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«Παρών» βγαλμένο από το παρελθόν

Ο

ι απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών για το εργασιακό νομοσχέδιο εδραίωσαν κάποιες βεβαιότητες στη
συνείδηση της κοινής γνώμης. Η βασικότερη είναι ότι τα κόμματα της Αριστεράς έχουν πάρει
οριστικό «διαζύγιο» από την πραγματικότητα.
Το ίδιο και οι πατερούληδες του συνδικαλιστικού
κινήματος, οι οποίοι, προσκολλημένοι εμμονικά στο
χθες, δεν μπορούν να δουν ότι ο κόσμος αλλάζει
ερήμην τους. Ούτε καν να αποκρυπτογραφήσουν τα
νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία στους
εργασιακούς χώρους και τις εργασιακές σχέσεις. Για
τη δυναμική των νέων τεχνολογιών… ούτε λόγος!
Τρανή απόδειξη όλων αυτών, η πενιχρή συμμετοχή
των πολιτών στα καλέσματα της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και του

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

ΠΑΜΕ για μαζικές κινητοποιήσεις. Τρεις κι ο κούκος!
Μια άλλη βεβαιότητα αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ και στην
τρικυμία που επικρατεί εντός του και στο ταλέντο να
βαφτίζει προοδευτικότητα την οπισθοδρόμηση. Πώς
αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι υπερψήφισε σχεδόν τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου, αλλά καταψήφισε το άρθρο 55, στο οποίο κατοχυρώνεται το
οκτάωρο;
Ποια πολιτική υποκρισία οδήγησε την αξιωματική
αντιπολίτευση να καταψηφίσει τις διατάξεις για τη
δημιουργία της Επιθεώρησης Εργασίας ως Ανεξάρτητης Αρχής που θα αντικαταστήσει το ΣΕΠΕ, ώστε να
διεξάγει αντικειμενικούς ελέγχους στην αγορά εργασίας, απαλλαγμένη από τυχόν πιέσεις που μπορεί
να ασκεί η εκάστοτε κυβέρνηση;

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

Ποια ιδεοληψία κρύβεται πίσω από το «παρών»
στο άρθρο 85, που απαγορεύει τη χρηματοδότηση
των συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες
και πολιτικά κόμματα;
Όταν ένα κόμμα έχει θεμελιώσει την πολιτική του
οντότητα στο «Όχι», είναι δύσκολο να πει «Ναι» στο
άρθρο 56 που περιορίζει τη δυνατότητα των εργοδοτών να καταστρατηγούν το διάλειμμα για να επεκτείνουν αυθαίρετα το ωράριο των εργαζομένων και για
αυτό ψηφίζει «παρών»…
Ωστόσο, εκεί που η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά (καθώς αποτελεί αντικείμενό της) είναι το «παρών» στα άρθρα 37 και 45, που ορίζουν την άδεια
φροντίδας τέκνου και την άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες. Άβυσσος η ψυχή του Συριζαίου.
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Ο ΘΕΜΑ

Κεφάλαια έως 100 δισ. με το «Ελλάδα 2.0»

Μ

ε την Ελλάδα να έχει καταθέσει το εθνικό σχέδιο για
το Ταμείο Ανάκαμψης ήδη
από το τέλος Απριλίου, χθες
ήρθε η ώρα για να δοθεί το «πράσινο
φως» από μέρους της Ευρώπης σε ένα
εμβληματικό σχέδιο που εκτείνεται έως
το 2026 και μπορεί να επιφέρει ραγδαίες
αλλαγές στην υφή της χώρας. Την έγκριση
του σχεδίου σηματοδότησαν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και η Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, η οποία έφτασε έπειτα από περιπέτεια στη χώρα μας, από την Αρχαία Αγορά
με αναφορές σε ένα εμβληματικό σχέδιο
αλλά και σε μια κοινή, ελληνική και ευρωπαϊκή επιτυχία.
Αφού ξενάγησε την κυρία Φον ντερ Λάιεν στον χώρο της Αρχαίας Αγοράς, ο κ.
Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «ιστορική
στιγμή για την Ευρώπη και την Ελλάδα».
«Είναι η τελευταία πράξη της αναταραχής
από την πανδημία αλλά και η πρώτη μιας
νέας εποχής, που μαζί με το Ευρωπαϊκό
Πιστοποιητικό Covid έχει την υπογραφή
και των δικών σας προσπαθειών», είπε
προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν ο πρωθυπουργός και υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι «η
Ένωση προχωρεί στην πρώτη έκδοση κοινού χρέους υπέρ των κρατών-μελών της.
Μια πρωτοβουλία που στήριξα εξαρχής
με οκτώ ακόμη Ευρωπαίους ηγέτες».
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελ-

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

λάδα θα είναι ιδιαίτερα ωφελημένη από
την κατανομή των κονδυλίων, λέγοντας ότι
θα φτάσουν τα 31 δισ. σε επιδοτήσεις και
σε δάνεια, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα
κατέθεσε από τις πρώτες χώρες στην Ε.Ε.
το εθνικό της σχέδιο. Ο πρωθυπουργός
έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
175 επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. «Τα
συνολικά κεφάλαια που θα κινητοποιηθούν θα αγγίξουν τα 100 δισ., ώστε σε
ορίζοντα 7ετίας να δημιουργήσουμε
220.000 θέσεις εργασίας και πρόσθετη
ανάπτυξη 7%», είπε με νόημα. Τόνισε ακόμη ότι τα χρήματα που θα εκταμιευτούν
εντός του 2021 για την Ελλάδα, ύψους 7
δισ. ευρώ, θα κατευθυνθούν για την ηλεκτρική διασύνδεση νησιών και την ενεργειακή θωράκιση επιχειρήσεων και κατοικιών. «Ένα σχέδιο με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σε συνέχεια
πολιτικών, όπως η απολιγνιτοποίηση, η
ηλεκτροκίνηση και η στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», είπε ο κ. Μητσοτάκης.
«Το σχέδιο “Ελλάδα 2.0” θα παρουσια-

στεί αναλυτικά σε κάθε περιφέρεια της
χώρας», είπε ο κ. Μητσοτάκης, περιγράφοντας ως στρατηγικές προτεραιότητες
την «πλήρη ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών και επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό δημοσίων νοσοκομείων, την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και τα μεγάλα
οδικά έργα».

Τα πρώτα κεφάλαια τον Ιούλιο
Με τη σειρά της η κυρία Φον ντερ Λάιεν
επισημοποίησε την έγκριση του σχεδίου
«Ελλάδα 2.0» και τυπικά από την Κομισιόν, ενώ ανακοίνωσε ότι τα πρώτα κεφάλαια θα αποδεσμευτούν τον Ιούλιο μετά
και την τυπική έγκριση από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. «Δεν θα ξεχάσω πώς οι Έλληνες έδρασαν τις πιο δύσκολες ώρες της
πανδημίας. Με αποφασιστικότητα αλλά
και αλληλεγγύη», είπε η κυρία Φον ντερ
Λάιεν.
«Η Ελλάδα θα βγει πιο ισχυρή. Το σχέδιο είναι φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο και
θα βοηθήσει να ανοικοδομηθεί ένα καλύτερο μέλλον για τους Έλληνες και την Ευρώπη», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Η ελληνική επιτυχία είναι και ευρωπαϊκή επιτυχία», είπε ακόμη.
Μάλιστα, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε και στο Ψηφιακό Πιστοποιητικό
Covid, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε το δικό της για να έρθει στην Ελλάδα και απέ-

δωσε τα εύσημα στον κ. Μητσοτάκη για
την ιδέα, όπως είπε, που της ανέφερε τον
περασμένο Ιανουάριο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι κ.κ.
Μητσοτάκης και Φον ντερ Λάιεν συνδέθηκαν με επτά υπουργούς, οι οποίοι παρουσίασαν, είτε μόνοι τους είτε με τη βοήθεια
πολιτών και ειδικών, τις ελληνικές στρατηγικές στοχεύσεις για την αξιοποίηση
των πόρων από το Ταμείο.
Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης
εξήγησε στην κυρία Φον ντερ Λάιεν ότι
έχει δημιουργηθεί ένα online σύστημα για
την παρακολούθηση και επιτήρηση υλοποίησης των δράσεων του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» αλλά και των πιθανών εμποδίων
που θα ανακύπτουν.

Μητσοτάκης: «Το σχέδιο
θα παρουσιαστεί αναλυτικά
σε κάθε περιφέρεια της χώρας»
Φον ντερ Λάιεν: «Δώσαμε
την έγκρισή μας. Η Ελλάδα
θα βγει πιο ισχυρή»
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Σε νέο ρόλο «Dr... τρόμος». Ο Παύλος Πολάκης ξαναχτυπά
Αν υπήρχε και η τελευταία αμφιβολία για το αν ο Παύλος
Πολάκης έχει κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, την απάντηση έσπευσε να δώσει ο ίδιος ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας μέσω του προσφιλούς του Facebook, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη το… σκέφτεται.
Απαντώντας στο ερώτημα διαδικτυακού του φίλου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι δεν έχει εμβολιαστεί ακόμη.
«Θα αποφασίσω τον Σεπτέμβρη - Οκτώβρη με βάση τις μεταλλάξεις και τις επιπλοκές τι και ποιο θα κάνω. Τώρα δεν
έχει νόημα», έγραψε ο κ. Πολάκης καθιστώντας σαφή τη θέση του. Όπως είναι φυσικό, παρά τη δημόσια στήριξή του από
τον κ. Τσίπρα, ο κ. Πολάκης βρέθηκε στο στόχαστρο πυρών
τόσο από κυβερνητικά στελέχη όσο και από στελέχη του δικού του κόμματος. «Ο κ. Πολάκης έχει δηλώσει ότι είναι
ενεργός χειρουργός και ότι χειρουργεί κανονικά. Επίσης, δήλωσε ότι δεν έχει κάνει το εμβόλιο ακόμη. Αυτό πέραν όλων

των άλλων είναι και σοβαρό ιατρικό ζήτημα, την ώρα που το
κόμμα του δέχεται τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού», έγραψε στο Twitter ο Άδωνις Γεωργιάδης. Και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης
Σκέρτσος έγραψε στο Facebook: «Ας σταθούμε λίγο κι ας
σκεφτούμε πώς θα πήγαινε η εθνική εμβολιαστική εκστρατεία αν στη θέση του υπουργού Υγείας είχαμε έναν αρνητή
του εμβολιασμού κατά της Covid».
Ο κ. Πολάκης αδειάστηκε και από τον πρώην βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Κυρίτση, ο οποίος ανέφερε ότι είναι ο Ανδρέας Ξανθός που εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε θέματα Υγείας,
ενώ και η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Αθηνά Λινού, η οποία
διατηρεί ανοιχτό δίαυλο με τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για
«λάθος» του κ. Πολάκη (Alpha 9,89). «Τι σου χρωστάνε οι
ασθενείς σου και πώς να σε εμπιστευθούν;», συμπλήρωσε
δηκτικά. Τίποτε, όμως, δεν πτόησε τον πρώην υπουργό, ο

οποίος το απόγευμα επανήλθε δυναμικά μέσω Facebook, λέγοντας ότι, αν ήταν υπουργός, θα πρότεινε τον εμβολιασμό
«ΜΟΝΟ των άνω των 60-65 ετών και των ευπαθών ομάδων με
πλήρη γνώση και ενημέρωση πως πρόκειται για εμβόλια που
συνεχίζεται η φάση 3 της μελέτης τους!». Επέμεινε, δε, ότι
δεν θα άνοιγε την πλατφόρμα για όλες τις ηλικίες ως προς το
εμβόλιο της AstraZeneca.
Δριμεία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ μέσω Πολάκη εξαπέλυσε,
μετά και τη δεύτερη ανάρτηση του πρώην υπουργού, η κυβερνητική εκπρόσωπος. «Ισοπεδώνοντας την επιστήμη αλλά
και την πραγματικότητα των εμβολιασμών σε ολόκληρο τον
κόσμο, ο κ. Πολάκης επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά αυτό
που έχει καταλάβει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Τι θα
συνέβαινε αν, εν μέσω πανδημίας, κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ευτυχώς, δεν θα το μάθουμε ποτέ», υπογράμμισε η κυρία
Πελώνη.

