.
Με επείγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ανα-

τολικής Σάμου, επειδή η πυρκαγιά πλησιάζει σε
σημείο υδροδότησης, καλεί για την ελάχιστη
χρήση πόσιμου νερού στην ευρύτερη περιοχή
του Κοκκαρίου καθώς και στην πόλη της Σάμου.
Τέλος, με δήλωσή του στα τοπικά ΜΜΕ της Σάμου ο υποστράτηγος της Πυροσβεστικής Ιωάννης
Σταμούλης, συντονιστής Επιχειρήσεων σε Αιγαίο
και Κρήτη με έδρα τη Σάμο, χαρακτήρισε «δύσκολη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί». Όπως
είπε, «είναι διάσπαρτες οι εστίες της πυρκαγιάς
στους Βουρλιώτες και η φωτιά λόγω των ανέμων
έχει κατεύθυνση νότια, προς το βουνό».
Παράλληλα, σε προληπτική εκκένωση δύο ξενοδοχείων και σπιτιών που βρίσκονται κοντά στο
μέτωπο της πυρκαγιάς προχώρησαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου και η Αστυνομία.

Στο κολαστήριο
της 19χρονης
ζούσε η κόρη ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΣΟΚ
του αστυνομικού!
Από τη Μαρία Δήμα

Τ

ελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της
δημοσιότητας για την υπόθεση
του 39χρονου αστυνομικού της
Ηλιούπολης, αφού, όπως προκύπτει από
δήλωση της συνηγόρου της συντρόφου
του κατηγορουμένου, η κορούλα τους
ζούσε στο ίδιο διαμέρισμα-κολαστήριο
με τη φυλακισμένη 19χρονη, την οποία
εξέδιδε και κακοποιούσε!
Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η Ελισάβετ Τσέρτου, συνήγορος της συντρόφου
του αστυνομικού, η μητέρα «της ανήλικης
κόρης του αστυνομικού ήταν το πρωταρχικό του θύμα, την οποία απειλούσε και
είχε βιαιοπραγήσει εναντίον της στο παρελθόν, ώστε να την απομακρύνει από το
ανήλικο τέκνο της και να έχει την αποκλειστική επιμέλεια».
Η μητέρα του κοριτσιού, μέσω της δικηγόρου της, υποστηρίζει ότι «ουδέποτε
τόλμησε να διεκδικήσει την επιμέλεια
έως σήμερα, καθόσον ήταν υπό καθε-

στώς απειλών και τρόμου. Ήξερε ότι ο
αστυνομικός μπορεί να υλοποιήσει τις
απειλές του». Επίσης, στην ανακοίνωση η
δικηγόρος αναφέρει πως η μητέρα του
παιδιού, μετά τις καταγγελίες της 19χρονης, «έσπασε» τη σιωπή της και μπορεί
«χωρίς φόβο να διεκδικήσει την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της». Πλέον
αυτού, όμως, η εντολέας της, όπως αναφέρει η δικηγόρος, έχει καταθέσει αίτημα ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για
ανάθεση της επιμέλειας σε εκείνη, καθώς και συμπληρωματικό αίτημα στον εισαγγελέα Ανηλίκων, «ώστε να διερευνηθεί εάν υπήρξε εμπλοκή του ανήλικης
κόρης της, μόλις 9 ετών, σε όλες τις κακουργηματικές πράξεις για τις οποίες σήμερα κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί ο αστυνομικός».

Την έκρυψε στην αποθήκη
Στο μεταξύ, συγκλονίζει η κατάθεση
της νεαρής σερβιτόρας, που εργάζεται σε
καφετέρια δίπλα από το σπίτι-κολαστήριο

στην Ηλιούπολη και η οποία έριξε σανίδα
σωτηρίας στη 19χρονη κοπέλα, βοηθώντας τη να απελευθερωθεί από τον ένστολο προαγωγό της... Στη μαρτυρία της
στους αστυνομικούς περιγράφει πώς
έκρυψε τη 19χρονη όσο την αναζητούσε ο
39χρονος αστυνομικός.
«Με το που με είδε, βούρκωσε και μου
έκανε νοήματα ότι δεν θέλει να μιλήσει.
Εγώ τη ρώτησα αν προχθές ο σύντροφός
της την είχε χτυπήσει και εκείνη μου έκανε πάλι νόημα, βουρκωμένη, ότι δεν μπορεί να μιλήσει», ανέφερε η νεαρή σερβιτόρα.
Στη συνέχεια η 19χρονη έφυγε, αλλά
εμφανίστηκε και πάλι λίγο αργότερα,
τρομοκρατημένη. Τότε η υπάλληλος την

πήρε αγκαλιά, ενώ ο αστυνομικός την
αναζητούσε. «Τον είδαμε να είναι πάνω
στη μηχανή του και να κάνει βόλτες. Τότε
κατάλαβα ότι αυτός την έψαχνε και της είπα να πάει στο μπάνιο να κρυφτεί, όπως
και έκανε. Μετά αυτός πέρασε άλλες δύο
φορές, ενώ εκείνη συνέχισε να είναι στην
τουαλέτα. Μετά την πήγαμε στην αποθήκη», συμπλήρωσε η νεαρή κοπέλα.

Συγκλονίζει η κατάθεση
της νεαρής σερβιτόρας,
η οποία έριξε σανίδα
σωτηρίας στην κοπέλα…

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Οι πρώτες συμβάσεις μετά τη γερμανική
επιχειρηματική αποστολή στην Ήπειρο
Επιχειρηματίες από τη Γερμανία, με επικεφαλής τον Έλληνα δήμαρχο του Σβέρτε Δημήτριο Αξούργο και τη γενική πρόξενο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ Μαρία Παπακωνσταντίνου, επισκέφτηκαν την Περιφέρεια Ηπείρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν
σε τουριστικές περιοχές, παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου. Αποτέλεσμα των επισκέψεων και των οργανωμένων συναντήσεων που έγιναν είναι η σύναψη των πρώτων συμφωνιών για εξαγωγή ηπειρωτικών προϊόντων στη
Γερμανία, καθώς και η διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασιών με άλλους παραγωγούς, διαδικασία που θα εξελιχθεί στη συνέχεια με απευθείας επικοινωνίες. Την επίσκεψη των Γερμανών επιχειρηματιών οργάνωσαν η Περιφέρεια Ηπείρου και η υπεύθυνη Προώθησης Τοπικών Προϊόντων Σοφία Φούκη σε συνεργασία με τη γενική πρόξενο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ Μαρία Παπακωνσταντίνου. Οι δύο κυρίες εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι «θα υπάρξει και συνέχεια προς όφελος των δύο περιοχών».

Σκιάθος

Δεκαοκτώ εκατομμύρια
από το «Αντώνης Τρίτσης»

Προτάσεις χρηματοδότησης ύψους 18.801.660 ευρώ στο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» κατέθεσε ο Δήμος Σκιάθου.
Πρόκειται για έργα εκσυγχρονισμού υποδομών που κρίνονται
αναγκαία τόσο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών όσο και για την τουριστική - οικονομική ανάπτυξη του
νησιού. «Είναι ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός που έχει υποβληθεί ποτέ στην ιστορία του δήμου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ευημερία των κατοίκων και την ανάπτυξη του
τόπου», δήλωσε ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Επτά εκατ. ευρώ για ανακύκλωση

Ευρύ πρόγραμμα ανακύκλωσης οργανικών υλικών προωθεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
διαθέτοντας πόρους 6,97 εκατ. ευρώ στους Δήμους Παγγαίου, Αβδήρων, Καβάλας, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για να προωθήσει τη διαδικασία
συλλογής και ανακύκλωσης οργανικών υλικών (κομποστοποίηση). Ειδικά στον Δήμο Αβδήρων το έργο είναι
ύψους 585.000 ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία δημοτικού δικτύου καφέ κάδου (ο κάδος που χρησιμοποιείται
για τη συλλογή οργανικών υλικών - βιαποβλήτων) και την
πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης.

!

Δυτική Ελλάδα

Πανθεσσαλική ημερίδα
για 4ο κύμα πανδημίας

Ενημερωτική υβριδική ημερίδα με θέμα
«Αντιμετώπιση του 4ου κύματος της πανδημίας
και επιτάχυνση των εμβολιασμών» οργάνωσε
χθες στο διοικητήριο στη Λάρισα η οικεία περιφέρεια. Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι αρχών και φορέων από όλη τη Θεσσαλία: μητροπολίτες, βουλευτές, επικεφαλής
παρατάξεων Περιφερειακού Συμβουλίου, δήμαρχοι, 5η ΥΠΕ, ο καθηγητής Χρ. Χατζηχριστοδούλου, διοικητές νοσοκομείων, ιατρικοί σύλλογοι, Mega Εμβολιαστικό Κέντρο, ΕΚΑΒ,
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, Σύλλογος Μαιών, Ενώσεις Ιατρών Νοσοκομείων, Σύλλογος
Ιατρών ΕΣΥ ΠΠΓΝΛ, ΣΕΠΕ, ΕΑΔ, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, επιμελητήρια,
ΣΘΕΒ, εμπορικοί σύλλογοι, Σύλλογοι Επαγγελματιών Εστίασης, Ενώσεις Ξενοδόχων, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας,
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
πρόεδροι ΕΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέντρα, Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Διευθύνσεις Υγείας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην ημερίδα θα
τηρηθούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Δημιουργείται η πρώτη
«ενεργειακή συμμαχία»
«Ενεργειακές κοινότητες» δημιουργούν αυτοδιοικητικοί
και αγροτικοί φορείς της Δυτικής Ελλάδας. Προς τούτο
στην έδρα της περιφέρειας, στην Πάτρα, παραβρέθηκαν
οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ της Δυτικής Ελλάδας,
που απαρτίζουν τις τρεις πρώτες -από τις επτά συνολικάενεργειακές κοινότητες, προκειμένου να υπογράψουν τα
σχετικά καταστατικά ίδρυσης και λειτουργίας. Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες ενεργειακές κοινότητες θα
αποτελούν τους εταίρους του μεγάλου φωτοβολταϊκού
πάρκου που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στο
κτήμα Pilot Polder της περιοχής του Μεσολογγίου, έκτασης 1.300 στρεμμάτων, και το οποίο έχει ήδη παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο περιφερειάρχης Νεκτάριος
Φαρμάκης σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ξεκινάμε την
υλοποίηση αυτού του μεγάλου στόχου από εκεί που ξεκίνησε και η ιδέα, δηλαδή από την απελευθέρωση των
αγροτών μας από το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος».

Κέρκυρα

Μεταφορά απορριμμάτων
και στη Βόνιτσα
Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνου Σκρέκα επιτρέπεται η μεταφορά
15.000 τόνων, υπολειμματικών και καθημερινών, Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας από το Τεμπλόνι στον νόμιμα λειτουργούντα
χώρο υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Παλαίρου, στη θέση
«Κακοπετριά» του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της 3ης ΔΕΝ
Αιτωλοακαρνανίας. «Με μεγάλη ικανοποίηση και ανακούφιση έλαβα την απόφαση του υπουργού, καθώς μας
δίνει τη δυνατότητα να αποκατασταθεί σταδιακά ο επιβαρυμένος χώρος του Τεμπλονιού», δήλωσε η δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη
Υδραίου.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΜAΚΗΣ ΒΟΡIΔΗΣ:

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
από αυτούς που εκλέχθηκαν με
μεγάλη άνεση στις προηγούμενες εκλογές, δέχεται σκληρή
κριτική από την «αναιμική» αντιπολίτευσή του για τους τρόπους που βρίσκει να «ελέγχει»
τον τοπικό Τύπο; Η πιο πρόσφατη αφορμή ήταν η ανακοίνωση
της συνεργασίας του με στέλεχος πολύ ενεργό στα social media που προέρχεται από αντίπαλο κομματικό χώρο και μέχρι
πριν από λίγο καιρό ήταν από τις
λίγες φωνές που του ασκούσαν
κριτική…

Βραβεύτηκε ο Κήπος
του Aγίου Δημητρίου

Σημαντική επιτυχία για τη δήμαρχο
Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, καθώς μια από τις πρωτότυπες
δράσεις της, ο Βοτανικός Κήπος της
πόλης, βραβεύτηκε με το Ασημένιο
Βραβείο στην κατηγορία «Urban Microspaces» των Landscape Awards
2021, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο
φορέας Boussias. Ο Βοτανικός Κήπος αξιολογήθηκε από ανεξάρτητη
επιτροπή εμπειρογνωμόνων και
κρίθηκε ότι αναδεικνύει έναν πρώην
αδιαμόρφωτο χώρο που βρίσκεται
μέσα στον ιστό της πόλης και καλύπτει συνολική επιφάνεια 2.405 τ.μ. Ο
δημόσιος αυτός χώρος μετατρέπεται
σε έναν πνεύμονα πρασίνου, ικανό
να αλλάξει το μικροκλίμα της περιοχής, ενώ είναι έτσι διαμορφωμένος
ώστε να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για μαθητές και μαθήτριες αλλά
και για κατοίκους και επισκέπτες,
όσον αφορά στην κατανόηση του μεσογειακού φυτικού πλούτου. Ένας
από τους στόχους του έργου είναι η
μετατροπή ενός πρώην κενού οικοπέδου σε τοπόσημο για την πόλη του
Αγίου Δημητρίου.

«Με το νέο ΑΣΕΠ σε έναν χρόνο
οι προσλήψεις στο Δημόσιο»

Τ

ην ανάγκη να ανατραπεί το πνεύμα του εξισωτισμού που επικρατεί
στο Δημόσιο και να επιστρέψει
στον πυρήνα της η έννοια της αξιολόγησης και της αξιοκρατίας ανέδειξε ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 8ο
Στρατηγικό Συνέδριο με θέμα «Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή προοπτική», που διοργανώθηκε από το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Αναφορικά με το θέμα των προσλήψεων
στο Δημόσιο, κατά συνέπεια και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Βορίδης χαρακτήρισε επαναστατική τη νέα διαδικασία με την
οποία συγκεντρώνονται οι ανάγκες όλων
των φορέων του για προσωπικό σε μία
προκήρυξη και στη συνέχεια πραγματοποιείται ένας ηλεκτρονικός πανελλήνιος
διαγωνισμός μέσω του ΑΣΕΠ, γεγονός που
οδηγεί σε μια κοσμογονία με σαφώς καλύτερα αποτελέσματα, μειώνοντας ταυτόχρο-

να τον χρόνο προσλήψεων από περίπου
τριάμισι χρόνια που διαρκεί σήμερα σε μόλις ένα έτος.
Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι αρχίζει να
τηρείται πλήρως η νομοθετική πρόβλεψη
για τον κύκλο αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, αναφέροντας ότι η κινητικότητα με τα νέα κριτήριά της γίνεται σταδιακά ένας πιο σύνθετος, πιο απαιτητικός
και πιο έξυπνος μηχανισμός που επιτυγχάνει μια σημαντική ισορροπία στις υπηρεσίες.
«Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο ανοίγει για αιτήσεις ο πρώτος κύκλος κινητικότητας, από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο ανοίγει
ο κύκλος προσλήψεων και από Οκτώβριο
μέχρι Δεκέμβριο ανοίγει ο δεύτερος κύκλος κινητικότητας και συμπληρώνουμε τα
κενά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης, περιγράφοντας με αυτό τον τρόπο μια
διαρκή διαδικασία μέσω της οποίας καλύπτονται οι ανάγκες του Δημοσίου.

Χρηματοδότηση δύο σημαντικών έργων στη Γλυφάδα
Στο Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» εντάχθηκαν τα έργα
της ανάπλασης του παραλιακού
μετώπου της Γλυφάδας και του
Κέντρου Πολιτισμού της πόλης.
Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε
14.880.000 ευρώ. Πρόκειται για
έργα που, όπως τονίζει εμφατικά ο δήμος, θα δώσουν ζωή στη Γλυφάδα και θα αλλάξουν θεαματικά την εικόνα της.
«Η χρηματοδότηση και επίσημα για δύο σπουδαία έργα στη Γλυφάδα μας είναι γεγονός!
Έχουμε ήδη ανακοινώσει δύο έργα πνοής για την πόλη μας, την ανάπλαση του παραλιακού
μας μετώπου και το νέο Κέντρο Πολιτισμού. Πλέον ενημερώνουμε ότι -σύμφωνα με τις
υποβληθείσες από την πλευρά μας μελέτες- μπήκαν και οι υπογραφές για τις δαπάνες και
δημοσιεύτηκαν οι σχετικές αποφάσεις», επισημαίνει ο δήμαρχος της πόλης Γιώργος Παπανικολάου.

Κόκκινοι κάδοι σε
Παπάγου - Χολαργό
Κόκκινοι κάδοι ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων τοποθετήθηκαν
σε πέντε σημεία του Δήμου Παπάγου
- Χολαργού, συγκεκριμένα δύο στην
Κοινότητα Παπάγου και τρεις στην
Κοινότητα Χολαργού έπειτα από απόφαση του δημάρχου Ηλία Αποστολόπουλου. Μέσα στους κάδους τοποθετούνται ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, τσάντες και αξεσουάρ, από τα
οποία έπειτα από διαλογή όσα είναι
σε καλή κατάσταση θα δίνονται στις
κοινωνικές δομές του δήμου ή σε φιλανθρωπικούς φορείς. Επιπλέον, ενδύματα και υποδήματα διατίθενται
για αποστολή σε χώρες όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη, όπως φυσική
καταστροφή κ.ά. Τα ακατάλληλα για
επαναχρησιμοποίηση ενδύματα και
υποδήματα ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, μονωτικού και άλλου υλικού.

Συντήρηση δεκάδων
δασικών δρόμων
Συνεχής είναι η κινητοποίηση των
υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου σε
όλα τα επίπεδα με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη για την περίπτωση δασικών πυρκαγιών. Έτσι, μαζί με
τους μαζικούς καθαρισμούς και τις
αποψιλώσεις από κλαδιά και ξερά
χόρτα που είναι σε εξέλιξη και στις
επτά Δημοτικές Κοινότητες, με ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας του δήμου ολοκληρώθηκε η συντήρηση δεκάδων δασικών δρόμων. Υπογραμμίζεται ότι η συντήρηση δασικών δρόμων υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τις υπηρεσίες του
Δήμου Διονύσου έπειτα από αρκετά
χρόνια, αποτελώντας στο εξής μια
πάγια διαδικασία που αποσκοπεί
στην ανεμπόδιστη κυκλοφορία πυροσβεστικών οχημάτων αλλά και πολιτών σε περίπτωση πυρκαγιάς.
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ΕΛΛΑΔΑ

Το «λυσάρι» του μηχανογραφικού

Σ

ε βασικά ερωτήματα αυτογνωσίας, πληροφόρησης καθώς
και άλλα που αφορούν στο κόστος των σπουδών και στη δυνατότητα μετεγγραφής θα πρέπει να
απαντήσουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, προτού υποβάλουν το
μηχανογραφικό τους δελτίο. Οι υποψήφιοι, έχοντας πλέον στα χέρια τους τις
βαθμολογίες που πέτυχαν και εν αναμονή της ανακοίνωσης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά πανεπιστημιακό τμήμα, θα πρέπει διαμορφώσουν το
προσωπικό τους σχέδιο σχετικά με τις
προτιμήσεις και τη σειρά προτεραιότητας
με την οποία θα τις αποτυπώσουν στο μηχανογραφικό τους.
Όπως επισημαίνει στην «Political» o
σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Νίκος Δεμερτζής, οι υποψήφιοι
θα πρέπει με ηρεμία και νηφαλιότητα να
θέσουν στον εαυτό τους ερωτήματα αυτογνωσίας, όπως τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντά
τους, τις ικανότητες και τις κλίσεις τους,
τις εργασιακές τους αξίες και ποιες είναι
οι απαιτήσεις τους από τη μελλοντική
τους εργασία.
«Έχει αποδειχθεί ότι ένα μεγάλο μέρος
φοιτητών εγκαταλείπει τις σπουδές του.
Να επισημάνουμε και το δράμα πολλών
αριστούχων, οι οποίοι, επηρεασμένοι από
τον κοινωνικό τους περίγυρο, βρίσκονται
να φοιτούν σε υψηλόβαθμες σχολές τις
οποίες εγκαταλείπουν, διαπιστώνοντας
ότι το αντικείμενο σπουδών τους δεν έχει
καμία σχέση με αυτό που επιθυμούν
πραγματικά», σημειώνει ο κ. Δεμερτζής.
Και προσθέτει πως «θα πρέπει, επίσης,

να ερευνήσουν τα προγράμματα σπουδών των σχολών που τους ενδιαφέρουν,
τη δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές, τις επαγγελματικές διεξόδους, τις
προοπτικές απασχόλησης και, τέλος, τα
επαγγελματικά δικαιώματα που αποδίδουν».
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει στους υποψηφίους να επιλέξουν τμήματα με ευρύ
γνωστικό αντικείμενο και στη συνέχεια
να ακολουθήσουν μια εξειδίκευση με ένα
κατάλληλο μεταπτυχιακό. Ακόμα, θα
πρέπει να ενημερωθούν για τις αλλαγές

που συμβαίνουν στην αγορά εργασίας, ειδικά στη μετα-Covid εποχή, και να έχουν
κατά νου ότι ένα επάγγελμα το οποίο σήμερα έχει ζήτηση μελλοντικά μπορεί να
μην έχει θετικές προοπτικές απασχόλησης. Ειδικά φέτος, στην εξίσωση μπαίνει
και η ΕΒΕ κάθε πανεπιστημιακού τμήματος, η οποία αποτελεί «κόφτη» για τους
υποψηφίους με βαθμολογία χαμηλότερη
της ΕΒΕ ενός τμήματος.
«Καλό είναι να δηλώσουν όλα τα τμήματα τα οποία τους επιτρέπει το σύστημα.
Ο λόγος είναι ότι μπορεί ένας υποψήφιος

να έχει περάσει την ΕΒΕ ενός τμήματος,
αλλά να καλύπτονται οι θέσεις από άλλους υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία. Άρα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να
εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες που
τους προσφέρει το σύστημα», εξηγεί ο κ.
Δεμερτζής.
Στα κριτήρια συμπλήρωσης του μηχανογραφικού θα πρέπει να συμπεριληφθεί
και το κόστος των σπουδών και το κατά
πόσο μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό, σε περίπτωση εισαγωγής σε σχολή
εκτός του τόπου κατοικίας τους. Σημαντικό ρόλο παίζει και η δυνατότητα μετεγγραφής κοντά στον τόπο κατοικίας τους,
αφού «έχει τεθεί ακαδημαϊκό φίλτρο στις
μετεγγραφές των φοιτητών από ΑΕΙ σε
ΑΕΙ. Πρόκειται για τη λεγόμενη “βάση μετεγγραφής”, η οποία ορίζεται στις 2.750
μόρια κάτω από τη βάση εισαγωγής κάθε
τμήματος. Ενδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος
για μετεγγραφή στο Τμήμα Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών του ΕΜΠ, του οποίου η βάση το 2019 ήταν 18.314 μόρια, θα πρέπει
να έχει 15.564 μόρια. Η “βάση μετεγγραφής” αναμένεται να περιορίσει τον αριθμό μετεγγραφών, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του
ίδιου Επιστημονικού Πεδίου», καταλήγει
ο σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Εύη Πανταζοπούλου

Τα ερωτήματα στα οποία
θα πρέπει να απαντήσουν
οι υποψήφιοι πριν
από τη συμπλήρωσή του

ΕΚΠΑ: Μέτρα για την επιστροφή των φοιτητών στα αμφιθέατρα
Τη λειτουργία δύο εμβολιαστικών κέντρων εντός των χώρων του πανεπιστημίου, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ζητά
από το υπουργείο Παιδείας η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, προκειμένου να προχωρήσει ο εμβολιασμός καθηγητών και
φοιτητών και να λειτουργήσει με ασφάλεια και διά ζώσης
το ίδρυμα.
Σε απόφαση της Συγκλήτου ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα, τα εργαστήρια, οι κλινικές, οι ανασκαφές και η πρακτική άσκηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης, ενώ οι σχολές, εφόσον αυτό είναι εφικτό, δύνανται να
δημιουργήσουν τμήματα με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων. Προτείνεται, ακόμα, σε κάθε υπηρεσία και δομή
του ΕΚΠΑ να οριστεί ένας υπεύθυνος ή περισσότεροι για
την τήρηση των μέτρων υγιεινής και την προστασία των με-

λών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επιπλέον, η πρόσβαση στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια, στις
κλινικές, στις ανασκαφές και στις γραμματείες θα πραγματοποιείται με χρήση μάσκας και θα επιτρέπεται σε εμβολιασμένους ή σε άτομα με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test
ή PCR test.
Τα τεστ θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα σε άτομα που δεν έχουν εμβολιασθεί. Η ανάγκη
εμβολιασμού των διδασκόντων και των φοιτητών θα απασχολήσει και τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, η οποία βρίσκεται
σε εξέλιξη, με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να εμφανίζεται σύμφωνη με τις προτάσεις των διοικήσεων.
Ωστόσο, θα λάβει την τελική απόφαση για τα κοινά μέτρα
που θα εφαρμοστούν σε όλα τα πανεπιστήμια.

P
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Δις ισόβια στον 45χρονο
που έκαψε τους γονείς του

Π

οινή δις ισόβια και επιπλέον
επτά χρόνια κάθειρξης επέβαλε το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης στον 45χρονο που πέρυσι το
Πάσχα έκαψε ζωντανό τον πατέρα του
και από τις φλόγες τραυματίστηκε σοβαρά και η μητέρα του, η οποία υπέκυψε έναν μήνα αργότερα. Το δικαστήριο
ύστερα από δύο μέρες ακροαματικής
διαδικασίας τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, χωρίς να
αναγνωρίσει ελαφρυντικά, ενώ δεν δέχτηκε να δικαστεί
ούτε με μειωμένο καταλογισμό ούτε ότι το έγκλημα τελέστηκε εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Συνάντηση
Καλαφάτη Συρεγγέλα

Ο 45χρονος είχε περιλούσει με
βενζίνη τον ανάπηρο πατέρα του το
πρωί της Κυριακής του Πάσχα, στις
19 Απριλίου 2020, επειδή, όπως είπε,
θεώρησε πως τον ειρωνεύτηκε.
Ωστόσο, όπως περιέγραψε και η εισαγγελέας της έδρας στην πρότασή
της, «ήταν συσσωρευμένη οργή και
θυμός από την παιδική του ηλικία»
και ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν οι γονείς του καθηλώθηκαν στο κρεβάτι και ο ίδιος τους φρόντιζε. Πάντως,
στην απολογία του ο 45χρονος είπε πως το μετάνιωσε χωρίς να μπορεί να καταλάβει ακόμη και σήμερα πώς έγινε
αυτό.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με την υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια
για τη δημογραφική πολιτική και την
οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα συναντήθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης. Τα θέματα συζήτησης ήταν οι πολιτικές για τη στήριξη
της οικογένειας και ο προγραμματισμός κοινών δράσεων σε θέματα
ισότητας των φύλων, πρόληψης και
καταπολέμησης της έμφυλης και
ενδοοικογενειακής βίας.

Απειλές δέχεται
η Λατινοπούλου

Ευχαρίστησε τους
εργαζομένους
στην καθαριότητα
Στο αμαξοστάσιο του Δήμου
Θεσσαλονίκης, όπου
συνάντησε και συνομίλησε
με εργαζομένους και τον
αντιδήμαρχο Καθαριότητας
Νίκο Ζεϊμπέκη, βρέθηκε ο
Δημήτρης Κούβελας. Ο
βουλευτής Θεσσαλονίκης
της Ν.Δ. ευχαρίστησε τους
εργαζομένους στα
απορριμματοφόρα, τα
συνεργεία και τη διοίκηση
για την προσφορά τους
ειδικά στις περιόδους
καραντίνας λόγω Covid-19.