Η... μητέρα των μαχών με 55 «ναι»

Τ

ο εργασιακό νομοσχέδιο είχε καταγγελθεί από
όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ από
τον ΣΥΡΙΖΑ είχε αναγορευθεί περίπου ως «μητέρα των μαχών». Και μπορεί πράγματι επί της
αρχής το νομοσχέδιο να ψηφίστηκε μόνο από τους 158
βουλευτές της Ν.Δ., όμως η ψηφοφορία επί των άρθρων
ανέδειξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης -ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ- ψήφισαν σχεδόν το μισό νομοσχέδιο!
Πιο συγκεκριμένα, όπως έδειξε το αποτέλεσμα, αποκλειστικά από τους βουλευτές της Ν.Δ. υπερψηφίστηκαν
τα 42 από τα 128 άρθρα, ενώ τα υπόλοιπα 86 άρθρα υπερψηφίστηκαν και από βουλευτές της αντιπολίτευσης. 56
άρθρα, μάλιστα, συγκέντρωσαν πάνω από 200 ψήφους.
Όπως σημείωναν από την κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το άρθρο 55 που κατοχυρώνει το 8ωρο! Από τον
ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, αντιτείνουν ότι σε αυτό το άρθρο αναφέρεται και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που αποτέλεσε «σημαία» της Κουμουνδούρου.
Ακόμη, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τις διατάξεις της Επιθεώρησης Εργασίας, περιλαμβανομένων των άρθρων 122 και
123, που προβλέπουν ευκολότερη διαδικασία επιβολής
κυρώσεων και έκδοση διαταγής πληρωμής, ενώ ενδιαφέρον έχουν και τα «παρών» που ψήφισαν οι βουλευτές
του. Μεταξύ άλλων, στα άρθρα για τη δυνατότητα του ερ-

γαζομένου να διεκδικεί, σε περίπτωση βίας ή παρενόχλησης, τα δικαιώματά του μέσω της συνδικαλιστικής του οργάνωσης, στο άρθρο για το ευέλικτο ωράριο των γονέων
κατ’ εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας, που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση υπέγραψε, αλλά και στο άρθρο για την
άδεια φροντίδας τέκνου και την επεκτεταμένη επιδοτούμενη άδεια για τους μονογονείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δε, επέλεξε το
«παρών» ακόμη και για την πρόβλεψη συνδικαλιστικής
εκπροσώπησης των παρόχων υπηρεσιών delivery.
Για την ψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τα εργασιακά μίλησε στην ΕΡΤ1 και τους δημοσιογράφους Δ.
Κοτταρίδη και Γ. Πιταρά ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ.
Τάσος Γαϊτάνης, ο οποίος σημείωσε ότι η κυβέρνηση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που πραγματικά βελτιώνει τη ζωή
των εργαζομένων και φέρνει μια σειρά σύγχρονων μεταρρυθμίσεων. Από την άλλη, υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με
τον στείρο αντιπολιτευτικό του λόγο στις 6 Μαΐου προσπάθησε να βγάλει τον κόσμο δίχως επιτυχία στον δρόμο, χωρίς να έχουν δει καν το νομοσχέδιο. Τέλος, τόνισε ότι, παρόλο που στα λόγια ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σταθερά απέναντι, χθες
ύστερα από το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία της κυβέρνησης σύρθηκε να ψηφίσει τα μισά από τα άρθρα αυτού του νομοσχεδίου.
Από τη μεριά του ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Τζανακό-

πουλος υποστήριξε ότι «το αντεργατικό νομοσχέδιο που
ψήφισε η Ν.Δ. ενισχύει φανερά την κοινωνική δυσαρέσκεια και επιταχύνει ακόμα περισσότερο την πολιτική
φθορά της κυβέρνησης».
Παράλληλα, πρόσθεσε πως «η μεγάλη μάχη της εποχής μας είναι αν η κοινωνική δυσαρέσκεια που υπάρχει
και θα ενισχυθεί εκ νέου μετά την πανδημία θα εκφραστεί
από μια πολιτική δύναμη με αριστερό και ταξικό πρόσημο
ή θα εκφραστεί από πολιτικές δυνάμεις με ακροδεξιό
πρόσημο.
Σε αυτό το πλαίσιο, στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έχει στόχο να αποτελέσει μια λαϊκή Αριστερά με σαφή διάθεση να εκφράσει και να συσπειρώσει το
σύνολο του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου της
χώρας και πάνω σε αυτήν τη βάση να αναδειχθεί μια νέα
κυβέρνηση με αυτά τα χαρακτηριστικά».

Η ψηφοφορία επί των άρθρων ανέδειξε ότι
τα κόμματα της αντιπολίτευσης
-ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ- ψήφισαν σχεδόν
το μισό εργασιακό νομοσχέδιο
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Μπογδάνος εναντίον
Λατινοπούλου
«Μπουρδουκλωμένες και απρόσεκτες»
χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που προκάλεσαν σάλο και αντιδράσεις, ο βουλευτής της Ν.Δ.
Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Alpha.
«Δεν βοήθησαν ούτε οι διευκρινίσεις
που δόθηκαν. Η γυναικεία ομορφιά δεν
υπάγεται σε προδιαγραφές και στάνταρ.
Όλες οι γυναίκες είναι όμορφες, αρκεί
να έρχεται από μέσα. Η γυναικεία ομορφιά έρχεται σε διάφορα σχήματα, μεγέθη και χρώματα. Η ομορφιά ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με στανταρισμένα
κουτάκια. Υπάρχει χώρος για όλους. Δεν
υπάρχει, λοιπόν, λόγος να ερίζουμε μεταξύ μας», είπε ο βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας, ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις για τη γυναίκα, αναφέρθηκε στην
εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητό του
και διευκρίνισε τι εννοούσε με το σχόλιό
του για τα κιλά της τραγουδίστριας που
εκπροσώπησε τη Μάλτα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

O Τσελέντης
προκαλεί
«σεισμούς»

OLITICANTIS

Πότε θα είναι έτοιμη
η κυβέρνηση του… Υμηττού;

Η

φωτογραφία ενός ναού που έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, την οποία
αναπαρήγαγε ο σεισμολόγος Άκης
Τσελέντης, προκάλεσε «σεισμό» στα social
media, καθώς είναι εικόνα από έκρηξη στη
Βηρυτό τον Αύγουστο του 2020 και όχι από κάποια επίθεση σε εκκλησία στην Ελλάδα, όπως
ισχυρίστηκε αρχικά ο ίδιος. «Για να ξεχωρίσετε
κάποιοι Έλληνες τη διαφορά μεταξύ του “φιλοξενώ” και του “μου παίρνουν την πατρίδα”»,
έγραψε αρχικά ο κ. Τσελέντης. Λίγο αργότερα
η ανάρτηση εξαφανίστηκε από το Twitter. Ο
ίδιος ζήτησε συγγνώμη, αλλά μόνο για τη φωτογραφία. Με νέες του αναρτήσεις, ο κ. Τσελέντης ανέφερε: «Ζητώ συγγνώμη μόνο για τη
φωτογραφία. Και επανορθώνω με άλλες φωτογραφίες, αυτήν από Ελλάδα», έγραψε σε
επόμενο tweet.

Η μετεγκατάσταση της κυβέρνησης στον Υμηττό δεν θα είναι εύκολο ζήτημα και δεν εννοώ
μόνο το μπάτζετ, που θα φτάσει τουλάχιστον τα
250 εκατ. ευρώ. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, που πρέπει να σπάσει. Η αρχή, όμως, είναι
το ήμισυ του παντός και θα γίνει με την εκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(ΕΠΣ) που θα προσδιορίζει τις προβλεπόμενες
χρήσεις (εμπόριο, επιχειρείν, αναψυχή κ.τ.λ.)
στην έκταση. Με απόφαση, λοιπόν, του υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ορίζεται η εκκίνηση του
ΕΠΣ, ώστε να ακολουθήσει η δημοπράτηση του
έργου ως ΣΔΙΤ, που θα αντιστοιχεί σε επένδυση 250 εκατ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί σε περίπου πέντε χρόνια και η μετεγκατάσταση των κρατικών υπηρεσιών προβλέπεται να γίνει την περίοδο 2025-2026.

Η μεταφράστρια
του Ερντογάν και η ράφτρα…

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σε δύο διαγωνιστικές διαδικασίες με τεράστια σημασία, τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για τους υποψήφιους επενδυτές: Τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για τα επόμενα 40 χρόνια
(με αξία σύμβασης περίπου 1 δισ. ευρώ) και τον μεγάλο διαγωνισμό κατασκευής της προβλήτας 6 του
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ.

Αν μπορούσε, θα τα ψήφιζε όλα
Η «μητέρα των μαχών» για το εργασιακό όχι
απλώς χάθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ και έξω από τη
Βουλή, αλλά θα τολμούσα να πω ότι δεν
υπήρξε ποτέ. Εγώ, πάντως, δεν έπεσα από τα
σύννεφα. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα ψήφισε 55 άρθρα, αν και θα ήθελε να τα ψηφίσει
όλα. Αυτό που έκανε ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση, ακόμα και σε ιστορικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το γεγονός ότι μέσα στη Βουλή
κατά την τριήμερη συζήτηση η Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
εμφανίστηκε πολύ κακά προετοιμασμένη.
Έτσι έδωσε πολλές ευκαιρίες στον υπουργό
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη να καταγράψει
«νίκες».