Μήνυση στην υποδιεύθυνση
ηλεκτρονικού εγκλήματος Βόρειας
Ελλάδας κατέθεσε η Αφροδίτη
Λατινοπούλου. Ο λόγος; Όπως η ίδια
αποκάλυψε, προχώρησε σε αυτή την
ενέργεια έπειτα από
επαναλαμβανόμενες απειλές κατά
της ζωής της και της σωματικής της
ακεραιότητας που δέχτηκε από
ανώνυμους και επώνυμους χρήστες
των social media. Η κυρία
Λατινοπούλου, πολιτεύτρια με τη
Ν.Δ., έχει βρεθεί αρκετές φορές το
τελευταίο καιρό στο στόχαστρο λόγω
των απόψεων που διατυπώνει στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχίζει η ανάπλαση στην Ευαγγελίστρια
Αρχίζουν τα έργα ανάπλασης του Δήμου Θεσσαλονίκης γύρω από τα ιστορικά κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται η κατασκευή πεζοδρομίων, με σκοπό να αναδειχτούν τα ιστορικά κοιμητήρια, καθώς και η ολική ανακατασκευή των
οδών Ελένης Ζωγράφου και Κάστρων. Λόγω των έργων,

πάντως, που θα ξεκινήσουν από τις 19 Ιουλίου προβλέπεται η διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων
στο τμήμα της οδού Ελένης Ζωγράφου, από τη συμβολή
της με την οδό Αγίου Δημητρίου - Ολυμπιάδος έως το
ύψος της εισόδου του Γενικού Νοσοκομείου «Ο Άγιος
Δημήτριος».

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Τετ α τετ Ιωαννίδη - Πέτσα
Η αναπτυξιακή προοπτική του
Δήμου Δέλτα
και οι απαραίτητες υποδομές που χρειάζεται να γίνουν ώστε να
αλλάξει οριστικά σελίδα ο δήμος συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών Στέλιου Πέτσα στο δημαρχείο και της συνάντησης που είχε με τον δήμαρχο Γιάννη Ιωαννίδη. «Ήρθαμε εδώ για να βοηθήσουμε ώστε να κάνουμε τα
μειονεκτήματα πλεονεκτήματα. Επισκέπτομαι και
εγώ με τη σειρά μου τον τόπο σας για να δείξουμε
ουσιαστικά ότι βρισκόμαστε δίπλα σας», τόνισε ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.

«Εμβολιαζόμαστε σημαίνει ζούμε»
Το μήνυμα για την αναγκαιότητα του
εμβολιασμού συνεχίζει να μεταφέρει ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ο
κ. Πέτσας έχει ζητήσει τη βοήθεια της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και από τον Δήμο Θέρμης, όπου
βρέθηκε παρουσία εκπροσώπων και των δύο
μεγάλων Επιμελητηρίων (Επαγγελματικό και
Εμπορικό – Βιομηχανικό), τόνισε ότι στόχος
είναι οι δύσπιστοι άνθρωποι, οι επιφυλακτικοί
και αναβλητικοί. «Εμβολιαζόμαστε σημαίνει
ζούμε», τόνισε ο υπουργός.

Ένωσαν τις φωνές τους
Μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού έστειλαν από
κοινού όλες οι παρατάξεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ένωσαν τις φωνές τους σε μια
κοινή συνέντευξη Τύπου οι Απόστολος Τζιτζικώστας, Χρήστος Γιαννούλης, Χρήστος Παπαστεργίου, Φίλιππος Γκανούλης και Δημήτρης Βάνης.
Όπως επισημάνθηκε, ο εμβολιασμός είναι ο μοναδικός δρόμος για την οριστική και τελική έξοδο
από την πανδημία.

«Μετακομίζει» ο Μπαντέρας
Στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης μετακομίζει ο Αντόνιο Μπαντέρας για τη συνέχεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Enforcer». Κτίρια
στην περιοχή των Σφαγείων μετατρέπονται σε
χώρους όπου θα τραβηχτούν οι επόμενες σκηνές. Συγκεκριμένα, αναμένεται η περιοχή να μετατραπεί σε νυχτερινά κλαμπ με «άρωμα» Μαϊάμι και ο Αμερικανός πρωταγωνιστής θα πρέπει
να φαίνεται πως κινείται στον κόσμο της νύχτας
στη δυτική ακτή των ΗΠΑ... μόνο που όλα αυτά θα
συμβαίνουν στα δυτικά της Θεσσαλονίκης!
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Η ποπ σταρ που
«στρατολόγησε»
ο Λευκός Οίκος

Ο

Λευκός Οίκος «στρατολόγησε» την Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία έχει εκατομμύρια ακολούθους στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, για να βοηθήσει να
αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού στους νέους.
Η ποπ σταρ Ολίβια Ροντρίγκο, το άλμπουμ «Sour»
της οποίας βρίσκεται στην πρώτη θέση των τσαρτ,
ανέβηκε σήμερα στο πόντιουμ του Λευκού Οίκου,
για να προτρέψει τους νέους να εμβολιαστούν για
τον Covid-19. «Είναι σημαντικό να συζητάμε με φίλους και συγγενείς, να ενθαρρύνουμε όλες τις κοινότητες να εμβολιαστούν», είπε η νεαρή σταρ
στους δημοσιογράφους.
Η τραγουδίστρια πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον
κορυφαίο επιδημιολόγο δρα Άντονι Φάουτσι, ενώ
θα γυρίσει και μια σειρά βίντεο υπέρ του εμβολιασμού. «Θαυμάζω τη δουλειά που κάνουν ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο δρ Φάουτσι», είπε η Ολίβια
Ροντρίγκο στους δημοσιογράφους.

Ποια είναι
Η γεννημένη στις 20 Φεβρουαρίου 2003, στην
Temecula της Καλιφόρνιας, Olivia Isabel Rodrigo,
έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες (από την πλευρά

του πατέρα της) και από τη Γερμανία και την Ιρλανδία (από εκείνη της μητέρας της). Ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα Υποκριτικής και Τραγουδιού ήδη από την ηλικία των 6 ετών, συμμετέχοντας
παράλληλα σε θεατρικές παραστάσεις.
Μόλις στα 13 της χρόνια μετακόμισε στο Λος Άντζελες, καθώς το Disney Channel την επέλεξε για
τη σειρά «Bizaardvark», αφότου την είχε δει σε μια
διαφήμιση της Old Navy. Τον Φεβρουάριο του 2019
έκανε το ντεμπούτο της και στο Disney+, στον ρόλο της Nini Salazar-Roberts, για τη σειρά «High
School Musical: The Musical: The Series». Η συγκεκριμένη παραγωγή, για την οποία μάλιστα έγραψε και μεγάλο μέρος του soundtrack, της χάρισε
τεράστια δημοφιλία - ειδικά στο εφηβικό κοινό.
Το «Drivers License» είναι ένα ποπ κομμάτι για
ένα κορίτσι το οποίο βλέπει τον πρώην της να προχωρά. Η μελωδία του παραπέμπει σε ήχο Adele
και οι στίχοι στην Taylor Swift. Στον πυρήνα του φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν ερωτικό ύμνο της μετα-εφηβικής ηλικίας και να συγκεντρώσει ακροατές από κάθε γενιά.

Η ιστορία του κομματιού και ο ρόλος του TikTok
Οι φήμες θέλουν η ιστορία του κομματιού να
σχετίζεται με έναν 20χρονο ηθοποιό και συμπρωταγωνιστή της
Rodrigo στο «High School Musical: The Musical: The Series». Οι
δυο τους φέρεται να είχαν σχέση
και η 17χρονη τραγουδίστρια
έφτιαξε το τραγούδι για τον χωρισμό τους. Μάλιστα, οι κακές
γλώσσες κάνουν λόγο για τρίτο
άτομο σε αυτήν τη σχέση. Η Rodrigo δεν επιβεβαίωσε ποτέ κάτι από
τα παραπάνω.
Αντιθέτως, φροντίζει να προωθεί τη δουλειά της στο TikTok
και αυτό ακριβώς έκανε και με το
«Drivers License». Οι 34.800.000
προβολές του και τα περισσότερα
από 1.000.000 βίντεο στα οποία
χρησιμοποιήθηκε ο ήχος του μαρτυρούν πως ήταν μια πολύ έξυπνη
κίνηση.
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Φονικές πλημμύρες
με δεκάδες νεκρούς και
πολλούς αγνοουμένους

Τ

ουλάχιστον 33 άνθρωποι έχουν πεθάνει και δεκάδες αγνοούνται ή βρίσκονται σε στέγες σπιτιών, περιμένοντας να διασωθούν, μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες που σάρωσαν τα δυτικά
κρατίδια της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας και της Ρηνανίας - Παλατινάτου. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
βοηθήσουμε τη χώρα μας», δήλωσε στην «Bild» ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας Άρμιν
Λάσετ, κατά την επίσκεψή του στην πόλη Αλτένα, που έχει
πληγεί ιδιαίτερα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Ο υποψήφιος για την Καγκελαρία των Χριστιανοδημοκρατών
(CDU) τόνισε, επίσης, ότι η κατάσταση στη Δυτική Γερμανία είναι δραματική.
Στην περιφέρεια Σουλντ του Παλατινάτου, οι Αρχές
ανακοίνωσαν ότι αναζητούν περίπου 70 πολίτες οι οποίοι
αγνοούνται μετά την κατάρρευση έξι κατοικιών. «Υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν αγνοούμενοι και υπάρχουν πολλοί που κινδυνεύουν», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ρηνανίας - Παλατινάτου, Μάλου Ντράιερ. «Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια καταστροφή. Είναι συντριπτική», πρόσθεσε.
Η πλήρης έκταση των ζημιών είναι αδύνατον να προσδιοριστεί, καθώς πολλά χωριά είναι αποκομμένα εξαιτίας
κατολισθήσεων και πλημμυρών που έχουν κάνει τους
δρόμους απροσπέλαστους. Βίντεο τα οποία έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν αυτοκίνητα που επιπλέ-

ουν στους πλημμυρισμένους δρόμους και σπίτια τα οποία
έχουν καταρρεύσει. Στη γειτονική Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους,
συμπεριλαμβανόμενων δύο πυροσβεστών οι οποίοι πνίγηκαν την ώρα του καθήκοντος. Σύμφωνα με τους υπευθύνους του δικτύου ηλεκτροδότησης Westnetz, 200.000
άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα στα δύο κρατίδια. Ακόμα
και ο στρατός χρειάστηκε να επέμβει στη Βόρεια Ρηνανία
- Βεστφαλία για να βοηθήσει τους πολίτες.
Η πλημμύρα του αιώνα στη Γερμανία προκλήθηκε από
ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινήθηκε πολύ αργά και
έδωσε 148 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε
48 ώρες, ενώ ο μέσος όρος είναι περίπου 80 λίτρα για όλο
τον Ιούλιο. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας είχε εκδώσει δελτίο πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων από την Τετάρτη.

Και στο Βέλγιο
Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο
Βέλγιο. Τέσσερις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην
περιοχή Βερβιέ. Δύο ακόμη πολίτες είχαν βρεθεί νεκροί
νωρίτερα χθες το πρωί. Μεταξύ αυτών ήταν ένας νέος 22
ετών. Καταρρακτώδεις βροχές σαρώνουν τη Βαλλονία τις
τελευταίες ημέρες. Πολλοί είναι οι κάτοικοι που έχουν
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Συνάντηση Μπάιντεν - Μέρκελ στον Λευκό Οίκο:
Ολλανδία: Πέθανε ο αστυνομικός
Στην ατζέντα και οι «πληγές» που άφησε ο Τραμπ ρεπόρτερ που πυροβόλησαν στο κεφάλι
Το τελευταίο της ταξίδι στην Ουάσινγκτον
με την ιδιότητα της
Γερμανίδας καγκελαρίου πραγματοποίησε
χθες η Άνγκελα Μέρκελ, η οποία επρόκειτο να συναντηθεί με
τον πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν. Αμφότεροι
επιθυμούν να αποκαταστήσουν τις διμερείς σχέσεις τους, που
είχαν πληγεί επί προεδρίας Ντόναλντ
Τραμπ. ΗΠΑ και Γερμανία είναι σημαντικοί
ΝΑΤΟϊκοί σύμμαχοι, αλλά διαφωνούν σε
μια σειρά θεμάτων - ανάμεσά τους και ο
αγωγός «Nord Stream 2», ο οποίος ενώνει
τη Ρωσία με τη Γερμανία κάτω από τη Βαλτι-

κή και που, όπως φοβάται η Ουάσινγκτον,
θα αυξήσει την ευρωπαϊκή εξάρτηση από το
ρωσικό φυσικό αέριο.
Διαφωνούν, επίσης, και
για το κατά πόσο είναι
σκόπιμη η συνεργασία
με την Κίνα σε επιχειρηματικές συμφωνίες,
για τη συνέχιση των ταξιδιωτικών περιορισμών στις ΗΠΑ από την
Ευρώπη και για την άρνηση της Γερμανίας
να υποστηρίξει την πρόταση Μπάιντεν για
προσωρινή άρση της πατέντας των εμβολίων κατά του κορονοϊού, με στόχο την επίσπευση της παραγωγής τους. Θα δούμε πού
θα συμφωνήσουν…

Ο κορυφαίος Ολλανδός δημοσιογράφος Πέτερ ντε Φρις άφησε χθες την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του
Άμστερνταμ, σε ηλικία 64 ετών, όπου
νοσηλευόταν από τις 6 Ιουλίου σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την απόπειρα
δολοφονίας σε βάρος του. Ο άτυχος
Ολλανδός δημοσιογράφος, πατέρας
δύο παιδιών, είχε δεχθεί πυρά από
άγνωστο άνδρα ενώ περπατούσε σε
δρόμο του Άμστερνταμ, αφότου είχε βγει από ένα τηλεοπτικό
στούντιο όπου ήταν καλεσμένος. Μία σφαίρα τον είχε τραυματίσει
στο κεφάλι. Ο 64χρονος Πέτερ είχε δεχθεί επανειλημμένως απειλές κατά της ζωής του. Οι ολλανδικές Αρχές έχουν συλλάβει δύο
υπόπτους. Ο Ολλανδός δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην πατρίδα του, κυρίως για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει σε υποθέσεις εγκλημάτων.
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Επιστρεπτέα: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους
Σε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών έως τα τέλη Σεπτεμβρίου για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων
των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής προχώρησε το
υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος για την έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών
δικαστικής φερεγγυότητας από τα οικεία πρωτοδικεία. Οι
σχετικές αποφάσεις θα εκδοθούν εντός των επόμενων ημερών. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών διευκρινίζεται ότι υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου. Επιπλέον, μόνο οι
μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του

Προσωρινού Πλαισίου υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της επιχείρησης.
Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυ-

νης Δήλωσης του λογιστή τους. Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη
Δήλωση του λογιστή υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, ενώ μπορεί
να εκδοθεί μέσω του gov.gr.
Τέλος, σημειώνεται ότι από την περασμένη Τρίτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για τον 3ο και 4ο
κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και εντός της επόμενης εβδομάδας θα δοθεί η αντίστοιχη δυνατότητα και για τον
5ο, 6ο και 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων και για τους εν
λόγω πέντε κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα είναι η 30ή Ιουλίου.

Ε Φ Κ Α

Απονομή σύνταξης
με ένα ραντεβού!

Τ

ην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής των εκκρεμών συντάξεων δρομολογεί ο ΕΦΚΑ,
καθώς σήμερα εκκρεμούν περίπου
150.000 κύριες συντάξεις και περίπου
άλλες τόσες επικουρικές. Συγκεκριμένα, ο e-ΕΦΚΑ και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δρομολογούν
ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η
απονομή της σύνταξης θα γίνεται με
ένα μόλις ραντεβού.

Ενοποίηση
Η διαδικασία θα ξεκινήσει αρχικώς
με την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων όλων των Ταμείων.
Αυτό εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι τέλος
του έτους -στόχος εξαιρετικά φιλόδοξος- ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία
των αιτήσεων των ασφαλισμένων.
Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος θα
κάνει την αίτηση συνταξιοδότησης και
μέσα σε 24 ώρες το σύστημα θα του
κανονίζει ραντεβού για το πότε θα λάβει τη σύνταξή του. Για παράδειγμα,
ασφαλισμένος κάνει αίτηση για απονομή σύνταξης συμπληρώνοντας μια
αίτηση χωρίς δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, μέσα στις επόμενες 24 ώρες το
σύστημα ενημερώνει τον ασφαλισμένο ότι σε έναν μήνα ή δύο το πολύ θα
του καταβληθεί η σύνταξή του. Έτσι η
απονομή της σύνταξης θα γίνεται με
προγραμματισμένο ραντεβού.

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Στόχος είναι έως το τέλος του έτους
η συντριπτική πλειονότητα των νέων
συντάξεων να εκδίδεται άμεσα, ενώ
για τις υπόλοιπες συντάξεις που εκκρεμούν η κεντρική επιδίωξη είναι
σταδιακά, εφόσον ψηφιοποιούνται
ανά κατηγορία, να εκδίδονται μέσα σε
τρεις μήνες.
Άμεσα θα εκδίδονται ψηφιακά οι
συντάξεις γήρατος των μισθωτών (δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων) και
των μηχανικών, ενώ τον Νοέμβριο θα
ενταχθούν στο σύστημα Άτλας οι συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών
και των υπόλοιπων Ταμείων.
Κατάργηση χειρόγραφης αίτησης
Η υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής σύνταξης Άτλας
στοχεύει στην κατάργηση κάθε χειρόγραφης αίτησης και στην απονομή
συντάξεων μέσα σε λίγες μέρες, λύνοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα που
ταλανίζει τους συνταξιούχους. Έτσι,
όλες οι αιτήσεις των εργαζομένων θα
γίνονται με ένα κλικ, ενώ θα ενημερώνονται μέσω e-mail χωρίς κανένα δικαιολογητικό, καθώς αυτά θα αναζη-

τούνται μέσω της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.
Πρόκειται για μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία σε όλα της τα
στάδια, τόσο στο στάδιο της αίτησης
όσο και σε αυτό της επεξεργασίας, της
έκδοσης και, τέλος, σε εκείνο της κοινοποίησης της συνταξιοδοτικής απόφασης στον δικαιούχο. Στόχος είναι η
ψηφιακή απονομή σύνταξης να καταργήσει τη χρόνια απονομή της σύν-

ταξης και την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Απλοποίηση και επιτάχυνση
διαδικασιών - Όλα θα
ξεκινήσουν με την ενοποίηση των
πληροφοριακών συστημάτων
όλων των Ταμείων
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ΕΦΚΑ: Σε δύο μήνες
έγιναν 44.000
συναλλαγές μέσω ΚΕΠ
Περίπου 44.000 συναλλαγές σε 13 ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ πραγματοποίησαν οι ασφαλισμένοι κατά
τους τελευταίους δύο μήνες, συμβάλλοντας στην ταχεία εξυπηρέτηση για
τις υποθέσεις τους. Χθες ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και ο
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς επισκέφτηκαν το ΚΕΠ Νέας Ιωνίας για να διαπιστώσουν από κοντά τη λειτουργία των
ψηφιακών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Οι
13 ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ παρέχονται από τον Μάρτιο μέσω ΚΕΠ και
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:
έκδοση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχων, βεβαίωση
σύνταξης, βεβαίωση προϋπηρεσίας
από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χορήγηση
ασφαλιστικής ενημερότητας έμμεσου
μέλους, αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας, ατομικό λογαριασμό
ασφάλισης, βεβαίωση εισφορών, επιλογή κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και έξοδα κηδείας.

Προϋπολογισμός:
Μικρότερο έλλειμμα
το πρώτο εξάμηνο
Με μικρότερο έλλειμμα κατά 735 εκατ.
ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις
έκλεισε ο κρατικός προϋπολογισμός
στο α’ εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το έλλειμμα ανήλθε σε 12,215 δισ.
ευρώ έναντι στόχου 12,95 δισ. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα
9,088 δισ. ευρώ έναντι στόχου 9,919
δισ. ευρώ. Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού σημείωσαν υπέρβαση
κατά 93 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του
στόχου, ενώ τα έσοδα από φόρους
ανήλθαν σε 20,191 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 132 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι δαπάνες διαμορφώθηκαν
στα 34,192 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 641 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου (34,834 δισ. ευρώ).

Στα πρώτα έργα η κατασκευή του τμήματος
Τρίκαλα - Εγνατία του
Αυτοκινητόδρομου
Κεντρικής Ελλάδας
(Ε65), μήκους 70,5 χιλιομέτρων και συνολικού προϋπολογισμού
480 εκατ. ευρώ.
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Τα πρώτα 12 έργα
του Σχεδίου 2.0
ύψους 1,42 δισ. ευρώ

Μ

ε δώδεκα έργα, συνολικού
προϋπολογισμού 1,42 δισ.
ευρώ, κάνει... σεφτέ η Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης μέσω της έναρξης υλοποίησης του
Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος
Σκυλακάκης ενέκρινε τα τεχνικά δελτία
και θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή τους
με πόρους που θα προέλθουν από τα
πρώτα 4 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα λάβει η Ελλάδα μέσα
στις επόμενες μέρες. Πρόκειται για τα
εξής έργα:
1. Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μήκους 70,5 χιλιομέτρων και συνολικού προϋπολογισμού 480
εκατ. ευρώ.
2. Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια για τον καθορισμό των χρήσεων γης, τους όρους δόμησης κ.λπ., συνολικού προϋπολογισμού
345,2 εκατ. ευρώ.
3. Ψηφιοποίηση Αρχείου των 390 Υποθηκοφυλακείων της χώρας για το Εθνικό
Κτηματολόγιο, προϋπολογισμού 242,4
εκατ. ευρώ.
4. Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» που
αφορά στην παροχή επιταγών 200 ευρώ
σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές για
την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού
(tablet, laptop, desktop), προϋπολογισμού 129,2 εκατ. ευρώ.
5. Εφαρμογή του ψηφιακού σχεδίου
εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 69,4 εκατ.
ευρώ.
6. Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού δημο-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

σιονομικού συστήματος στο σύνολο του
κράτους (υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι), προϋπολογισμού 36,1 εκατ. ευρώ.
7. Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών - Σύζευξις
ΙΙ για τηλεπικοινωνιακές και τηλεματικές
υπηρεσίες στο Δημόσιο, προϋπολογισμού
32,1 εκατ. ευρώ.
8. Αναβάθμιση δικτύου οπτικών ινών
ώστε να συνδεθούν με το Ίντερνετ ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, σχολεία και
νοσοκομεία με συνολικό προϋπολογισμό
30,5 εκατ. ευρώ.
9. Υπηρεσίες Διαδικτύου στα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου για εύκολη πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων
με προϋπολογισμό 27,9 εκατ. ευρώ.
10. Βελτίωση εξοπλισμού της ΑΑΔΕ,
προϋπολογισμού 12,2 εκατ. ευρώ.
11. Αποκατάσταση - Συντήρηση - Ανάδειξη μνημείων Ακρόπολης Αθηνών, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.
12. Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών
δεδομένων σε πολίτες, επιχειρήσεις,
ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα,
προϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ.

Προτεραιότητα σε Ψηφιακό
Δημόσιο, Ψηφιακή Οικονομία,
Πολεοδομικά Σχέδια και Ε-65

Κορονοχρέη: Ρύθμιση
σε έως και 72 δόσεις
με επιτόκιο 2,5%

Έως και σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%
θα μπορούν να εξοφλούν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις τα χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στο διάστημα της
πανδημίας.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η ρύθμιση
καλύπτει τα χρέη από τον Μάρτιο του
2020 έως και σήμερα, ενώ αυξάνεται ο
αριθμός των δόσεων από 24 άτοκες ή 48
δόσεις με χαμηλό επιτόκιο σε 36 άτοκες ή
72 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, δίνοντας
ακόμη μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Επιπλέον, διευρύνεται
σημαντικά η περίμετρος των δικαιούχων,
συμπεριλαμβάνοντας όλους όσοι επλήγησαν οποιαδήποτε στιγμή από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα. Η ρύθμιση
καλύπτει φορολογικές οφειλές (ΦΠΑ,
Φόρος Εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), καθώς και ασφαλιστικές, οι οποίες θα μπορούν να ρυθμιστούν σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, Στην «ομπρέλα» προστασίας
εντάσσονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που επλήγησαν σε οποιαδήποτε φάση της
πανδημίας. Οι κατηγορίες οφειλετών που
εμπίπτουν στη ρύθμιση είναι:
Α. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί ως
πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το υπουργείο
Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% των επιχειρήσεων
και ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας.
Β. Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης
Covid.
Γ. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ,
από τον Μάρτιο έως σήμερα.
Επιπλέον, οι οφειλέτες που απώλεσαν
ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ., 120
δόσεων) από τον Μάρτιο του 2020 έως
σήμερα μπορούν να επανενταχθούν στη
ρύθμιση έχοντας όλα τα ευεργετήματα,
αρκεί να καταβάλουν τη δόση του Αυγούστου και μεταφέροντας τις απλήρωτες
δόσεις στο τέλος της ρύθμισης.
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Πειραιώς: Στα 147 εκατ. ευρώ
το τίμημα για τα γραφεία στο Ελληνικό
Στα 147 εκατ. ευρώ ανέρχεται το τίμημα που θα καταβάλει ο Όμιλος Πειραιώς στη Lamda Development για
την αγορά γραφειακών χώρων, επιφάνειας 40.000 τετραγωνικών μέτρων,
στο business center, το οποίο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί στο Ελληνικό, από την πλευρά της Λ. Βουλιαγμένης. Την Τετάρτη 14 Ιουλίου,
Πειραιώς και Lamda ανακοίνωσαν
την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας, η οποία προβλέπει ότι η Lamda θα αναπτύξει και θα πωλήσει στην
Πειραιώς -με το κλειδί στο χέρι- χώρους γραφείων συνολικού εμβαδού
40.000 τ.μ. έως το 2025. Η συμφωνία
προβλέπει ότι οι κεντρικές υπηρεσίες
του Ομίλου Πειραιώς θα στεγαστούν
στους γραφειακούς χώρους που προβλέπεται να αναπτυχθούν πάνω από το
«Mall» της Λ. Βουλιαγμένης, ενώ οι
υπόλοιπες υπηρεσίες σε κοντινό κτί-

ριο του business center. Στα δύο κτίρια θα μετεγκατασταθούν όλες οι διοικητικές υπηρεσίες που διατηρεί η
τράπεζα στην Περιφέρεια Αττικής. Οι
υπηρεσίες αυτήν τη στιγμή στεγάζονται σε 18 κτίρια, με τα ετήσια μισθώματα να πλησιάζουν τα 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πειραιώς, με την ολοκλήρωση της μεταφοράς η ετήσια εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους υπολογίζεται σε
άνω των 10 εκατ. ευρώ. Η επένδυση
προβλέπεται να αποσβεστεί σε βάθος
40ετίας.