P

Ανοίγουν σαμπάνιες
στη Lamda
Προχωράει με ταχείς ρυθμούς το μέτωπο του Ελληνικού. Την επόμενη Παρασκευή 25 Ιουνίου όλα θα είναι έτοιμα -νόμιμα και κανονικά και με τη βούλα του
ΣτΕ και το πράσινο φως του ΤΑΙΠΕΔ- για να πέσουν οι
σχετικές υπογραφές και να καταβληθεί στο ελληνικό
Δημόσιο η πρώτη δόση του τιμήματος, ποσού 300
εκατομμυρίων ευρώ και θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ η
Εγγυητική Επιστολή, ποσού 347 εκατ. ευρώ. Την ίδια
μέρα -και αυτό δεν είναι υπερβολή- ξεκινούν τα έργα
σε όλα τα επίπεδα, ο συνολικός προϋπολογισμός των
οποίων ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ. Μια ισχυρή ένεση οικονομικής αισιοδοξίας!

Ο λόγος για τη διερμηνέα του Τούρκου προέδρου, Φατμά Γκουλχάν Αμπουσαχάναμπ, η
οποία στεκόταν δίπλα του στη συνάντηση με
τον Μπάιντεν, ούσα τα αυτιά και το στόμα του. Η
παρουσία της Φατμά έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης και κριτικής από αντιπολίτευση
και ΜΜΕ, που
εκτίμησαν ότι η
νεαρή δεν είχε
θέση σε μια τέτοια συνάντηση,
λόγω των όσων
ειπώθηκαν. Αυτό που αγνοούν
αρκετοί είναι ότι
η Φατμά Γκουλχάν Αμπουσαχάναμπ είναι κόρη
της Μερβέ Σαφά Καβακτσί, μέλους του κυβερνώντος κόμματος ΑΚP. Η Καβακτσί έχει διατελέσει βουλευτής και πρέσβειρα της Τουρκίας
στη Μαλαισία. Η άλλη κόρη της, Μαριάμ, εργάζεται στο Προεδρικό Μέγαρο ως σύμβουλος
του Ταγίπ Ερντογάν. Η αδελφή της, Ραβζά Καβακτσί, είναι αναπληρώτρια πρόεδρος της επιτροπής του AKP στην Κωνσταντινούπολη, ενώ
η μικρότερη αδελφή της, Ελίφ, είναι σχεδιάστρια των ρούχων της Εμινέ Ερντογάν. Οικογενειακή υπόθεση, δηλαδή…
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Το... Πρόσωπο

Ο Σκέρτσος «αποκαλύπτει» τον Πολάκη
Με ανάρτησή του στα social media ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος κάνει μια συνταρακτική αποκάλυψη: Παραθέτει διάλογο του Παύλου Πολάκη με έναν πολίτη, όπου φαίνεται ότι ο πρώην υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει κάνει ακόμα το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, διατύπωσε
ανοιχτά τον σκεπτικισμό του για το εμβόλιο. Μάλιστα, παραδέχτηκε ανοιχτά ότι δεν έχει εμβολιαστεί, όπως φαίνεται σε διάλογο που είχε με χρήστη στο Facebook, τον οποίο παραθέτει μάλιστα σε δική του ανάρτηση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος. «Κύριε Πολάκη, μπορείτε να μας πείτε ευθέως αν έχετε κάνει το εμβόλιο ή όχι», είναι το ερώτημα
χρήστη, με τον βουλευτή να απαντά χαρακτηριστικά πως «όχι μέχρι στιγμής, θα αποφασίσω Σεπτέμβρη - Οκτώβρη, με βάση
τις μεταλλάξεις και τις επιπλοκές, τι και ποιο θα κάνω. Τώρα δεν έχει νόημα». Και να φανταστείτε ότι ο άνθρωπος είναι και
γιατρός! «Ας σταθούμε λίγο κι ας σκεφθούμε πώς θα πήγαινε η εθνική εμβολιαστική εκστρατεία, αν στη θέση του υπουργού
Υγείας είχαμε έναν αρνητή του εμβολιασμού κατά του Covid-19», αναφέρει ο κ. Σκέρτσος στην ανάρτησή του.

Γράφει η

Αναγκαίος συμβιβασμός η Συμφωνία των Πρεσπών

Το καυτό καλοκαίρι
των νομοσχεδίων

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στην Ελλάδα από τη Μονάδα
Ερευνών Κοινής Γνώμης του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια
Μακεδονία από το IDSCS (Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Societas Civilis» - Skopje)
παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσαν η αντιπροσωπεία
του Ιδρύματος Konrad-Adenauer σε Ελλάδα και Κύπρο και το πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα; Η κοινή γνώμη και στα δύο κράτη παραμένει διχασμένη για τις προοπτικές της Συμφωνίας και τις
επιπτώσεις που είχε στην πολιτική και την κοινωνική ζωή της χώρας τους. Αρκετοί πολίτες και στις δύο χώρες αναγνωρίζουν τα οφέλη από την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού διατηρεί μια απορριπτική στάση για τη Συμφωνία
των Πρεσπών. Η πλειοψηφία των πολιτών έχει αναγνωρίσει τη σημασία του ζητήματος
της ονομασίας και έχει αποδεχθεί ότι η επίλυσή του ήταν ένας συμβιβασμός ο οποίος
έπρεπε να γίνει.

Ντένη Καρέλη

Θερινά τμήματα δεν βλέπω να λειτουργούν φέτος. Ο Μητσοτάκης θα κρατήσει
τη Βουλή ανοικτή μέχρι και τις αρχές Αυγούστου για να περάσουν τα επόμενα νομοσχέδια, μεταξύ των οποίων: Η λειτουργία των σχολείων, οι εργασιακές σχέσεις,
το Ασφαλιστικό, η αξιολόγηση επενδύσεων και άλλα κομβικής σημασίας ζητήματα. Οι αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση
αναμένεται να προκαλέσουν δεύτερο κύμα αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα, αλλά παράλληλα, μέσα στον ίδιο μήνα, να δοκιμάσουν τα όρια της επιρροής και των αντοχών τους. Μεγάλες αντιδράσεις θα προκαλέσει και το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που ετοιμάζει η Νίκη Κεραμέως.

POLITICANTIS

Ο Φραγκογιάννης στην Τουρκία

Σ

το περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), που πραγματοποιείται στην Αττάλεια της
Τουρκίας, ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας
Φραγκογιάννης συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Σεντάν Ονάλ, σε συνέχεια των
συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα πριν από δύο εβδομάδες. Στη συνάντηση έγινε επισκόπηση και αποτύπωση της προόδου των 25 θεματικών της θετικής
ατζέντας, η οποία περιλαμβάνει: οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία, ενέργεια, τουρισμό, ναυτιλία, εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, υγεία και περιβάλλον. Όπως μαθαίνω, έχουν κλειστεί συναντήσεις και
με Τούρκους επενδυτές, ενώ ο υφυπουργός προετοιμάζεται για τα επόμενα ταξίδια. Το
τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου ή έως τις αρχές Ιουλίου το αργότερο αναμένεται να ανακοινωθούν ταξίδια στο Ιράκ και στη Λιβύη και ειδικότερα στη Βεγγάζη.

Μείζον πρόβλημα
στην ΕΑΒ
Να ξέρετε πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ΕΑΒ. Δεν το λέω εγώ. Το παραδέχεται και ο αρμόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αποχωρήσει η αμερικανική Lockheed Martin που έχει δώσει υπεργολαβία
στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία για να
κατασκευάζει κατ’ αποκλειστικότητα ορισμένα κομμάτια μαχητικών αεροσκαφών
F-16. Τα κομμάτια δεν παραδίδονται εγκαίρως λόγω έλλειψης προσωπικού και η κατάσταση οδεύει προς αδιέξοδο. Η κυβέρνηση, στην προσπάθεια να βρει «λύση»,
έστειλε στην ΕΑΒ 15 εργολαβικούς εργαζομένους να τους εκπαιδεύσουν οι εργαζόμενοι εκεί για όσο διαρκεί η σύμβαση. Ο
Άδωνις λέει ότι οι συνδικαλιστές αρνούνται
να μεταλαμπαδεύσουν την τεχνογνωσία
στους εργολαβικούς εργαζομένους - και το
αδιέξοδο διογκώνεται!

LOCK
Θα αραιώνουν σιγά - σιγά οι
ενημερώσεις από το υπουργείο
Υγείας. Ο λόγος είναι προφανής. Όσο πάνε καλά τα επιδημιολογικά δεδομένα, δεν χρειάζεται η ενημέρωση κάθε Δευτέρα,
Τετάρτη και Παρασκευή. Η ενημέρωση, πάντως, που δεν αναμένεται να «κοπεί» είναι αυτή
της Δευτέρας και αφορά στην
πορεία των εμβολιασμών στη
χώρα.

P
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Ευτυχώς τελειώσαμε με το μπάχαλο
της «απλής αναλογικής» στην Αυτοδιοίκηση
του

Διονύση
Χατζηδάκη
Βουλευτής
Νότιου
Τομέα Αθηνών
της Ν.Δ.