Wind: Αναπτύσσει το 5G δίκτυό της πανελλαδικά
Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και την επέκταση των δικτύων νέας γενιάς
4G/4G+ και 5G, η Wind Ελλάς προχωρά σε σταδιακή κατάργηση του δικτύου 3G,
με σκοπό μέχρι το τέλος του 2022 να απελευθερώσει το φάσμα που θα αξιοποιηθεί στις νέες τεχνολογίες. Το 5G και οι απίστευτες δυνατότητές του θα κάνουν
πραγματικότητα όσα κάποτε απλώς φανταζόμασταν, με ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, AR/VR, με αυτοκινούμενα οχήματα κ.ά., γι’ αυτό και η Wind φροντίζει
να επενδύει όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους, για να αυξήσει γρήγορα
την πληθυσμιακή κάλυψη του νέου δικτύου πανελλαδικά. Mε τη συνεχή επέκτασή του σε όλο και περισσότερες πόλεις, το Wind 5G αγγίζει σε συγκεκριμένες περιοχές μέγιστες ταχύτητες, που ήδη ξεπερνούν το 1 Gbps, προσφέροντας στους συνδρομητές αξεπέραστη εμπειρία, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Space Hellas: Νέα, σημαντική διάκριση
Η Space Hellas - Microsoft Gold Partner Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας
ανακοινώνει την κατάκτηση της νέας σημαντικής διάκρισης Microsoft
Advanced Specialization «Windows Server and SQL Server Migration
to Azure». Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλού επιπέδου πιστοποίηση
που αποκτά η εταιρεία από τη Microsoft, αμέσως μετά την κατάκτηση
του Advanced Specialization «Linux and Open Source Databases Migration to Microsoft Azure». Οι δύο αυτές πιστοποιήσεις τοποθετούν
τη Space Hellas ανάμεσα στους λίγους συνεργάτες της Microsoft παγκοσμίως. Η Space Hellas, ενισχύοντας την εξειδίκευσή της στις τεχνολογίες μετάβασης στο Μicrosoft Azure για Windows, SQL Server,
Linux και Open Source Databases, καλύπτει πλέον το σύνολο σχεδόν
των workloads των πελατών της.

Το πρώτο υβριδικό συνέδριο με
3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο
Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε το πρώτο
υβριδικό συνέδριο στο υπερσύγχρονο digital εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο LiveOn Expo Complex.
Οι πάνω από 1.500 συμμετέχοντες που συμμετείχαν
στο συνέδριο του ΣΕΒΕ με τίτλο «Export Summit VIII
- Awareness: A Key Factor to Success» είχαν την
ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μια νέα, διαδραστική και πλήρως προσωποποιημένη ψηφιακή εμπειρία. Κατά τη διάρκεια της ψηφιακής τους παρουσίας στο εντυπωσιακό τρισδιάστατο περιβάλλον του
συνεδρίου, οι σύνεδροι, πέραν της παρακολούθησης
των ομιλιών, είχαν τη δυνατότητα για άμεση και διαρκή αλληλεπίδραση με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος
- τόπους συνάντησης και δικτύωσης και συνεδριακούς χώρους, να προγραμματίσουν B2B συναντήσεις στους ειδικά σχεδιασμένους ψηφιακούς χώρους, να συλλέξουν υλικό και να επωφεληθούν από
τις απεριόριστες ευκαιρίες επιχειρηματικής προβολής και δικτύωσης.

ΣΦΕΕ: Διάλογος και γόνιμη
συνεργασία με τις κρατικές δομές
Στην πρώτη συνεδρίαση επιβεβαιώθηκε η διάθεση
όλων για ουσιαστικό διάλογο και γόνιμη συνεργασία με τις κρατικές δομές και τους θεσμικούς φορείς της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων στη δημόσια υγεία. Όπως ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ο κλάδος του φαρμάκου, με αίσθημα ευθύνης, όραμα και πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας, θα σταθεί αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία
του υπουργείου Υγείας που υπηρετεί την ανάπτυξη, την πρόοδο και, πάνω απ’ όλα, το όφελος των
Ελλήνων ασθενών, ήταν το μήνυμα που επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά, μαζί με την ανυποχώρητη απόφαση για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και τον στοχευμένο έλεγχο των δαπανών.

Εκθεσιακή Βιομηχανία:
Σε αναμονή για το άνοιγμα
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, η συμβολή των εμπορικών εκθέσεων στην εγχώρια αλλά και
τη διεθνή οικονομία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς
ενισχύουν το παγκόσμιο ΑΕΠ με περισσότερα από 69
δισ. ευρώ, ενώ στο ευρύ φάσμα δράσης τους προσφέρονται πάνω από 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας σε πολλαπλούς τομείς που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη
διοργάνωση των εμπορικών εκθέσεων. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πολυπόθητη
επαναλειτουργία της βιομηχανίας των εμπορικών εκθέσεων και των συνεδρίων. Η παρατεταμένη κατάσταση αδράνειας και αναμονής για τους επαγγελματίες του κλάδου επέφερε δυσχερή αποτελέσματα, όχι
μόνο για τους εμπλεκόμενους φορείς και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αλλά και για την εθνική οικονομία, επισημαίνει ο διοργανωτής εκθέσεων και
συνεδρίων Ευάγγελος Χαραλάμπους.
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ΔΕΠΑ Εμπορίας
Η Κοζάνη στις 100
κλιματικά ουδέτερες
πόλεις

H

ΔΕΠΑ Εμπορίας αποδεικνύει έμπρακτα την
προσήλωσή της στην απολιγνιτοποίηση και
την ενεργειακή μετάβαση της χώρας προς
«καθαρές» μορφές ενέργειας, παρέχοντας
καθοριστικής σημασίας στήριξη στην προσπάθεια του
Δήμου Κοζάνης να ενταχθεί στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
δράση της Ε.Ε. «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το
2030» προωθεί τον μετασχηματισμό τους σε «έξυπνες
και ουδέτερες για το κλίμα» πόλεις, υιοθετώντας τρόπους παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας μέσα
από ανανεώσιμες πηγές και προηγμένες τεχνολογίες.
Στη συνάντησή του με τον δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο
Μαλούτα, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της
πόλης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας
Κωνσταντίνος Ξιφαράς δήλωσε: «Η ΔΕΠΑ Εμπορίας
στηρίζει έμπρακτα τη μετάβαση του Δήμου Κοζάνης
στην κλιματική ουδετερότητα. Οι επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται στον πυρήνα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την ενεργειακή
μετάβαση της χώρας. Η Κοζάνη μπορεί να αναδειχθεί,
μαζί με ολόκληρη την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης για την Ε.Ε.».

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας:
500 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες startups
Το οικοσύστημα της καινοτομίας συνεχίζει να χτίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επενδύοντας σε καινοτόμες νεοφυείς
επιχειρήσεις. Μόνο μέσω του Ταμείου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Καινοτομίας, από τη σύστασή του το 2020 μέχρι σήμερα, έχει εγκρίνει 111 επενδύσεις σε εξαιρετικά
καινοτόμες νεοφυείς και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για χρηματοδότηση με στόχο την επέκταση ρηξικέλευθων καινοτομιών σε τομείς όπως η υγεία, η κυκλική οικονομία και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον δεύτερο γύρο άμεσων επενδύσεων
μετοχικού κεφαλαίου μέσω του Ταμείου του ΕΣΚ.

Προσλαμβάνει 4.000 διανομείς η efood

Έκπτωση 50% στους εμβολιασμένους
18-25 ετών από την Attica Group
H Attica Group, στηρίζοντας έμπρακτα την εθνική
προσπάθεια ενίσχυσης του προγράμματος εμβολιασμού κατά της πανδημίας του κορονοϊού, προσφέρει έκπτωση 50% στους εμβολιασμένους 1825 ετών, κατόχους της ψηφιακής κάρτας «Freedom Pass». Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του
προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Attica Grοup «Πλέουμε Μαζί», οι εταιρείες Blue Star Ferries και Hellenic Seaways προσφέρουν
έκπτωση 50% σε νέους 18-25 ετών που θα είναι
κάτοχοι του Freedom Pass, για ταξίδια έως
31/10/2021 σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Νησιά
Βορείου Αιγαίου, Σαρωνικό, Σποράδες και Κρήτη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της ανωτέρω έκπτωσης είναι η επίδειξη από τους δικαιούχους της ψηφιακής κάρτας «Freedom
Pass», τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων από
τα συνεργαζόμενα πρακτορεία όσο και κατά την
επιβίβαση στο πλοίο, καθώς και της αστυνομικής
ταυτότητας του δικαιούχου.

Δωρεά 150 αυτόματων απινιδωτών
για τα γήπεδα από την Kaizen Gaming
Το σοκ που προκάλεσε πριν από λίγες εβδομάδες η
κατάρρευση, σε ζωντανή μετάδοση, του Δανού ποδοσφαιριστή Έρικσεν κατά τη διάρκεια του αγώνα Δανίας - Φινλανδίας λειτούργησε ως καμπανάκι αφύπνισης για ολόκληρο τον κόσμο. Μετά την επικοινωνία του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια με τη διοίκηση της Kaizen Gaming, με αφορμή το παρ’ ολίγον μοιραίο περιστατικό, η εταιρεία κινητοποιήθηκε αμέσως
και προχωρά άμεσα στη δωρεά 150 αυτόματων απινιδωτών προς το υπουργείο Υγείας, η παράδοση των
οποίων θα έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Oι απινιδωτές αναμένεται να τοποθετηθούν σε δημόσιους
τόπους συνάθροισης, όπως γήπεδα και χώρους
άθλησης, ενώ παράλληλα θα δοθούν και σε κάποιους
κοινωνικούς φορείς ανά τη χώρα.

Η efood,
με 10 χρόνια
ενεργή παρουσία στην
ελληνική
αγορά, μετράει ήδη
στο δυναμικό του 2.000
διανομείς που εξυπηρετούν την υπηρεσία delivered
by efood. Με το δίκτυο των συνεργαζόμενων καταστημάτων και των πόλεων που έχει παρουσία στο efood να αυξάνεται συνεχώς, φτάνοντας σήμερα τις
15.000 καταστήματα σε 90 πόλεις αλλά και την εισαγωγή της υπηρεσίας efood market η οποία συνεχώς
μεγαλώνει, αυξάνονται και οι ανάγκες σε προσωπικό, με στόχο τον τριπλασιασμό του στόλου μέχρι το
τέλος του 2021. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει
η εταιρεία, η υπηρεσία delivered by efood θα πλαισιωθεί με 6.000 διανομείς, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν είτε με εξαρτημένη σχέση
εργασίας, με τον καθιερωμένο τρόπο με τον οποίο
λειτουργούσε η επιχείρηση μέχρι τώρα, είτε ως
ανεξάρτητοι συνεργάτες, μέσω του νέου μοντέλου
που εισάγει.

ΔΕΣΦΑ - Χρηματιστήριο Ενέργειας:
Προς πλατφόρμα συναλλαγών
φυσικού αερίου
Η δημιουργία πλατφόρμας συναλλαγών φυσικού
αερίου καθώς και η spot ελληνική αγορά φυσικού
αερίου βρέθηκαν στο επίκεντρο του διαδικτυακού
workshop που διοργανώθηκε από κοινού από τον
ΔΕΣΦΑ και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Ενέργειας
(ΕΧΕ & EnExClear), υπό την αιγίδα της ΡΑΕ, τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, με τίτλο «Hellenic Natural
Gas Market Joint Workshop on Natural Gas Trading Platform». Η πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το επόμενο φθινόπωρο και θα επιτρέψει την πραγματοποίηση ανώνυμων συναλλαγών φυσικού αερίου, προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων στην αγορά.

Δύο δισ. ευρώ για την ψηφιακή
σύνδεση των περιφερειών της Ευρώπης
Νέοι πόροι για ψηφιακά, ενεργειακά και μεταφορικά έργα προβλέπονται στο ανανεωμένο εμβληματικό
πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, την περίοδο
2021-2027, κεφάλαια 33,1 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν έργα που στοχεύουν στη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη
καθώς και των μεταφορικών και ενεργειακών δικτύων.
Για τις Μεταφορές θα διατεθούν από το πρόγραμμα κεφάλαια 25,81 δισ. ευρώ, για την Ενέργεια 5,84 δισ. ευρώ και για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες 2,07 δισ. ευρώ.
Στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα συνδεσιμότητας, που δημιουργούν
πρόσθετη εδαφική κάλυψη για τα νοικοκυριά.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος
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Ολιστική μελέτη ή... εμπάργκο!
ην προσεχή Δευτέρα στη γενική συνέλευση
της ΕΠΟ κρίνεται το οικονομικό μέλλον τόσο
το δικό της όσο και πολλών ΠΑΕ της Super
League 1 και Super League 2. Αν η γενική
συνέλευση απορρίψει την Ολιστική Μελέτη, μια έκθεση των δύο υπερκείμενων συνομοσπονδιών FIFA/UEFA προκειμένου να γίνει αξιόπιστο το ποδόσφαιρό
μας, θα υπάρξει στάση πληρωμών τόσο από τις
FIFA/UEFA όσο και από το κράτος προς τις ΠΑΕ μέσω
των ποσοστών του Στοιχήματος που αποφάσισε πρόσφατα η κυβέρνηση.
Να ξετυλίξουμε το κουβάρι της Ολιστικής Μελέτης.
Τον Φεβρουάριο του 2020 ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στο Μαξίμου υπέγραψε με τον πρόεδρο
της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν και τον τότε αντιπρόεδρο της FIFA Κρεγκ Κλαρκ ένα συνυποσχετικό που θα
βελτίωνε την αξιοπιστία του ελληνικού ποδοσφαίρου,
του πλέον αναξιόπιστου στην Ευρώπη χρόνια τώρα. Οι
δύο υπερεθνικοί οργανισμοί συνέταξαν, όπως είχαν
δεσμευτεί ενώπιον του πρωθυπουργού, την Ολιστική