Ο

προηγούμενος εκλογικός νόμοςέκτρωμα της «απλής αναλογικής»,
γνωστός και ως νόμος Σκουρλέτη, θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί με τον εξής τίτλο: «Ό,τι δεν μπορώ να κατακτήσω, το διαλύω». Ο νόμος αυτός της «απλής αναλογικής» μόνο βάσανα έφερε, δημιουργώντας
αποσυντονισμό και εν τέλει σχεδόν διάλυση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Έχω καταγράψει τόσα ευτράπελα, που, αν
τα αναφέρουμε, δεν ξέρω αν θα κλαίμε ή θα
γελάμε.
Έφερε σχεδόν ακυβερνησία σε 231 από
τους 332 δήμους της χώρας και σε 7 από τις
13 περιφέρειες. Οι κομματικές συμφωνίες
υποστήριξης σε δήμους τη δεύτερη Κυριακή,
προκειμένου να μεταβιβάζονται κομματικοί
ψήφοι σε άλλους δήμους, συντηρούν την πολιτική διαπλοκή που βίωσα και ως δήμαρχος
επί 17 συναπτά έτη, όχι στον δικό μου δήμο
αλλά σε πολλούς άλλους.
Αυτό που πέτυχε, είναι δήμοι να χάνουν
χρήματα από προγράμματα που δεν ψηφίζονται, με την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων να στρέφεται εναντίον του εκλεγμέ-

νου δημάρχου, που δεν διαθέτει πλειοψηφία,
επιβεβαιώνοντας το «ο θάνατός σου είναι η
πολιτική μου επιβίωση». Ένα από τα επιχειρήματα των εγκεφάλων του προηγούμενου
νόμου είναι ότι δημιουργεί κουλτούρα συνεργασιών.
Ουδέν ψευδέστερο αυτού, γιατί, αν δεν την
έχεις την κουλτούρα συνεργασίας, δεν την
αποκτάς με έναν νόμο κι ένα άρθρο. Εξάλλου
αυτή η κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα,
όταν εφαρμόστηκε, απέτυχε παταγωδώς.
Απέτυχε και στην κεντρική πολιτική σκηνή,
τόσο με τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΔΗΜΑΡ του Φώτη Κουβέλη, όσο
και με την πιο πρόσφατη του ΣΥΡΙΖΑ με τους
Ανεξάρτητους Έλληνες, όπου έγιναν υπουργοί οι δέκα από τους δώδεκα βουλευτές των
ΑΝΕΛ, με ορισμένους εξ αυτών να έχουν πάρει δυόμισι, τρεις και τέσσερις χιλιάδες
σταυρούς, και ξεφτίλισαν και τον θεσμό του
υπουργού και τη δημοκρατία αλλά και την πολιτική με τα καμώματά τους.
Είναι ευτύχημα που μπορέσαμε και σώσαμε, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χάρη στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του πρώην υπουργού
Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, παρακάμπτοντας λειτουργίες του Δημοτικού Συμβουλίου και αναθέτοντας αυτές στην Οικονομική
Επιτροπή.
Έπρεπε επιτέλους να μπει ένα τέλος σε όλα
αυτά, στο μπάχαλο, την ακυβερνησία στους
δήμους και στο καθεστώς ομηρίας των δημάρχων.
Με τον νέο νόμο της ενισχυμένης αναλογικής ο δήμαρχος πλέον θα κρίνεται από την
αποτελεσματικότητά του, την εργατικότητά
του, την επιμέλειά του.
Δεν θα έχει τη δικαιολογία ότι δεν πρόκαμε, γιατί δεν είχε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να ψηφιστούν τα θέματα
και το πρόγραμμά του.
Με τον νέο εκλογικό νόμο για τους ΟΤΑ, η
Αυτοδιοίκηση θα μπορεί, με τις αρμοδιότητές
της και με λυμένα τα χέρια του δημάρχου, να
επιτελεί το έργο της, που είναι να ρυθμίζει
και να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, και έτσι να κερδίζει ο τόπος και κατ’
επέκταση η χώρα.

Συνδικαλιστικός ολοκληρωτισμός;

Ε

ιπώθηκε το πρωινό της απεργίας της
10ης Ιουνίου από δημοσιογράφο παραλιακού καναλιού κι έκτοτε υιοθετήθηκε
από κάποιους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
στην προσπάθεια να υπερασπιστούν το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ο όρος «συνδικαλιστικός
ολοκληρωτισμός».
Στόχος, η κατάδειξη της απεργιακής κινητοποίησης των συνδικαλιστών και των εργατοπατέρων (άλλη μία λέξη που μαζί με το «συνδικάλες» περικαλύπτει έντεχνα με τον μανδύα της
φαιδρότητας συγκεκριμένα πρόσωπα) κατά
του εργασιακού νομοσχεδίου. Μια απεργία που
ειπώθηκε ότι απλώς εξυπηρετεί τους συνδικαλιστές που λαϊκίζουν εργατικά, καθώς και τα
κόμματα της αντιπολίτευσης που λαϊκίζουν πολιτικά.
Προφανώς για τους συγκεκριμένους, ενώ οι
διατάξεις του νομοσχεδίου εν μέσω κρίσης έρχονται να υπηρετήσουν τον εργαζόμενο, οι
συνδικαλιστές και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην αγωνία τους να βρουν ρόλο στις 10
Ιουνίου μόνο ταλαιπωρήσαν όσους δεν συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση και χθες)
το έπραξαν ξανά!
Κάπου λίγο ώπα!

Ολοκληρωτισμός είναι το να ισοπεδώνονται,
διά ρηχής δημόσιας κριτικής, ολόκληρο το
συνδικαλιστικό κίνημα και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό (που αδιαμφισβήτητα έχουν δώσει
δικαιώματα με τις συμπεριφορές τους) από ανθρώπους που σήμερα ζουν και εργάζονται
προστατευμένοι από δικαιώματα που το συνδικαλιστικό κίνημα και οι συμμετέχοντες σε αυτό
τους έχουν διασφαλίσει με κάποιες άλλες δικές τους συμπεριφορές στο παρελθόν.
Και τότε κάποιοι είχαν κατέβει στους δρόμους, κάποιοι άλλοι είχαν ταλαιπωρηθεί, αλλά
μετέπειτα όλοι μαζί είχαν ευνοηθεί. Ολοκληρωτισμός είναι να θεωρείς ότι δεν δικαιολογείται απεργία από τους συνδικαλιστές (ως εκπρόσωποι των εργαζομένων) όταν το διακύβευμα είναι το εργασιακό νομοσχέδιο!
Λαϊκισμός είναι να διαλαλείς ότι οι άνθρωποι
που δίνουν λόγο και εκπροσωπούν τους εργαζομένους σήμερα αντιτίθενται σε ένα νομοσχέδιο που έρχεται, κατά την κομματική σου γνώμη, να υπηρετήσει τον εργαζόμενο και όχι κάποιον επενδυτή ή πιστωτή που τον εργαζόμενο
τον βλέπει ως αριθμό και όχι ως άνθρωπο.
Λαϊκισμός είναι να επιχειρηματολογείς ότι
συνδικαλιστές και αντιπολίτευση, επειδή αντι-

τίθενται σε συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, επαγωγικά αντιτίθενται σε όλες τις
διατάξεις του νομοσχέδιου, όπως την εξίσωση
των αποζημιώσεων εργατών και υπαλλήλων.
Κάπως έτσι, από κάτι τέτοιες συμπεριφορές,
σήμερα πολλοί δεν ψηφίζουν και ακόμη περισσότεροι θεωρούν ότι η ψήφος τους δεν παίζει
καμία σημασία, όταν κάποιοι άλλοι στο παρελθόν έδωσαν τη ζωή τους για να αποκτήσουμε το
δικαίωμα στην ψήφο, ακριβώς ως το απόλυτο
όπλο της κοινωνίας απέναντι στην εξουσία.
Κάπως έτσι, από κάτι τέτοιες συμπεριφορές,
μεθοδεύεται η διάλυση της πολιτικοποίησης σε
επίπεδο νεολαίας, εργασίας κ.ο.κ., ώστε σε
συνδυασμό με την απαξίωση της ψήφου και
της πολιτικής στο προσεχές μέλλον μια πλειοψηφία λίγων, εν απουσία πολιτικών/πολιτικοποιημένων συλλογικοτήτων, να ορίζει το μέλλον των πολλών. Ψάξτε αλλού τον ολοκληρωτισμό και τον λαϊκισμό.
Ο συνδικαλισμός στο πρώτο που οφείλει να δίνει «παρών» είναι στη διευθέτηση των εργασιακών και το μόνο που χρειάζεται να υποστεί είναι
εκσυγχρονισμός και όχι ένας βολικός αφανισμός!

τoυ

Νίκου
Ιωσήφ
Μέλος Γραμματείας
Επικοινωνίας
ΚΙΝ.ΑΛ., μέλος
Δ.Σ. Insocial,
αναπληρωτής
αντιπρόεδρος ΕΔΕΜ
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Θέλουμε αμυντική βιομηχανία στη χώρα μας ή όχι;

Ο

του

Γεώργιου
Μέργου
Ομότιμος
καθηγητής
Οικονομικών
Επιστημών
ΕΚΠΑ, πρώην
γενικός
γραμματέας,
υπουργείο
Οικονομίας
και Οικονομικών

ι πρόσφατες ενέργειες των συνδικαλιστών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία αποτελούν επανάληψη μιας
ιστορίας από τα παλιά. Μιας ιστορίας που πιστεύαμε ότι ήταν πια παρελθόν μετά τη δεκαετή
οικονομική κρίση και την περσινή κρίση εθνικής
ασφάλειας από την τουρκική επιθετικότητα.
Οι συνδικαλιστικές πρακτικές του παρελθόντος υπονόμευσαν τη βιωσιμότητα της ελληνικής
δημόσιας αμυντικής βιομηχανίας, στερώντας
την Ελλάδα από το αγαθό της εθνικής ασφάλειας
αλλά και από μια σημαντική πηγή ανάπτυξης και
ευημερίας. Δυστυχώς, ως φαίνεται, οι εμπειρίες
αυτές δεν μας δίδαξαν και επαναλαμβάνονται τα
ίδια λάθη. Ως αποτέλεσμα επανέρχεται το καίριο
ερώτημα αν θέλουμε αμυντική βιομηχανία στη
χώρα μας ή όχι και γιατί.
Είναι γνωστό ότι η χώρα μας δεν απολαμβάνει
σήμερα το αγαθό της ασφάλειας στον βαθμό που
αυτό ισχύει για τις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι είναι αναγκασμένη να διατηρεί μεγάλες, συγκριτικά με το
μέγεθός της, ένοπλες δυνάμεις και να δαπανά
μεγάλα ποσά για αμυντικές δαπάνες. Σημαντικός παράγων της ασφάλειας και της διπλωματικής ισχύος μιας χώρας είναι πάντα η απειλή
χρήσης στρατιωτικής ισχύος.
Όχι κατ’ ανάγκη η χρήση, αλλά η ύπαρξή της
ως ικανότητας.
Η επικράτηση της κομματικοποίησης και του
συνδικαλισμού στις δημόσιες αμυντικές βιομηχανίες είχε ως αποτέλεσμα να ευρίσκεται η χώρα σε μια κρίσιμη περίοδο αναταράξεων στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
χωρίς ικανή αμυντική και ναυπηγική βιομηχα-

νία. Γιατί η υποβάθμιση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας μας τα τελευταία 30 χρόνια θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι οδήγησε σε ουσιαστικό εθελοντικό αφοπλισμό. Αμυντικά η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή υστερεί τεχνολογικά, με
συνέπεια να διαπραγματεύεται εξωπραγματικά
συμβόλαια εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα
οποία ούτε αντέχει οικονομικά ούτε λύνουν το
πρόβλημα της ασφάλειας σε βάθος χρόνου.
Η τεχνολογική αναβάθμιση και δικτύωση των
επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με την
άμυνα της χώρας, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αφενός αύξησης της διπλωματικής ισχύος, αφετέρου αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Τα οφέλη
από μια τέτοια προσπάθεια διαχέονται σε όλους
τους κλάδους και οι αμυντικές δαπάνες αποκτούν ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με θετικές επιδράσεις στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.
Με δεδομένο το «έλλειμμα» ασφάλειας και τις
τεράστιες αμυντικές δαπάνες, θα περίμενε κανείς ότι η χώρα μας θα είχε αναπτύξει παράλληλα μια υψηλού επιπέδου εγχώρια αμυντική βιομηχανία, που θα διασφάλιζε τα αμυντικά μας
συμφέροντα και συγχρόνως θα μείωνε τις δυσμενείς επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωμών
μας.
Η δημιουργία, δηλαδή, μιας σύγχρονης και
ανταγωνιστικής αμυντικής βιομηχανίας μπορεί
όχι μόνο να εξασφαλίσει το θέμα της εθνικής
ασφάλειας, αλλά και να συμβάλει θετικά στην
οικονομική μεγέθυνση της χώρας και στο νέο
παραγωγικό πρότυπο. Συγκεκριμένα, μπορεί να

συμβάλει στην τεχνολογική αναβάθμιση, στην
ευρύτερη βιομηχανική ανάπτυξη, όχι μόνο της
αμυντικής βιομηχανίας (technology spin offs),
να βελτιώσει τις επιδόσεις στον εξαγωγικό τομέα και, βέβαια, να διαχυθούν τα οφέλη αυτά σε
όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της οικονομίας.
Από τα ανωτέρω η απάντηση στο ερώτημα
προκύπτει απολύτως θετική.
Η Ελλάδα χρειάζεται μια σύγχρονη, δυναμική
και εξωστρεφή αμυντική βιομηχανία. Όλοι οι
αναλυτές συμφωνούν ότι η Τουρκία έχει αλλάξει
προσανατολισμό, που πιθανότατα θα παραμείνει
ο ίδιος και μετά τον Ερντογάν.
Ακολουθεί μια πολύ επικίνδυνη πρακτική
στην Ανατολική Μεσόγειο με την επιδίωξη ενός
νεοοθωμανικού οράματος, την παραβίαση της
κυριαρχίας γειτονικών χωρών, έχει κηρύξει
στην Ελλάδα casus belli για δικαιώματα που
προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο, έχει εργαλειοποιήσει στο παρελθόν το Μεταναστευτικό,
έχει συνάψει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και επιδιώκει χειραγώγηση της μειονότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο, παράλληλα με τις διπλωματικές προσπάθειες, η Ελλάδα δεν έχει άλλη
επιλογή από την αποτροπή με την ανάπτυξη
ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας. Οι συνδικαλιστές θα πρέπει να αναλογιστούν τόσο την
ανάγκη διατήρησης των θέσεων εργασίας τους
όσο και τις επιπτώσεις των ενεργειών τους στη
βιωσιμότητα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας γενικά και τη σημασία της για την
εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας.

Sexting στην εφηβεία. Τι λέει η έρευνα;

Τ

ο 73% των εφήβων σήμερα διαθέτει
smartphones, που τους δίνουν πρόσβαση σε όλους τους τύπους επικοινωνίας
των κοινωνικών δικτύων. Για πολλά παιδιά αυτό
περιλαμβάνει και το sexting -την κοινή χρήση
σεξουαλικών μηνυμάτων, εικόνων ή βίντεοσύμφωνα με πρόσφατες μελέτες.
Αναλύοντας 39 μελέτες με συνολικά περίπου
10.300 νεαρούς άνδρες και γυναίκες κάτω των 18
ετών, διαπιστώθηκε ότι το sexting έχει γίνει όλο
και πιο συχνό τα τελευταία χρόνια. Αν και η πλειονότητα των εφήβων δεν αναφέρει το sexting, το
15% των εφήβων δηλώνει ότι στέλνει σεξουαλικά
μηνύματα και το 27% τα λαμβάνει. Η δραστηριότητα είναι, επίσης, πιο συχνή καθώς οι νέοι μεγαλώνουν.
Το ζήτημα είναι η έντονη ανησυχία των περισσότερων γονέων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη διπλή απειλή στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τη λειτουργία του ψηφιακού κόσμου, ενώ

πρέπει επίσης να περιηγηθούν σε συνομιλίες
σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά των
εφήβων τους.
Συγκριτικά με τη δεδομένη πανταχού παρουσία κινητών τηλεφώνων, τα πραγματικά ποσοστά
sexting στην εφηβεία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά.
Κατά μέσο όρο το 41% των μαθητών λυκείου δηλώνει ότι έχει κάνει σεξ στην πραγματικότητα.
Ωστόσο, τα ευρήματα δεν είναι ανησυχητικά, γιατί η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας είναι ένα
φυσιολογικό μέρος της εφηβείας. Το ίδιο είναι
και η εξερεύνηση της τεχνολογίας. Το γεγονός
ότι αυτοί οι κόσμοι συγκρούονται δεν πρέπει να
μας εκπλήσσει απαραίτητα.
Πολλοί νέοι, παρ’ όλα αυτά, στερούνται συνειδητοποίησης της ψηφιακής ασφάλειας και είτε
λαμβάνουν γυμνές φωτογραφίες είτε τις στέλνουν σε τρίτους.
Περίπου ένας στους οκτώ έφηβους δηλώνει
ότι έχει προωθήσει μια αντίστοιχη φωτογραφία,

συμπεριφέρθηκε μη συναινετικά ή έχει στείλει
ένα κείμενο σε άλλους χωρίς την άδεια του παραλήπτη.
Το sexting γίνεται πρόβλημα όταν η νεολαία
πιέζεται ή εξαναγκάζεται. Είναι, επίσης, πρόβλημα όταν οι έφηβοι δεν καταλαβαίνουν τις πιθανές συνέπειες της αποστολής γυμνών εικόνων
ή βίντεο. Μπορεί να μη συνειδητοποιήσουν ή να
εκτιμήσουν την πιθανότητα μονιμότητας των
απεσταλμένων εικόνων.
Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;
Είναι σημαντικό οι γονείς να είναι προληπτικοί
και όχι αντιδραστικοί σχετικά με την ψηφιακή
ασφάλεια. Πραγματοποιήστε ανοιχτές συνομιλίες νωρίς και συχνά - όχι μόνο όταν προκύπτουν
προβλήματα ή ανησυχίες. Συζητήστε, επίσης,
τους κινδύνους και τις πιθανές νομικές συνέπειες και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά γνωρίζουν ότι
δεν είναι αποδεκτό να πιέζουν τους ανθρώπους
ή να αισθάνεστε πιεσμένοι για να κάνουν σεξ.

της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki
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Φρεγάτες από ΗΠΑ

Η τάξη

Σε περαιτέρω
αξιολόγηση τίθενται οι προτάσεις
από Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο
Βασίλειο, ΗΠΑ,
Ιταλία και Ολλανδία για τις φρεγάτες. Για την αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν
υποβληθεί στο
Πολεμικό Ναυτικό ως προς την ενίσχυσή του με τέσσερις νέες φρεγάτες ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Η απόφαση μάλλον έχει παρθεί.

Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Βασίλη Πλιώτα να αντιδράσει τυπικά στην παρέμβαση Χρυσοχοΐδη για
την εγκληματικότητα, μη
αποδεχόμενος να αναλάβει την «καυτή πατάτα»,
έχει ενοχλήσει τα μάλα
τον υπουργό Προστασίας
του Πολίτη. Εξάλλου, ο
Χρυσοχοΐδης βρίσκεται
υπό ασφυκτική πίεση το
τελευταίο διάστημα.

Άλλαξε η καταναλωτική συμπεριφορά

H

πανδημία του κορονοϊού άλλαξε την καθημερινότητα και τις συνήθειες των καταναλωτών,
οι οποίοι σε μεγάλο πλέον ποσοστό επισκέπτονται λιγότερο τα καταστήματα. Αυτό αποτυπώνεται και στην πρόσφατη έρευνα της Future Consumer
Index Ελλάδα 2021. Η μεγαλύτερη ίσως αλλαγή που
πυροδότησε η εμπειρία περίπου του τελευταίου
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έτους είναι η απομάκρυνση των καταναλωτών από τα
φυσικά καταστήματα και η στροφή στο ηλεκτρονικό
εμπόριο. Χαρακτηριστικά, τρεις στους τέσσερις Έλληνες (77%) δηλώνουν ότι έχουν αλλάξει τον τρόπο
που ψωνίζουν, ενώ το 59% αναφέρει ότι επισκέπτεται
λιγότερο συχνά τα φυσικά καταστήματα. Αυτό έχει τα
καλά του, αλλά έχει και τα αρνητικά του.

Ένταση

Υπέρ εμβολίων

Ολοένα και «φορτώνει» την
πολιτική ατζέντα η κυβέρνηση, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου εντάσσει στον πολιτικό
σχεδιασμό των επόμενων
εβδομάδων «καυτά» νομοσχέδια και «βαριές» πολιτικές αποφάσεις, που καθιστούν το καλοκαίρι που μόλις ξεκίνησε «διακεκαυμένη ζώνη». Η συνέχεια προσεχώς.