Τ

Μελέτη, αλλά καταστατικά δεν μπορούν να την επιβάλουν στη γενική συνέλευση της ΕΠΟ, μια και ήταν μια
απλή έκθεση ιδεών συμβουλευτικού χαρακτήρα.
Η Ολιστική Μελέτη περιλαμβάνει διατάξεις που
στην ουσία απενεργοποιούν την ισχύ της αιρετής
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και μεταφέρουν την
«εξουσία» στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Κι επειδή κανένας δεν θέλει οικειοθελώς να
χάνει την εξουσία από τα χέρια του, η εισήγηση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ προς τη γενική συνέλευση της Δευτέρας είναι να μην ψηφιστεί. Μόλις
έγινε γνωστή η πρόθεση της Εκτελεστικής, FIFA και
UEFA συγκάλεσαν τηλεδιάσκεψη, στην οποία πήραν
μέρος έξι επιτετραμμένοι των δύο υπερεθνικών συνομοσπονδιών, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Θοδωρής Ζαγοράκης, ο αναπληρωτής πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου και ο υφυπουργός Λευτέρης Αυγενάκης.
Οι της FIFA/UEFA απείλησαν ευθέως την ΕΠΟ πως
αν δεν περάσει η Ολιστική Μελέτη από τη γενική συνέλευση, κλείνει η οικονομική στρόφιγγα. «Το φέ-

ρουμε βαρέως γιατί εκτεθήκαμε στο συνυποσχετικό
με τον Έλληνα πρωθυπουργό», είπε στην «Political»
αξιωματούχος της UEFA. Η ΕΠΟ, που αντιμετωπίζει
τεράστια οικονομικά προβλήματα, έχει λαμβάνειν
άμεσα 3 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή της Εθνικής
μας ομάδας στο Nations League και άλλα 10 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση. Περίπτωση Grexit αποκλείεται,
γιατί δεν έγινε καμία παραβίαση του καταστατικού.
Μόνο εκβιασμός.
Από την άλλη, ο Λευτέρης Αυγενάκης απείλησε ευθέως και αυτός τις ΠΑΕ πως αν δεν περάσει η Ολιστική
Μελέτη, κλείνει την κάνουλα της εκταμίευσης ποσοστού από το Στοίχημα. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Γεραπετρίτη - Σταϊκούρα προβλέπει να δίδονται
ετησίως σε κάθε ΠΑΕ της Super League 1 από 1,5
εκατ. ευρώ, σε κάθε ΠΑΕ της Super League 2 από
300.000 ευρώ και σε κάθε ΠΑΕ της Football League
από 225.000 ευρώ. Τα χρήματα θα παρακρατούνται από
τα κερδισμένα δελτία των παικτών του Στοιχήματος
όλων των στοιχηματικών εταιρειών.
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Τόκιο: Κρούσματα κορονοϊού στην ελληνική αποστολή
Ο Θεός να βάλει το χέρι Του με τον Covid-19 στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, οι οποίοι αρχίζουν
την προσεχή Παρασκευή. Δύο αθλητές και ένας αξιωματούχος της ελληνικής αποστολής, τα ονόματα των
οποίων δεν ανακοινώθηκαν, προσβλήθηκαν από κορονοϊό και δίνουν μάχη με τον χρόνο για να προλάβουν
τις ημερομηνίες αναχωρήσεων. Την ίδια στιγμή στο
Τόκιο η ρωσική Ολυμπιακή ομάδα ράγκμπι βρίσκεται
σε καραντίνα, καθώς έχει τέσσερις αθλητές με Covid19. Το ίδιο και στην πόλη Χαμαμάτσου, όπου εγκαταστάθηκε η Ολυμπιακή ομάδα της Βραζιλίας. Και αυτή
είναι σε καραντίνα, μια και είναι δύο τα κρούσματα που
βρέθηκαν στα μέλη της. Στο Κατάρ η Ολυμπιακή ομάδα
προσφύγων ανέβαλε το ταξίδι της στην ιαπωνική πρωτεύουσα, γιατί στα μέλη της ανιχνεύτηκε ο ιός. Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γιοσιχίντε Σούγκα επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Γερμανό
Τόμας Μπαχ, και τον... παρακάλεσε οι Ολυμπιακές ομάδες να τηρούν αυστηρά τα πρωτόκολλα. Οι αθλητές, όπως έχει ανακοινώσει η ιαπωνική κυβέρνηση, απαγορεύεται να κυκλοφορούν έξω από το Ολυμπιακό Χωριό.

SPORTS
Στα 10 εκατ. ευρώ το deal

Στα 10 εκατ. ευρώ έφτασε το deal του Παναθηναϊκού με την Cosmote TV. Είναι προφανές ότι η
ΑΕΚ θα ζητήσει κάτι περισσότερο, καθότι δίνει
και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ανεβασμένες πρέπει
να είναι και οι αποδοχές του Ολυμπιακού και του
ΠΑΟΚ με όποιο από τα δύο συνδρομητικά κανάλια συμφωνήσουν μετά το τεράστιο ποσό που κατάφερε να πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος.

«Ξανάρθα σπίτι μου»

Με Νέφτσι
ο Ολυμπιακός
Για τρίτη φορά ήρθε να παίξει στην ΑΕΚ ο καλύτερος φορ που είχε η Ένωση τα τελευταία χρόνια,
ο Αργεντινός Σέρχιο Αραούχο. «Για μια ακόμη
φορά έρχομαι σπίτι μου», οι δηλώσεις του στο αεροδρόμιο, όπου τον υποδέχτηκαν πολλοί οπαδοί
της Ένωσης. Σε τρεις περιόδους με την Ένωση ο
Αραούχο πέτυχε 21 γκολ.

«Κόβει» το γήπεδο
στους ρατσιστές

Τη Νέφτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, νικήτρια δύο φορές με 2-1 επί της Ντιναμό Τιφλίδας στον προηγούμενο
γύρο, θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον 2ο προκριματικό του Champions League. Πρώτο ματς την προσεχή
Τετάρτη στο «Καραϊσκάκης» (22.00) και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα στο Μπακού (20.00).
Και τα δύο παιχνίδια θα τα μεταδώσει η Nova.

Ισοφάρισαν οι Μπακς του Γιάννη!
Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο νίκησαν 109-103 τους Φίνιξ Σανς
και ισοφάρισαν σε 2-2 τους τελικούς του
ΝΒΑ. Ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στα τέσσερα νικηφόρα παιχνίδια. Ο Γιάννης δεν ήταν
ο πρώτος σκόρερ για τους Μπακς (26 πόντοι),
καθώς έκλεψε την παράσταση με 40 πόντους
ο Κρις Μίντλεντον!

Όσοι αναγράφουν ρατσιστικά συνθήματα στα
social media για ποδοσφαιριστές και όχι μόνο θα
εντοπίζονται από την αρμόδια ειδική υπηρεσία
και θα τους απαγορεύεται η είσοδος στα γήπεδα.
Σε αυτή την απόφαση κατέληξε ο πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον μετά τις χιλιάδες ρατσιστικές
επιθέσεις εναντίον των Άγγλων διεθνών Ράσφορντ, Σακά και Σάντσο, οι οποίοι
αστόχησαν στα πέναλτι στον τελικό
του Euro κόντρα στην Ιταλία.

Δυνατά φιλικά

Σε φιλικό ματς προετοιμασίας ο
Ολυμπιακός νίκησε 3-0 τον Άρη στο
«Γ. Καραϊσκάκης» μια εβδομάδα προτού παίξει με τη Νέφτσι Μπακού στο
Champions League. Τα γκολ οι Καμαρά, Εμβιλά
και Ραντζέλοβιτς. Σε άλλο φιλικό στην Ολλανδία,
ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 από την PSV Αϊντχόφεν. Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα μάθει τον αντίπαλό του
στον 3ο προκριματικό του Conference League
την προσεχή Δευτέρα.

POLITICAL GOSSIP
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Διαζύγιο-βόμβα

για Βανδή και Ντέμη Νικολαΐδη

Σ

οκ στον λαμπερό κόσμο της σόουμπιζ
από το διαζύγιο της Δέσποινας Βανδή
με τον Ντέμη Νικολαΐδη. Το άλλοτε
παθιασμένο ειδύλλιο, που «έσβησε»
παράλληλα με τα οικονομικά προβλήματα, φημολογείται πως έφερε το επίσημο φινάλε στον
γάμο τους έπειτα από 18 χρόνια έγγαμου βίου και
την απόκτηση δύο παιδιών, της 16χρονης Μελίνας και του 12χρονου Γιώργου.
Για τους γνώστες του lifestyle η απόφαση της
τραγουδίστριας και του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους
ήταν αναμενόμενη, όπως αποκάλυψε πρόσωπο
στην «Political» από το στενό περιβάλλον του άλλοτε αγαπημένου ζευγαριού.
«Κατά καιρούς gossip ανώνυμα δημοσιεύματα επαναλάμβαναν πως η σχέση Βανδή - Νικολαΐδη ήταν σε τεντωμένο σχοινί και πως ήταν θέμα χρόνου να οδηγηθούν στο διαζύγιο. Το lockdown της πανδημίας φέρεται να ήταν η χαριστική βολή τόσο για τον χώρο της διασκέδασης
όπου η τραγουδίστρια κρατάει τα σκήπτρα όσο
και για τις συναυλίες, αφού ο πρώην αθλητής
φέρεται να έχει οικονομικά συμφέροντα σε μεγάλη εταιρεία διοργάνωσης πολιτιστικών και
μουσικών εκδηλώσεων», ανέφερε η πηγή. Και
συνέχισε: «Ουσιαστικά είχαν χωρίσει αρκετούς
μήνες νωρίτερα από τη γνωστοποίηση του διαζυγίου, ενώ το τελευταίο της τραγούδι με τίτλο “Πέτρα” τα λέει όλα».

Ακολουθώντας την πεπατημένη του πολύκροτου διαζυγίου της Ελένης Μενεγάκη με τον Γιάννη Λάτσιο, το χωρισμένο ζευγάρι έδωσε χθες στη
δημοσιότητα μια λιτή ανακοίνωση: «Ύστερα από
18 χρόνια πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στη λύση του γάμου μας. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η φροντίδα και η προστασία των
παιδιών μας και παρακαλούμε για τον σεβασμό
της απόφασής μας και της προτεραιότητάς μας.
Δ. Βανδή - Ν. Νικολαΐδης».
Γνωρίζοντας τον σάλο που θα προκαλούσε η
είδηση του διαζυγίου της, η Δέσποινα Βανδή
φρόντισε να βρίσκεται εκτός Αθηνών. Η συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου σε
μια σειρά sold out εμφανίσεων σε κέντρο διασκέδασης της Κύπρου ήταν η καλύτερη απόφαση
για αυτήν τη δύσκολη περίοδο.
Μάλιστα, λίγες ώρες νωρίτερα της ανακοίνωσης πόζαρε ενθουσιασμένη στο Instagram, μια
και έγινε νονά βαφτίζοντας ένα κοριτσάκι που
πήρε το όνομα Αρετή. Για το ελληνικό κοινό το
ζευγάρι Δέσποινα Βανδή και Ντέμης Νικολαΐδης

ήταν το αντίστοιχο των Ντέιβιντ και Βικτόριας
Μπέκαμ. Σε αντίθεση με το βρετανικό ζευγάρι, ο
Έλληνας πρώην αθλητής έκανε σπάνιες εμφανίσεις, με τελευταία στο φετινό «Ενώπιον Ενωπίω»
αφιερωμένο στην πρώην σύζυγό του.
«Η Δέσποινα είναι μια σπουδαία γυναίκα.
Πρώτη φορά την είδα σε μια αφίσα. Μετά πήγα
στο μαγαζί. Την πήρα τηλέφωνο από το πουθενά
και έπειτα από τρεις μήνες συναντηθήκαμε. Μου
άρεσε. Νέος ήμουν. Κατάλαβα πολύ γρήγορα
πως δεν θα είναι κάτι περαστικό. Πέρασαν 21
χρόνια. Είχαμε πει πως θα παντρευτούμε όταν
θέλουμε να κάνουμε παιδί. Θυμάμαι πως ήμουν
στο γραφείο μου και η Δέσποινα μαγείρευε. Και
τη φωνάζω, έρχεται και της λέω “λέω να παντρευτούμε”. Αυτό. Χωρίς να με ταλαιπωρεί κάποια σκέψη, ήθελα να κάνουμε παιδί. Αν και
ήμουν νέος για άντρας. Τον Ιούνιο παντρευτήκαμε, ήταν έγκυος και δεν το ξέραμε. Οι πιο δύσκολες στιγμές ήταν όταν είχα αναλάβει πρόεδρος
στην ΑΕΚ και γέννησε η Δέσποινα. Έλειπα μονίμως. Εκεί περάσαμε την πιο δύσκολή περίοδο».
Με αυτά τα λόγια η Δέσποινα Βανδή ξέσπασε σε
κλάματα…
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί φαν της τραγουδίστριας είχαν παρατηρήσει εδώ και καιρό ότι
παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ δραστήρια στα social media, δεν μοιραζόταν τίποτε σχετικό με τον
σύζυγό της, ενώ εκείνος έμοιαζε να απουσιάζει
εντελώς από τις εξορμήσεις της.
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Κορμάρα η Βαλέρια
Κουρούπη!
Δύο χρόνια μετά το διαζύγιο
με τον Νίκο Ξύδη -γιος της
Ελένης Βιτάλη- η γνωστή ηθοποιός Βαλέρια Κουρούπη απέκτησε σεξαπίλ, εντυπωσιακή
σιλουέτα και χαμόγελο ευτυχίας. Λίγες μέρες πριν από την
έναρξη των γυρισμάτων για τη
σειρά «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ, η πρωταγωνίστρια πόζαρε με μικροσκοπικό μπικίνι, καπέλο και κοτσιδάκια στην Πρέβελη της Κρήτης, όπου ξεκουράζεται.