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλλει με ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για το αλαλούμ με το
AstraZeneca, αλλά το τελευταίο που θέλει να
κατηγορηθεί η Κουμουνδούρου είναι ότι υπονομεύει την εμβολιαστική εκστρατεία. Έτσι,
εκπέμπει ένα μήνυμα προσήλωσης στην εμβολιαστική διαδικασία, ακόμη και για όλους
όσοι έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση
του σκευάσματος της Οξφόρδης.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Όταν μιλάει
η αγορά
πό τους γνώστες της ελληνικής αγοράς
επί δεκαετίες, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος έστειλε επιστολή
προς τον υπουργό Ανάπτυξης, με την οποία τονίζει την ανάγκη σχεδιασμού νέων δράσεων μέσω
του ΕΣΠΑ για τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων
σε τομείς του εναλλακτικού τουρισμού προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος 365 μέρες τον χρόνο.
Τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως έχουν και
θα εξακολουθήσουν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, πόσω μάλλον στον τουριστικό.
Στην πρόταση αναφέρεται ότι προς τη θετική κατεύθυνση είναι το νέο πρόγραμμα που τρέχει και
αφορά στην κάλυψη κεφαλαίου κίνησης των
τουριστικών μονάδων και, γενικότερα, η χορήγηση ρευστότητας σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19. Όμως, παράλληλα άμεση
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό
προγραμμάτων με εξειδίκευση στον εναλλακτικό τουρισμό, στα ώριμα θεματικά τουριστικά
προϊόντα αλλά και στην ενθάρρυνση νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον θεματικό τουρισμό.
Υφίσταται η ανάγκη από την αγορά για ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ που να περιλαμβάνει την επιδότηση δαπανών για την ανάπτυξη του
τουρισμού 365 μέρες τον χρόνο, όπως ενδεικτικά
την προώθηση νέων ειδικών μορφών εναλλακτικού τουρισμού, τη δυνατότητα ανάδειξης νέων
ανερχόμενων προορισμών με έμφαση σε τουριστικά προϊόντα, όπως ο θαλάσσιος, ο συνεδριακός, ο αθλητικός τουρισμός, ο αγρoτουρισμός
κ.λπ.
Παρά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε το πρόγραμμα για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του
ΕΣΠΑ το έτος 2017, όταν κατατέθηκαν 7.300
επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, κανένα άλλο πρόγραμμα σχετικό με τον τουρισμό δεν έχει προκηρυχθεί έκτοτε.
Η μετά covid εποχή απαιτεί open air activities και
ως αποτέλεσμα προέκυψε η ανάγκη στη θέση
συμβατικών επενδύσεων ίδρυσης καταλυμάτων
να κατευθυνθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε
αγορά σκαφών, θαλάσσιου τουρισμού, αγρoτουρισμού και λοιπών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Οι κρίσιμες στιγμές επιβάλλουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να ακούσουν πρωτίστως τους
ανθρώπους της αγοράς.
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Χωρίς… ήλιο και Ανδρέα το (νέο) ΠΑΣΟΚ του Λοβέρδου!
«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα» για τον
Αλλά και στα σύμβολα, παρά τις
του
Ανδρέα Λοβέρδο, καθώς μία μέρα μετά
αναφορές του και τις επικλήσεις του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
την επίσημη ανακοίνωση της υποψηστο «ΠΑΣΟΚ» ή στο «νέο ΠΑφιότητάς του, η πολιτική του Διακήρυξη
ΣΟΚ», η απουσία της εικό-η οποία παρουσιάστηκε με ένα βίντεο
νας του «πράσινου ήλιaantonopoulos10@gmail.com
14 λεπτών στο οποίο ήταν ο μόνος πρωου» ήταν εμφανής. Το
ταγωνιστής- μπαίνει στο μικροσκόπιο
μόνο που θύμιζε τις
πολιτικών φίλων και αντιπάλων.
ένδοξες μέρες του παρελθόντος ήταν η ειΗ πρώτη «ρωγμή» στο «ΠΑΣΟΚικό αφήγημα» του κ. Λοβέρ- σαγωγική «πειραγμένη» μουσική επένδυση
δου εντοπίζεται στην προσπάθειά του να αφυπνίσει το συναί- από Carmina Burana. Όπως ήταν φυσικό,
σθημα των μελών της παράταξης, από την οποία ήταν αισθητή βγήκαν στην επιφάνεια οι «πρώτες καχυποη απουσία του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κ. ψίες» για το ότι ο δρόμος προς την ολική επαΛοβέρδος έκανε συχνές αναφορές στις θεμελιώδεις αρχές ναφορά προς στα «ιερά και τα όσια», που επαγτου Κινήματος που εξέφρασε ο ιδρυτής του: «Η Ελλάδα ανή- γέλλεται ο κ. Λοβέρδος με την «πράσινη επανάσταση»,
κει στους Έλληνες», «Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη δεν θα είναι απλή υπόθεση και θα έχει αρκετά επεισόδια.
Η πρωτοβουλία του Α. Λοβέρδου δεν πέρασε απαρατήρητη
ήταν και είναι κόμμα πατριωτικό», «Σύμβολό μας είναι ο
ήλιος» κ.ά., όμως στις 1.698 λέξεις της Πολιτικής του Διακή- στα πηγαδάκια της Βουλής, στο περιθώριο της ψήφισης του
ρυξης δεν υπήρχε πουθενά αναφορά στο όνομα του Ανδρέα νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα, τα περισσότερα σχόλια αφορούσαν στην ακαταλληλότητα της στιγμής,
Παπανδρέου.

αφού όλη η επικαιρότητα ήταν στραμμένη στη Βουλή. Από τη
Χαριλάου Τρικούπη πάντως -επισήμως και ανεπισήμως απέφευγαν το οποιοδήποτε σχόλιο, επισημαίνοντας
μονότονα ότι στην παρούσα περίοδο προτεραιότητα για μας έχουν οι πολίτες και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Άλλωστε,
έχουν αποφασίσει να κρατούν χαμηλά τους
εσωκομματικούς τόνους, τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο. Το ίδιο σκεπτικό ακολουθούν και οι κύριοι Ανδρουλάκης και Γερουλάνος, οι οποίοι αφενός δεν αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους, αφετέρου πυκνώνουν τις δημόσιες παρεμβάσεις τους.
Όσο για την νυν πρόεδρο ΠΑΣΟΚ και ΚΙΝ.ΑΛ., Φώφη Γεννηματά, συνεχίζει τις δημόσιες εξορμήσεις της. Χθες
επισκέφτηκε το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγ. Ανάργυροι».
Ζήτησε άμεσες προσλήψεις και ειδικευόμενους για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν «μηχανήματα -και διαγνωστικά και
θεραπευτικά- που δεν αξιοποιούνται στο έπακρο».

Κατάπιε τις προκλήσεις των Σκοπίων

Σ

υνέντευξη στο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Μακεδονίας έδωσε ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας,
αλλά επί της ουσίας κατάπιε τις προκλήσεις της γειτονικής χώρας στα γήπεδα του
Euro, καθώς δεν τις καταδίκασε καν! Ο
Αλέξης Τσίπρας φρόντισε να χαϊδέψει τον
Ζάεφ, να κατηγορήσει τη Ν.Δ., ακόμη και
για το θέμα τη επιτροπής της αλλαγής βιβλίων που υπονόμευσαν οι εκπρόσωποι
της Βόρειας Μακεδονίας, αρνούμενοι να
κάνουν αλλαγές!
Ο τέως πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε
της συμφωνίας που υπέγραψε, λέγοντας:
«Οι προοδευτικοί πολιτικοί είμαστε εδώ,
για να προωθούμε λύσεις, ακόμα και αν
έχουν πολιτικό κόστος»!
Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας καλεί τη Βουλγαρία να κάνει πίσω στα εμπόδια που βάζει
στο γειτονικό κράτος! Ιδού οι απαντήσεις
που έδωσε ο τέως πρωθυπουργός:
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές το 2019.
Ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο και η
υπογραφή της Συμφωνίας. Άξιζε, τελικά, αυτό το πολιτικό κόστος; Αν μπορούσατε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω,
θα αλλάζατε κάτι;
Ως προοδευτικοί πολιτικοί, είμαστε εδώ
για να προωθούμε λύσεις, ακόμα και αν
έχουν πολιτικό κόστος. Ίσως αν γύριζα
τον χρόνο πίσω να έκανα ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να κοινοποιηθούν σε
όλον τον ελληνικό λαό τα οφέλη της Συμφωνίας, που τώρα όλο και περισσότεροι

Μόνο
στις φανέλες
είδε το πρόβλημα
ο Τσίπρας και,
εάν ήταν
κυβέρνηση,
θα… το έλυνε!
αναγνωρίζουν, σύμφωνα με σχετικές
έρευνες. Πάντως, η Ελλάδα άλλαξε, η Βόρεια Μακεδονία άλλαξε και κανείς δεν
μπορεί να μας γυρίσει πίσω. Κάθε φορά
που ακούω τον Ζόραν Ζάεφ να λέει ότι ο
πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δίνει μάχες για την τήρηση της Συμφωνίας και το
ευρωπαϊκό μέλλον της Βόρειας Μακεδονίας, χαμογελάω και σκέφτομαι: Κανείς
δεν μπορεί να μας γυρίσει πίσω.
Αν ήσασταν κυβέρνηση, θα κάνατε
κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά την
πολιτική έναντι της Βόρειας Μακεδονίας και συγκριτικά με όσα κάνει η
τωρινή ελληνική κυβέρνηση;
Αν ήμασταν κυβέρνηση, θα είχαμε προ-

χωρήσει ακόμη πιο αποφασιστικά στην
υλοποίηση της Συμφωνίας και στην προώθηση της στρατηγικής μας σχέσης με τη
Βόρεια Μακεδονία. Θα είχαμε προχωρήσει στο 2ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, θα είχαμε ήδη κυρώσει τα μνημόνια
συνεργασίας που είναι προς όφελος και
την δύο πλευρών, θα είχαν προωθηθεί οι
εργασίες για τα εμπορικά σήματα και θα
είχε υλοποιηθεί η απόφαση του Ιούνη του
2019 για τα σχολικά βιβλία στη Βόρεια
Μακεδονία, όπως υλοποιήθηκε από την
Ελλάδα.
Κυρίως, θεωρώ πάρα πολύ σημαντική
την καθημερινή συνεργασία των δύο χωρών για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της Συμφωνίας, στη βάση συγκε-

κριμένου οδικού χάρτη. Η υλοποίηση της
Συμφωνίας δεν γίνεται σε συνθήκες εργαστηρίου. Μόνο με σταθερή επικοινωνία,
σεβασμό, επιμονή και χτίζοντας εμπιστοσύνη μπορούμε να απαντήσουμε μαζί σε
όσους θέλουν να υπονομεύσουν τη Συμφωνία.
Οπότε θα βάζαμε ψηλά τον πήχη της
υλοποίησης της Συμφωνίας από την Ελλάδα - και θα ζητούσαμε το ίδιο από τους φίλους μας. Στο πλαίσιο αυτό -και όπως έγινε και με πολλές άλλες δημόσιες οντότητες στη Βόρεια Μακεδονία, ιδίως την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- θα είχε
λυθεί εγκαίρως και το θέμα με τις φανέλες της εθνικής ομάδας, με τρόπο που
προβλέπεται στη Συμφωνία των Πρεσπών.
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Η… βάση που μπαίνει σε νέα εποχή

Σ

ε νέα εποχή περνά η Αεροπορική
Βάση της Καλαμάτας, που σύντομα θα μετατραπεί σε Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης για νέους Ικάρους. Τις εγκαταστάσεις της 120 Πτέρυγας
Εκπαιδεύσεως Αέρος επισκέφθηκε ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος για τα εγκαίνια του νέου προγράμματος φιλοξενίας της Πολεμικής Αεροπορίας «Hellenic Wings Inns».
Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στο
στρατηγικό σχέδιο αναβάθμισης της βάσης μετά τη διακρατική συμφωνία που
υπέγραψε η Ελλάδα με το Ισραήλ ώστε να
δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης για Έλληνες και ξένους Ίκαρους με νέα αεροσκάφη αλλά και συστήματα για εκπαίδευση στο έδαφος. «Θα ξεκινήσει σύντομα ένα πάρα πολύ ουσιαστικό έργο. Θα υπάρξει συνολική εκπαίδευση
στις επίγειες υποδομές, θα προστεθούν
υπερσύγχρονα συστήματα για την επίγεια
εκπαίδευση των Ικάρων, αλλά θα γίνει και
μια δραματική αναβάθμιση των πτητικών
μέσων», τόνισε ο υπουργός.
Στην Καλαμάτα θα βρίσκονται σύντομα
δέκα ολοκαίνουργια εκπαιδευτικά αεροσκάφη Μ-346, ενώ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν η
συντήρηση και η σταδιακή απόδοση των

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

ελικοφόρων εκπαιδευτικών αεροσκαφών
σε ικανούς αριθμούς ώστε να καλύπτονται
στο ακέραιο οι ανάγκες των Ικάρων. Απαντώντας, μάλιστα, στην κριτική που έχει
ασκηθεί για το κόστος της σύμβασης με
την ισραηλινή Elbit Systems, που αγγίζει
τα 1,8 δισ. για 22 χρόνια, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ότι η Πολεμική
Αεροπορία θα βρισκόταν «προ ενός πρωτοφανούς αδιεξόδου», καθώς τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν σήμερα οι Έλληνες Ίκαροι έχουν φτάσει στο τέλος του
επιχειρησιακού τους βίου και έπρεπε να
βρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα.