Μ

ια ιστορική φωτογραφία από τη συνεργασία του
Δημήτρη Χορν με τον Αλέκο Αλεξανδράκη στην
παράσταση «Σλουθ» του Άντονι Σάφερ στο θέατρο
«Διονύσια» κάνει τον γύρο των Media. «Ο Αλεξανδράκης δεν είναι μόνο καλός ηθοποιός. Είναι ευγενές πλάσμα.
Δεν θα μπορούσε ποτέ να παίζει φτηνά, χυδαία», δήλωσε τότε ο
Χορν για τον Αλέκο Αλεξανδράκη -όπως αναφέρει η σελίδα elenasdiary- τον οποίο είχε ξεχωρίσει απ’ όταν έδινε εξετάσεις στη
σχολή του Εθνικού θεάτρου. Ο Δημήτρης Χορν, ωστόσο, δεν είχε
τόσο καλή σχέση με τη σύντροφο του ηθοποιού Νόνικα Γαληνέα,
η οποία πριν από μερικά χρόνια είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:
«Καθόλου δεν με σημάδεψε και δεν μου λείπει ο Χορν. Αντιθέτως, είχα έρθει σε τρομερή ρήξη μαζί του. Ένας λόγος που χώρισα τον Αλέκο ήταν αυτός. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες τώρα, έπειτα από τόσα χρόνια».

GOSSIP
Επιστροφή στο Διαφάνι

Πλησιάζουν οι μέρες για την επίσημη έναρξη
των γυρισμάτων του τρίτου κύκλου της σειράς «Άγριες μέλισσες», με τη Θεοφανία Παπαθωμά να φωτογραφίζεται στις εγκαταστάσεις των στούντιο Kappa στην Παιανία. «Σε
λίγο και πάλι στα πλατό», έγραψε στη λεζάντα η τηλεοπτική Βιολέτα, η οποία βρίσκεται σε
περιοδεία με την παράσταση «Κάποτε στον
Βόσπορο». Μάλιστα, η πρωταγωνίστρια έχει
μαζί της και τις δύο κόρες που απέκτησε με
τον Γρηγόρη Πετράκο για να τις φροντίζει!

Τη χαίρεται η Άνδρος…
Κορίτσι για όλες τις δουλειές
Η Ειρήνη Παπαδοπούλου «γονάτισε» το
Ιnstagram με το κόκκινο brazilian μπικίνι και τους ολοστρόγγυλους γλουτούς
της, σε μια προσπάθεια να επιδιορθώσει
τη ζημιά στον ανεμιστήρα οροφής του δωματίου όπου παραθερίζει. Το κορίτσι του
ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Πασχαλάκη
πόζαρε εν ώρα εργασίας και απέδειξε ότι,
εκτός από την πίστα, έχει ταλέντο και στα
ηλεκτρολογικά!

«Σείστηκε» το Διαδίκτυο
Η 48χρονη ηθοποιός Ναταλία Δραγούμη φωτογραφήθηκε με μαύρο
μπικίνι να απολαμβάνει τα χάδια του ήλιου, χαρίζοντας απανωτά
καλοκαιρινά εγκεφαλικά στους άντρες followers της. Έπειτα από
δύο εγκυμοσύνες η παρουσιάστρια της εκπομπής «Στα τραγούδια
λέμε ναι» παραμένει sic and fit με πολλή γυμναστική και σωστή διατροφή, επιλέγοντας και φέτος την Ίο για τις διακοπές της.

Ξέγνοιαστες διακοπές για την Ελένη Μενεγάκη
στο καταπράσινο θέρετρο του συζύγου της Μάκη
Παντζόπουλου στο «νησί των ναυτικών». Η
«βασίλισσα της ψυχαγωγίας» πόζαρε στο διαδίκτυο όμορφη, χωρίς μακιγιάζ, ξεκούραστη και
με μαύρο πουκάμισο να απολαμβάνει έναν φρέσκο χυμό πορτοκάλι, με τους 1.200.000 followers της να την αποθεώνουν. Η παρουσιάστρια,
λίγες εβδομάδες πριν από την επιστροφή της
μπροστά από τις κάμερες, ξεκουράζεται παρέα
με τα παιδιά της, έχοντας συνεχή επικοινωνία με
τους χρήστες!
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Δρ Εμμανουήλ Ζαχαράκης,
εξειδικευμένος στη Χειρουργική
του Ανωτέρου Πεπτικού

Β ι τ α μ ί ν η D κ α ι ή π α ρ

Προστατεύει ο ήλιος από τον καρκίνο;

Ε

ιδικά τα τελευταία χρόνια, γίνεται μεγάλη
συζήτηση στην ιατρική κοινότητα για τον
ρόλο της βιταμίνης D στον οργανισμό μας.
Η ανεπάρκεια βιταμίνης D μπορεί να συμβάλει στην καρκινογένεση και να επηρεάσει την πορεία πολλών μολυσματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που επηρεάζουν το ήπαρ.
Τελευταίες μελέτες εξαίρουν τις ευεργετικές ιδιότητές της και την προστασία της στην υγεία του ήπατος. Υποστηρίζουν ότι τα άτομα που έχουν επάρκεια
βιταμίνης D αντιμετωπίζουν σημαντικά μικρότερο
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου αλλά και μιας πάθησης που ονομάζεται μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα,
η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κακοήθεια.
«Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος και τρίτη
κύρια αιτία θανάτου που αποδίδεται στον καρκίνο
παγκοσμίως. Ο κύριος παράγοντας κινδύνου για την
ανάπτυξή του είναι η κίρρωση, η οποία προκαλείται
κατά 80% από τους ιούς της ηπατίτιδας Β και C. Μπορεί, ωστόσο, να είναι επακόλουθο αλκοολισμού, αιμοχρωμάτωσης, κακής θρέψης, παχυσαρκίας, σακχαρώδους διαβήτη και στεάτωσης. Όμως, το 25%
των ασθενών με αυτήν τη μορφή καρκίνου του ήπατος δεν έχουν ιστορικό κίρρωσης ούτε παράγοντες
κινδύνου για ανάπτυξή του», σημειώνει ο εξειδικευμένος στη Χειρουργική του Ανωτέρου Πεπτικού
δρ Εμμανουήλ Ζαχαράκης. Και συμπληρώνει: «Τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι και τα χαμηλά
επίπεδα της βιταμίνης D μπορεί να γίνουν αιτία στε-

άτωσης, δηλαδή λιπώδους διήθησης του ήπατος, η
οποία δύναται να εξελιχθεί σε μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα. Αυτή η σοβαρή μορφή μη αλκοολικής
λιπώδους ηπατικής νόσου χαρακτηρίζεται από νέκρωση-φλεγμονή και προοδευτική βλάβη των ιστών
επιπλέον της εναπόθεσης λίπους στο ήπαρ, η οποία

Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
Η βιταμίνη D, με τις άμεσες αντιφλεγμονώδεις, αντιπολλαπλασιαστικές και αντι-ινωτικές ιδιότητες, θεωρείται μια πολλά υποσχόμενη θρεπτική ουσία για τη θεραπεία
της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας. Μια
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Anticancer
Research» διαπίστωσε ότι ολοένα αυξανόμενα στοιχεία συνδέουν τις ανωμαλίες του
μεταβολισμού της βιταμίνης D με τη λιπώδη
διήθηση του ήπατος. Η σύνθεσή της, λοιπόν,
μέσω του ήλιου αλλά και της διατροφής ή
συμπληρωμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο πρόληψης των συγκεκριμένων παθήσεων του ήπατος. Σε συνδυασμό
με μια ισορροπημένη διατροφή και άσκηση,
μπορεί να αποτραπεί η εναπόθεση λίπους
στο ήπαρ και να μειωθούν οι πιθανότητες
λιπώδους διήθησης, μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος.

μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση και σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα».
Ο εμβολιασμός για τον ιό της ηπατίτιδας Β και η
διαχείριση των λοιμώξεων από τον ιό της ηπατίτιδας
C υπόσχονται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην
εμφάνιση του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Η
παχυσαρκία, η δυσλιπιδαιμία, ο διαβήτης τύπου ΙΙ
και η υπέρταση -τα προβλήματα, δηλαδή, της σύγχρονης εποχής, η οποία υποχρεώνει τους ανθρώπους να ακολουθούν μια καθιστική ζωή- γίνονται
αιτία συγκέντρωσης λίπους γύρω από το συκώτι, γεγονός το οποίο σε βάθος χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση και, τελικά, σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Στις μέρες μας η κακοήθεια διαγιγνώσκεται
σε πιο αρχικά στάδια συγκριτικά με το παρελθόν, λόγω των τακτικών εξετάσεων των ασθενών με γνωστή
κίρρωση, χρησιμοποιώντας υπερηχογράφημα και
έλεγχο ενός καρκινικού δείκτη, μέσω αιματολογικής εξέτασης. Η έρευνα για τη βιταμίνη D είναι εντατική τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανακάλυψης της
πολυεπίπεδης συμβολής της στην εύρυθμη λειτουργία πολλών συστημάτων του οργανισμού.

Η ανεπάρκεια της D μπορεί
να συμβάλει στην καρκινογένεση
και να επηρεάσει την πορεία πολλών
μολυσματικών ασθενειών…

P
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Η υγεία και η ομορφιά
των ζωδίων το καλοκαίρι

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Ο Άρης στον Λέοντα ενισχύει την
ιδιοτροπία και την ευαισθησία
στις αντιδράσεις σας. Είναι περίοδος που θα σας απασχολήσει
πολύ το στενό περιβάλλον και θα
είστε καταπιεσμένοι από την
επιρροή που θα δεχτείτε.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Οι γονείς πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη σχολαστικότητα και προσοχή
στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών
σας, να ασχοληθείτε περισσότερο
μαζί τους και να τα απασχολήσετε
με κάτι δημιουργικό και ασυνήθιστο. Επίσης θα χρειαστεί λίγο καλύτερη δρομολόγηση σε θέματα
διακοπών.

Δίδυμοι

ΤΟΞΟΤΗΣ: Εδώ είναι τα πράγματα λίγο σύνθετα. Αρκετοί θα έχετε ένα έκτακτο θέμα, όχι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, αλλά που θα σας απασχολήσει αρκετά. Άλλοι θα κουραστείτε και άλλοι θα
πρέπει να κάνετε αλλαγές στον τρόπο διασκέδασης και στον τρόπο διατροφής. Η εμφάνιση θέλει
λίγο επιμέλεια. Μπορείτε να είστε επιμελώς ατημέλητοι και να δηλώνετε έτσι τον αντισυμβατικό
σας χαρακτήρα, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα
πρέπει να εξηγείτε περισσότερα από όσα αφήνετε να φαίνονται. Μην κάνετε τεστ για το πώς σας
βλέπουν οι άλλοι, γιατί είναι πολύ πιθανόν να εκπλαγείτε από όσα περίεργα θα ακούσετε. Οι μικρές, δοκιμασμένες συντροφιές σάς παρέχουν
τη δυνατότητα να είστε αυτό που θέλετε, όπως το
θέλετε.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Παρόλο που η φυσική σας κατάσταση είναι καλή, μια ταλαιπωρία ενδέχεται να
βγει μέσα από μια απροσεξία ή ένα ατύχημα μικρής κλίμακας και σε άλλες περιπτώσεις μια ψυχολογική σύγχυση με έναν άνθρωπο του περιβάλλοντός σας. Οι πιο ευαίσθητοι μεριμνήστε για
μια αγωγή που σας έχουν δώσει και οι πιο ευάλωτοι φροντίστε να έχετε ήρεμο ύπνο και σωστή
διατροφή. Το πέρασμα της Αφροδίτης από την
Παρθένο τον Αύγουστο, σας βοηθά να τονίσετε
τις φυσικές χάρες με μικρή ή μεγάλη επιμέλεια.
Κυρίως όμως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
ίδιου μήνα που θα είναι στον Ζυγό, σας δίνει την
άνεση να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και να
εξωραΐσετε την εικόνα και την αισθητική σας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Όσοι έχετε λόγους να ανησυ-

χείτε θα πρέπει να επιμεληθείτε το σημείο εκείνο
που σας έχει κάνει ευάλωτους. Άλλοι να αποφύγετε συγχύσεις ή ταλαιπωρίες στη μετακίνηση.
Τον Αύγουστο εφιστάται προσοχή σε προβλήματα του νευρικού και κυκλοφορικού συστήματος.
Αισθητικά, η περίοδος αυτή σας βοηθά με τα μέσα που διαθέτετε να παρουσιάσετε μια καλύτερη
εικόνα προς τα έξω. Σε αυτό θα συμβάλει μια επιτηδευμένη φροντίδα από εσάς ή μια μικρή δαπάνη αγοράς στοιχείων, προκειμένου να δείξετε μια
πιο ανανεωμένη εικόνα, ενόψει των διακοπών
και των μετακινήσεών σας.
ΙΧΘΥΕΣ: Όσον αφορά τη φυσική σας κατάσταση, υπάρχουν δύο εκδοχές ερμηνείας. Άλλοι
θωρακίζεστε για να αποφύγετε οτιδήποτε ύποπτο ή επικίνδυνο για τη δική σας ασφάλεια και
άλλοι τυγχάνετε μιας αιφνίδιας δοκιμασίας, η
οποία έχει τη μορφή της σύγκρουσης, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ή της αιφνίδιας απογοήτευσης. Δύο πράγματα πρέπει να προσέχετε. Την
αποφυγή έκθεσης σε κινδύνους και την αναμέτρηση με ανθρώπους που δεν μπορείτε ούτε να
επηρεάσετε ούτε να νικήσετε. Αυτήν την εποχή η
αισθητική σας είναι δεδομένη. Ως νάρκισσοι τύποι είστε επιμελείς και φροντίζετε αυτήν την αισθητική σας, αλλά τα γεγονότα του Ιουλίου σας
αναγκάζουν λίγο να την αμελήσετε. Όμως, μετά
τις 15 σας βοηθούν οι συνθήκες και εσείς ανακαλύπτετε τις σχέσεις σας με τον καθρέφτη του χώρου σας. Έτσι βρίσκετε τον τρόπο να εντυπωσιάσετε το περιβάλλον σας μέσα από μικρές καινοτομίες που θα εφαρμόσετε.