Έρχονται τα Rafale
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα νέα αεροσκάφη που σε λίγες μέρες θα παραλάβει η Πολεμική Αεροπορία. «Σε περίπου έναν μήνα
το πρώτο Rafale, με ελληνικά διακριτικά
στα φτερά και φυσικά Έλληνα χειριστή, θα
προσγειωθεί στην Τανάγρα, που θα είναι

από εδώ και πέρα η βάση τους. Θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα της πρώτης εξάδας, ενώ θα παραλάβουμε συνολικά 18 αεροσκάφη σε τρεις εξάδες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια».
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αποκάλυψε
ακόμη ότι το πρόγραμμα αναβάθμισης των
F-16 στην εκδοχή Viper, την πιο σύγχρονη
έκδοση παγκοσμίως, κινείται εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ για τα Mirage 20005 τόνισε ότι για πρώτη φορά από το 2012
έχει εξασφαλιστεί πρόγραμμα εν συνεχεία
υποστήριξης ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη ροή ανταλλακτικών, αυξάνοντας ικανοποιητικά τις διαθεσιμότητες των αεροσκαφών.
Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι το
φετινό καλοκαίρι είναι κρίσιμο και για το
Πολεμικό Ναυτικό, τονίζοντας ότι «η απόφαση που έχει να κάνει με τα καινούργια
πλοία του Π.Ν. θα δρομολογήσει τη μοίρα
του για τα επόμενα 30 χρόνια».

Σύγχρονοι χώροι φιλοξενίας
Με τη μέριμνα του προσωπικού να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
εγκαινιάστηκαν οι χώροι φιλοξενίας «Hellenic Wings Inns» στην 120 Πτέρυγα Εκ-

παιδεύσεως Αέρος στην Καλαμάτα. Πρόκειται για δεκαπέντε πλήρως εξοπλισμένα
δωμάτια για ολιγοήμερες διακοπές του
προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας
με τις οικογένειές τους. «Η Πολεμική Αεροπορία εργάζεται για να είναι πάντα ένα
βήμα μπροστά από τις αναδυόμενες ανάγκες του προσωπικού, αναλαμβάνοντας
δράσεις που θα υποστηρίξουν τις οικογένειες, θα διευκολύνουν την καθημερινότητα και θα αναδείξουν την ανθρώπινη
διάσταση», ανέφερε ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης. Στα δωμάτια θα μπορούν να φιλοξενηθούν έως
τέσσερα άτομα για επτά διανυκτερεύσεις,
ενώ οι ένοικοι θα έχουν τη δυνατότητα
χρήσης των ευκολιών της Μονάδας, όπως
η Λέσχη του εστιατορίου και οι θέσεις
στάθμευσης.

Τις εγκαταστάσεις της 120
Πτέρυγας Εκπαιδεύσεως
Αέρος επισκέφθηκε ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος
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48 ώρες στη φρεγάτα «Ναβαρίνον»
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Τ

ο Πολεμικό Ναυτικό ακόνισε για
μια ακόμη φορά τη «λόγχη» του,
ώστε να διασφαλίσει ότι φέτος το
καλοκαίρι τα νερά στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο θα είναι πράγματι
ήρεμα. Η προβολή ισχύος των ελληνικών
μονάδων επιφανείας δεν αφήνει κανένα
περιθώριο αμφισβήτησης, ενώ ο επαγγελματισμός και το ηθικό των στελεχών, που
εδώ και ενάμιση χρόνο δεν έχουν πάρει
ανάσα, αποτελεί εγγύηση για τη μαχητική
ικανότητα και την αποτελεσματικότητα του
Πολεμικού Ναυτικού.
Οι φρεγάτες «Ναβαρίνον», «Αδρίας» και
«Κουντουριώτης» και οι πυραυλάκατοι
«Κρυσταλλίδης» και «Δανιόλος» πραγματοποίησαν σειρά αντικειμένων για κάθε είδους ναυτικό πόλεμο, επιφανείας και υπό
επιφανείας, ενώ πραγματοποίησαν και βολές πυραυλικών συστημάτων αεράμυνας.
Η αρμάδα απέπλευσε από τον ναύσταθμο της Σούδας με αποστολή, μεταξύ άλλων,
να εντοπίσει υποβρύχια και ασύμμετρες
απειλές, να προστατεύσει στόχο υψηλής
αξίας και να καταστρέψει αντιπλοϊκό βλήμα που εκτοξεύτηκε εναντίον της από εχθρικό πλοίο. Τον ρόλο του εχθρικού πυραύλου έπαιξαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Scrab II, που για πρώτη φορά απονηώθηκαν από κατάστρωμα ελληνικού
πλοίου ως ιπτάμενοι στόχοι. Μόλις τα drones βρέθηκαν στον αέρα, στράφηκαν πάνω
τους τα ραντάρ των ελληνικών πλοίων,
«φωτίζοντάς» τα ώστε στη συνέχεια να
αναλάβουν δράση οι πύραυλοι «Sea Sparrow» των φρεγατών και οι «RAM» των πυραυλακάτων.
Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ρόλο ιπτάμενων στόχων προσφέρει
άκρως ρεαλιστικές συνθήκες εκπαίδευσης. Στη γέφυρα της φρεγάτας «Ναβαρίνον» επικρατεί απόλυτη σιγή και οι αξιωματικοί, με νεύρα από ατσάλι, έχουν το
βλέμμα τους καρφωμένο στην πορεία του
«εχθρικού» βλήματος. Το σενάριο, μάλιστα, προβλέπει ότι αυτό θα κινηθεί σε ύψος
μόλις εκατό ποδών από την επιφάνεια της
θάλασσας (Sea Skimming), εξομοιώνοντας αντιπλοϊκό πύραυλο, ο οποίος πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα. Το ραντάρ έχει εγκλωβίσει τον στόχο και ο εκτοξευτήρας

Η «Political» παρακολούθησε
την άσκηση «Λόγχη»,
που αποτελεί σημαντικό
μέρος της επιχειρησιακής
εκπαίδευσης
του Πολεμικού Ναυτικού

έχει στρέψει προς το μέρος του στόχου. Ο
χειριστής των όπλων μετράει αντίστροφα
για την εκτόξευση του πυραύλου που θα
αναχαιτίσει το «εχθρικό» βλήμα. Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει και από το κέντρο επιχειρήσεων ακούγεται η εντολή «βολή». Ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος
και ο πρώτος «Sea Sparrow» ταξιδεύει με
υπερηχητική ταχύτητα προς τον στόχο.
Πέντε δευτερόλεπτα μετά εκτοξεύεται και
ο δεύτερος. Η απειλή εξουδετερώθηκε. Το
αεροπλανάκι που παρίστανε τον εχθρικό
πύραυλο γίνεται κομμάτια περίπου έξι μίλια μακριά από το πλοίο. Με τον ίδιο τρόπο
εκτελούν τις βολές τους και οι πυραυλάκατοι που συμμετέχουν στο σενάριο.
Οι επιτελείς του Π.Ν., μάλιστα, έστησαν
μια ωραιότατη παγίδα στην Άγκυρα, που
επιχείρησε να στείλει κορβέτα για να πα-

ρακολουθήσει την άσκηση, πιστεύοντας
ότι θα εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα για
τις εμβέλειες των όπλων και τις τακτικές
του Πολεμικού Ναυτικού.
Η Αθήνα δέσμευσε με Navtex δύο περιοχές, μία ανατολικά και μία δυτικά της
Κρήτης. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στα
δυτικά, αλλά η τουρκική κορβέτα «τσίμπησε» το δόλωμα, το οποίο ήταν μια ελληνική
πυραυλάκατος που έπλεε μόνη της στα
ανατολικά της Κρήτης. Έτσι, λοιπόν, το
τουρκικό πλοίο κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου, χάνοντας ουσιαστικά την άσκηση που έγινε στα νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Πρόκειται για μία ακόμη επιτυχημένη
εκπαιδευτική δραστηριότητα του Πολεμικού Ναυτικού με στόχο την ετοιμότητα και
τη μαχητική ικανότητα του πληρώματος και

των πλοίων. Ασκήσεις όπως η «Λόγχη» γίνονται συχνά, ακόμη και όταν το πλοίο επιστρέφει έπειτα από τρίμηνη αποστολή στον
Λίβανο ή τη Λιβύη και πρόκειται να ξαναφύγει έπειτα από λίγες μέρες.
Για τον πολλαπλασιαστή ισχύος του Ναυτικού, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, οι
μέρες έξω από το πλοίο είναι λίγες, όπως
και οι στιγμές που περνούν με τις οικογένειές τους.
Αν και τους λείπουν οι δικοί τους, έχουν
υψηλότατη αίσθηση του καθήκοντος και
γνωρίζουν ότι υπηρετούν έναν ανώτερο
σκοπό, υπερασπιζόμενοι την ελληνική κυριαρχία και τα θαλάσσια σύνορα της χώρας
και είναι πάντα έτοιμοι να προσφέρουν τη
ζωή τους για τον σκοπό αυτό. Και το βλέπεις στα πρόσωπά τους, όταν ζήσεις μερικές ώρες μαζί τους.