(21/5-21/6)
Μπορείτε να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες επαγγελματικές ή
προσωπικές, να πετύχετε κάτι που
θα βοηθήσει τη δουλειά σας αργότερα, να απαλλαγείτε από ένα
παρασιτικό άτομο και να δραπετεύσετε για λίγο σε έναν «παράδεισο» που θα σας ξεκουράσει
ψυχολογικά και σωματικά.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Αγαπημένα πρόσωπα θα βρεθούν γύρω σας, ωστόσο θα
υπάρξουν και διαφωνίες, που
όμως, είστε έξυπνοι και θα τις
ξεπεράσετε. Η διαίσθησή σας
θα σας βοήσει να αντιληφθείτε
καταστάσεις που βιώνουν οι
γύρω σας, πριν από την εκδήλωσή τους.

Λέων

(23/7-22/8)
Να ανεφοδιαστείτε εκεί που καταναλωθήκατε και να πραγματοποιήσετε μια προσδοκία σας. Απολαύσετε τα χόμπι σας. Δώστε προσοχή σε αυτά που καιρό προσπαθεί να σας πει το ταίρι σας. Αποφύγετε τις φιλονικίες ή τους καβγάδες.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Καλύτερη οδός είναι πάντα ο διάλογος. Μην επεμβαίνετε εκεί που
δεν πρέπει και φερθείτε πολύ διακριτικά, αν αντιμετωπίζετε αισθηματικά… σκιρτήματα! Μπορείτε να
κάνετε ένα καινούργιο ξεκίνημα,
βάζοντας σε καλύτερη τάξη προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θα πετύχετε έναν καινούργιο
στόχο αισθηματικής φύσεως,
θα νικήσετε ένα εμπόδιο στον
τομέα της καριέρας και θα κλείσετε συμφωνίες που θα προωθήσουν τις υποθέσεις σας.
Μην αμελείτε τη δίαιτά σας.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Ο Δίας θα σας δείξει πιο ξεκάθαρα αυτά που σας αρέσουν
και που πρέπει να ασχοληθείτε
μαζί τους, είτε για τη δική σας
ψυχαγωγία είτε για την εκμάθησή σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Τα βράδια υπόσχονται εμπειρίες
που ευνοούν τον ψυχισμό σας. Το
διάστημα αυτό σας δίνεται η ευκαιρία να αλλάξετε λίγο το στυλ
σας ή να επιχειρήσετε μια φροντίδα ομορφιάς.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Δώστε έμφαση εκεί που χρειάζεστε
φροντίδα, είτε αυτό είναι η επιδερμίδα σας είτε τα παραπανίσια κιλά
που τυχόν έχετε πάρει και ενοχλούν
πρωτίστως εσάς τους ίδιους.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Διάβασμα, κινηματογράφος και
παιχνίδια που σας αρέσουν θα
παίξουν σημαντικό ρόλο και θα
σας κάνουν ψυχολογικά καλό.
Μπορείτε να πετύχετε έναν δύσκολο στόχο και να εκφραστείτε
δημιουργικά.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Μερικοί θα κάνετε μια εντυπωσιακή γνωριμία, θα πετύχετε
έναν δύσκολο στόχο και θα ξεπεράσετε κινδύνους και αντιξοότητες. Πρέπει να αποφύγετε άσκοπες κοπώσεις και ταλαιπωρίες.
Είναι κατάλληλο το διάστημα για
να αναπτύξετε καινούργια ενδιαφέροντα.

P
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Τα λάθη γίνονται για να διορθώνονται

Θ

Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

υμόμαστε τη συζήτηση και την ψήφιση
του περίφημου νόμου για τη συνεπιμέλεια, που τόσες αντιδράσεις εντός και
εκτός Βουλής προκάλεσε, κυρίως για την αρνητική στάση και την ψήφο των κυριών Μαριέττας
Γιαννάκου και Όλγας Κεφαλογιάννη της πλειοψηφίας αλλά και για την περίφημη ατάκα του
Γιάννη Λοβέρδου περί κακού συζύγου αλλά καλού πατέρα, η οποία, αν θυμάστε, είχε προκαλέσει σάλο. Ωστόσο, συζήτηση ήταν και πάει δίχως
να αφήσει μώλωπες στην κοινοβουλευτική συνοχή της συμπολίτευσης. Άλλωστε, η κυβερνητική εκπρόσωπος είχε διευκρινίσει ότι σε θέματα μεγάλης κοινωνικής ευαισθησίας δεν χωρά η
επιβολή κομματικής πειθαρχίας. Η συζήτηση,
λοιπόν, μπήκε στο αρχείο, όχι όμως και ο νόμος
με τις διατάξεις του οποίου αναμετρώνται πλέον
αρκετοί γονείς. Ακόμη και για πολύ απλά πράγματα. Όπως η εγγραφή του παιδιού τους στο
σχολείο.
Φίλη, που κοινοποίησε το πρόβλημά της και
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε
πώς έμπλεξε με την απόφαση του παιδιού της να
εγγραφεί σε Επαγγελματικό (αντί Γενικό) Λύκειο ώστε να ακολουθήσει, μετά την αποφοίτησή του, τον κλάδο σπουδών που την ενδιέφερε δεν έχει σημασία ποιον. Τακτοποίησε, λοιπόν,
ωραία και καλά τα χαρτιά του παιδιού. Τα έστειλε
εκεί που έπρεπε να τα στείλει, συνοδεύοντάς τα
με την υπογραφή της, και όλα νόμισε πως ήταν
ωραία και καλά έως ότου έλαβε τηλεφώνημα
που την καλούσε να αποδείξει τη συναίνεση και
του έτερου γονέα. Αλλά η ευσυνείδητη υπάλλη-

λος έπεσε στην περίπτωση. Ο πατέρας, με τον
οποίο η μητέρα είχε εδώ και χρόνια χωρίσει, δεν
βρίσκεται στην Ελλάδα. Μη έχοντας καν τηλεφωνική επαφή με το παιδί του, ούτε τις ανάγκες
του γνωρίζει ούτε τις κλίσεις ούτε τις προτιμήσεις του. Χώρια που από εκεί που βρίσκεται
μάλλον δεν γνωρίζει και πολλά για τα ελληνικά
εκπαιδευτικά πράγματα. Η μόνη επαφή με την
πρώην σύζυγό του είναι οι μέσω των δικηγόρων
τους διενέξεις τους περί τα οικονομικά.
Πληροφόρησε, λοιπόν, για το πρόβλημα την
ευσυνείδητη υπάλληλο που λέγαμε, η οποία της
απάντησε ότι την αντιλαμβάνεται και την κατανοεί, αλλά ο νόμος είναι σαφής, χώρια που οι νόμοι γίνονται για να τους τηρούμε. Επαναστάτησε
η μητέρα: «Μα, κυρία μου, με τον πρώην σύζυγό
μου δεν έχουμε απευθείας επαφή. Και από την
ώρα που βρισκόμαστε σε διένεξη, μόνο και μόνο για αυτό τον λόγο μπορεί μη συναινέσει. Για
να μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Χώρια που αν κρίνει ότι είναι δευτεροκλασάτη η επιλογή του
ΕΠΑΛ, μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή, ακόμη
και κόντρα στη θέληση του παιδιού του, με το

Η εμπειρία έχει κιόλας δείξει ότι
καλές και άγιες οι προθέσεις του
νόμου για τη συνεπιμέλεια, αλλά
υπάρχουν διατάξεις που δεν μπορούν
να εφαρμοστούν. Καλό, λοιπόν,
είναι να διορθωθούν...

οποίο, έτσι κι αλλιώς, δεν μιλάει». Τζάμπα κουβέντες. Ανένδοτη η υπάλληλος.
Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς θα διευθετηθεί το
πρόβλημα, παρότι έχω κάποιες ιδέες που δεν
χρειάζεται να διατυπώσω, διότι, αν δεν απατώμαι, η προτροπή σε παρανομία συνιστά αδίκημα.
Υποθέτω ότι, σπρώξε από δω σπρώξε από κει,
κάπως θα τακτοποιηθεί. Έχω, όμως, την απορία:
Κατά πόσο ανεφάρμοστες διατάξεις νόμων, που,
έτσι κι αλλιώς, είναι αδύνατον να προβλέψουν
όλες τις πιθανές και απίθανες περιπτώσεις προσωπικών σχέσεων, επιτρέπεται να ταλανίζουν τη
ζωή των ανθρώπων; Θυμήθηκα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, κάποια
από τα επιχειρήματα επιστημόνων, όχι βουλευτών, υπέρ της συνεπιμέλειας. Ορισμένα από αυτά επικαλούνταν καλύτερες επιδόσεις των παιδιών, χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και επιθετικότητας, μεγαλύτερη γνωστική ανάπτυξη
και σωματική υγεία, καλύτερες σχέσεις. Προφανώς έτσι είναι. Ωστόσο, για τις περιπτώσεις
υψηλής σύγκρουσης μεταξύ των διαζευγμένων
γονέων δεν άκουσα τίποτα. Ή περίπου τίποτα,
αφού τα μόνα που ειπώθηκαν ήταν η «συμβουλευτική διαμεσολάβηση» και τα «προγράμματα
εκπαίδευσης γονέων» με στόχο «τη μείωση της
σύγκρουσης».
Ωραία λόγια, δηλαδή. Τα οποία στην περίπτωση που περιέγραψα (και στην πλειονότητα των
περιπτώσεων διαζευγμένων γονέων με κακή
μεταξύ τους σχέση) δεν έχουν καμία απολύτως
εφαρμογή. Και το χειρότερο; Δυσκολεύουν όχι
μόνο τη ζωή τη δική τους, αλλά και των παιδιών.

Ένα... απέραντο φρενοκομείο

Τ

ελικά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με μια
ατάκα του τα είχε προβλέψει όλα. Χρόνια
πριν είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα «ένα
απέραντο φρενοκομείο» και δικαιώνεται τα τελευταία έτη αρκετά συχνά. Όσα είδαμε να συμβαίνουν σε πολλές πλατείες την Τετάρτη πραγματικά μόνο θλίψη γεννούν. Την ώρα που 14.000 συνάνθρωποί μας έχουν χάσει τη ζωή τους από τον
κορονοϊό και πάνω από 4 εκατομμύρια παγκοσμίως, κάποιοι διαδήλωσαν για να μην τους βάλουν... τσιπάκια, να μην υπάρχουν μέτρα και να
μην κλέψουν την… ελευθερία τους.
Το φαινόμενο θα ήταν για γέλια, αλλά επειδή τα
πράγματα είναι σε πολύ κρίσιμη στιγμή, μόνο για
κλάματα ήταν οι εικόνες που είδαμε. Άνθρωποι ο
ένας πάνω στον άλλον, στην πλειονότητά τους
χωρίς μάσκες και με συμπεριφορές που θύμιζαν
άλλες παρόμοιου τύπου διαδηλώσεις του εξωτερικού. Οι συγκεντρωμένοι παρέπεμπαν σε κάτι…
τραμπικούς οπαδούς που μετεξελίχθηκαν στην
πορεία σε εισβολείς του Καπιτωλίου.
Δεν θα αναφερθώ στους επικίνδυνους σε πολλά επίπεδα μιντιακούς υποστηρικτές τους. Τα

έχω γράψει πολλές φορές και όλοι γνωρίζουν
ποιος είναι τι. Εξάλλου και ευτυχώς όσους υποστήριζαν ή πήγαν φυλακή ή οι πολίτες τούς πήραν είδηση και τους ξαπόστειλαν από εκεί που
ήρθαν.
Για αυτό και θα απευθυνθώ απευθείας στους
συγκεντρωμένους, οι οποίοι πήραν, μάλιστα, και
τη σημαία και τον σταυρό μαζί τους στις διαδηλώσεις τους. Αναρωτιέμαι ειλικρινά τι τους συμβαίνει. Να δεχτώ ότι δεν έχουν πειστεί από τους ειδικούς που είναι… πρόβατα και μέρος του συστήματος. Δεν έχουν πειστεί από τους χιλιάδες νεκρούς; Δεν έχουν πειστεί από τους ανθρώπους
που νόσησαν βαριά και ταλαιπωρούνται ακόμη;

Οι συγκεντρωμένοι παρέπεμπαν
σε κάτι… τραμπικούς οπαδούς
που μετεξελίχθηκαν στην πορεία
σε εισβολείς του Καπιτωλίου

Γιατί δεν πάνε να συναντήσουν μερικούς από
τους αρνητές που πέρασαν κορονοϊό, να τους
δουν και να τους ακούσουν; Να τους πουν ότι ξεκίνησαν προσπάθειες για να μάθουν να καταπίνουν, να αναπνέουν και να περπατούν ξανά; Ή να
βρουν τους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον ιό και να μοιραστούν τις
εμπειρίες τους;
Αν κάνουν τα παραπάνω και εξακολουθούν να
πιστεύουν ότι δεν υπάρχει… κορονοϊός, τότε ας
ξαναμαζευτούν. Έως τότε να μη συγκεντρώνονται στις πλατείες με ομιλητές που θεωρούν ότι είναι η ευκαιρία τους να κερδίσουν λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας. Όχι τίποτε άλλο, αλλά έτσι
θα αποδείξουν ότι δεν αφήνουν κανέναν να τους
χρησιμοποιεί σαν πρόβατα. Να μη νιώσουν, δηλαδή, ό,τι ένιωσαν όσοι πήγαιναν πλατεία για τα
μνημόνια, τη Μακεδονία και άλλα τινά.
Διότι μετά την απομάκρυνση από το… ταμείο
ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Και αν κάποιοι από
τους συγκεντρωμένους νοσήσουν, τότε θα είναι
αργά για δάκρυα όχι μόνο για αυτούς, αλλά και
για εμάς…
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