P
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Ανοίγουν παιδότοποι και λούνα παρκ

Τ

ην άρση επιπλέον περιοριστικών
μέτρων και την επανεκκίνηση κι
άλλων δραστηριοτήτων ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,
Νίκος Χαρδαλιάς. Ουσιαστικά, χθες ανακοινώθηκαν τα πρώτα έμπρακτα προνόμια
για τους πλήρως εμβολιασμένους.
Για θέματα του υπουργείου Τουρισμού, η
Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:
 Σε ό,τι αφορά τους γενικούς κανόνες εισόδου στη χώρα, να επιτρέπεται η είσοδος
με αρνητικό rapid test από τις «πράσινες»
χώρες.
 Τα ανήλικα συνοδευόμενα κάτω των 12
ετών να εισέρχονται στη χώρα άνευ απαίτησης τεστ πριν από την αναχώρησή τους από
χώρες που βρίσκονται στην «πράσινη» κατηγορία.
 Από τις υπόλοιπες, τρίτες χώρες να επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα σύμφωνα με
τη σήμανση του κάθε κράτους σε πράσινο,
πορτοκαλί και κόκκινο.
 Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε τομείς
του Τουρισμού (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά
γραφεία, υπηρεσίες ξεναγών, υπηρεσίες
ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίαση κ.ά.) να
υποβάλλονται σε έλεγχο με αυτοδιαγνωστικό τεστ δύο φορές την εβδομάδα, με δαπάνη της Πολιτείας για το πρώτο τεστ και με
επιβάρυνση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης
για το δεύτερο.
Σε θέματα του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν:
 Αναφορικά με το λιανεμπόριο, τη μείωση
της αναλογίας των πελατών από 1 άτομο ανά
25 τ.μ. σε 1 άτομο ανά 16 τ.μ. από 19 Ιουνίου,
με σκοπό την αποφυγή των ουρών εκτός
καταστήματος.
 Λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το
πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών.
 Επανέναρξη λειτουργίας των παιδότοπων
σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση
μάσκας προστασίας για όλους τους εργαζομένους και τους ενηλίκους πελάτες, σε όλα
τα σημεία.
 Επαναλειτουργία των λούνα παρκ από 19
Ιουνίου, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Επίσης, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία
των υπηρεσιών ευεξίας από 19 Ιουνίου, δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες
υποστηρικτικές του τουρισμού και είναι
απαραίτητο να ανοίξουν παράλληλα με τις
υπόλοιπες, που είναι ήδη σε κανονική λειτουργία, με τις κάτωθι υπηρεσίες:
 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών.

«Βόμβα» Κοντοζαμάνη για τα self tests
Μέσω των σουπερμάρκετ θα γίνεται η διανομή των self tests στην Αχαΐα, όπου ο τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος
αρνήθηκε να συνεχίσει τη διανομή τους, ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα. Όπως είπε, το υπουργείο Υγείας έχει έρθει ήδη
σε συμφωνία με τα σουπερμάρκετ, ενώ πρόσθεσε ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και στην περιοχή της Αττικής. Για τους
συλλόγους Αττικής και Αχαΐας που δεν έχουν δεχτεί να διανέμουν τα self tests, ο κ. Κοντοζαμάνης είπε πως πρόκειται για ανυπόστατες δικαιολογίες.
Τόνισε επίσης ότι τα self tests συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση της διασποράς. Από τον Απρίλιο 33.984 θετικά
κρούσματα επιβεβαιώθηκαν μέσω μοριακού ελέγχου από θετικά self tests. Αρχικά, η διανομή είχε προγραμματιστεί
για δύο μήνες, όμως, όπως είπε το υπουργείο, θέλει να συνεχίσει τη διανομή για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό
και τον δημόσιο τομέα, τους απασχολούμενους σε εστίαση και τουρισμό και τις ηλικίες 18-30 ετών, εξαιρουμένων
των πλήρως εμβολιασμένων.

 Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ια-

ματικών πηγών.
 Υπηρεσίες μασάζ.

Επίσης, σε θέματα του υπουργείου Πολιτισμού, τα μέλη της Επιτροπής τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ:
 Της λειτουργίας των κινηματογραφικών
αιθουσών (κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας) από 1η Ιουλίου με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού self test και
την καθολική, υποχρεωτική χρήση μάσκας,
με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση εν-

δεχόμενης ιχνηλάτησης.
 Της δυνατότητας κατά τη διάρκεια των
προβών - γυρισμάτων, παραστάσεων και
συναυλιών, οι μουσικοί των εγχόρδων, ακολουθώντας το παράδειγμα των ορχηστρών
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, να
μπορούν να έχουν απόσταση μεταξύ τους 1
μέτρο, φορώντας τη μάσκα τους και χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο.
Τέλος, σε θέματα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, τα μέλη της Επιτροπής τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ της δυνατότητας εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες μόνο

για εμβολιασμένους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Οι πλήρως
εμβολιασμένοι θα
μπορούν να πηγαίνουν
στα γυμναστήρια χωρίς
μάσκες - Πότε
επαναλειτουργούν
οι κλειστοί
κινηματογράφοι
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Πανελλήνιες - ΕΠΑΛ: Για καλά προετοιμασμένους τα θέματα στην Άλγεβρα
Με καθυστερήσεις στην παράδοση των θεμάτων ξεκίνησαν και χθες οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, με τους
υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων να διαγωνίζονται στα Μαθηματικά ( Άλγεβρα). Τα θέματα που
επιλέχθηκαν από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή
κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα δυσκολίας με τα περσινά. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών
Φροντιστών Ελλάδος, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, διατυπωμένα με σαφήνεια και εξέταζαν όλο το
εύρος της ύλης. Απαιτούσαν σφαιρικές γνώσεις για
την επίλυσή τους και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πετύχουν υψηλές βαθμολογίες. Στο πλαίσιο αυτό, έδιναν τη δυνατότητα να δια-

κριθούν οι μέτριοι από τους καλά διαβασμένους υποψηφίους.
Σήμερα, επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα οι υποψήφιοι των γενικών λυκείων για να διαγωνιστούν σε
Κοινωνιολογία (Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία
(Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Πληροφορική (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής). Αύριο, οι συνυποψήφιοί τους από τα επαγγελματικά λύκεια θα εξεταστούν σε Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και
Αρχές Βιολογικής Θεωρίας.
Εν τω μεταξύ, οδηγίες προς τα εξεταστικά κέντρα για
να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που παρατηρήθη-

καν τις προηγούμενες ημέρες στην αποστολή των θεμάτων εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Επισημαίνει
ότι το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε τα τερματικά σημεία να επικοινωνούν ετεροχρονισμένα με την κεντρική υποδομή για την ταχύτερη μετάδοση των θεμάτων
και εφιστά την προσοχή για την ταυτόχρονη επανεκκίνηση του συνόλου των τερματικών σημείων, καθώς
επιφέρει τεράστια και αχρείαστη επιβάρυνση στο σύνολο της υποδομής. Ως εκ τούτου, οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να αναμένουν τη λήψη των θεμάτων χωρίς να κάνουν επανεκκίνηση του συστήματος, η οποία
θα πρέπει να γίνεται μόνο αν έχει δοθεί σχετική οδηγία αποκλειστικά από την Ομάδα Υποστήριξης.

Στο επίκεντρο
η ψηφιοποίηση
της Εκπαίδευσης
Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Τ

ους τρεις άξονες στους οποίους θα βασιστεί ο ψηφιακός
μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης παρουσίασε η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης του ελληνικού προγράμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης, περιέγραψε τις δράσεις,
ύψους 1,3 δισ. ευρώ, που έχουν δρομολογηθεί για την ψηφιοποίηση της Παιδείας, σε ζωντανή σύνδεση από τη βιβλιοθήκη του 26ου και του 29ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, έχοντας στο
πλευρό της μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι τρεις άξονες είναι ο ψηφιακός
μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση
της Εκπαίδευσης, η αναβάθμιση της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της
Κατάρτισης και η στρατηγική για την
Αριστεία, την Καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων.
Η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς
στις δράσεις του πρώτου άξονα, ύψους
450 εκατ. ευρώ, ο οποίος αποτελείται
από την αναβάθμιση του ψηφιακού τεχνολογικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται η

εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε όλα τα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας, η Ψηφιακή Μέριμνα με το voucher των 200 ευρώ σε 560.000 νέους για
την αγορά tablet, laptop ή desktop, τα
Εργαστήρια Ρομποτικής και STEM στα
σχολεία και τα ψηφιακά εργαλεία για
μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται η δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου σε διαδραστικό, προσβάσιμο ψηφιακό περιβάλλον που ενισχύει
τα 453 Προγράμματα Σπουδών, η επιμόρφωση 120.000 εκπαιδευτικών στο
νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τον νέο τεχνολογικό εξοπλισμό
όλων των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και η αναβάθμιση και η διαλειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών στα σχολεία.
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Παιδείας εντάσσονται και
δράσεις που ήδη υλοποιούνται, όπως το
ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε όλες τις βαθμίδες, η
κάλυψη των θέσεων αναπληρωτών μέσω πλατφόρμας, η ενημέρωση των υποψηφίων με sms για τα αποτελέσματα
των Πανελλαδικών, τα ηλεκτρονικά πτυ-

χία και η ηλεκτρονική ακαδημαϊκή ταυτότητα. «Τους τελευταίους 15 μήνες η
Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει ένα τεράστιο άλμα όσον αφορά στον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης, τον
οποίο ενισχύουμε περαιτέρω με τη
στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να επιτύχουμε μια ολιστική
ψηφιακή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με όρους συμπερίληψης για τα παιδιά μας αλλά και για
τις μελλοντικές γενιές», σημείωσε η
κυρία Κεραμέως.

Σε τρεις άξονες ο
μετασχηματισμός - Δράσεις
ύψους 1,3 δισ. - Τι ανέφερε
η Νίκη Κεραμέως
στην εκδήλωση για
την παρουσίαση του
ελληνικού προγράμματος
για το Ταμείο Ανάκαμψης
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ΔΟΛΟΦΟΝIΑ ΣΤΑ ΓΛΥΚA ΝΕΡA

Η Αστυνομία «δείχνει» τον σύζυγο

Α

πό συντετριμμένος σύζυγος
και πατέρας, βασικός ύποπτος
για την ανθρωποκτονία που
συγκλόνισε την Ελλάδα. Ο λόγος για τον 32χρονο πιλότο Χαράλαμπο
Αναγνωστόπουλο, ο οποίος στη μαραθώνια κατάθεσή του στους αξιωματικούς
του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών,
στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ, δεν είχε να δώσει απαντήσεις στα στοιχεία-φωτιά που
τον έβαλαν… στο κάδρο!
Εδώ και τουλάχιστον δύο εβδομάδες,
όταν ολοκληρώθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια η εξέταση του γενετικού
υλικού που (δεν) βρέθηκε στο άψυχο σώμα της 20χρονης Καρολάιν αλλά και στα
σημεία όπου, σύμφωνα με τον άντρα της,
έψαχναν οι αδίστακτοι ληστές, είχαν σημάνει «καμπανάκια» για τους έμπειρους
αστυνομικούς της Ασφάλειας. Την ίδια
ώρα, τα «καμπανάκια» ήχησαν ακόμη πιο
δυνατά από το γεγονός ότι το οπτικό υλικό
από κάμερες ασφαλείας, ακόμη και αρκετά τετράγωνα μακριά από την πάροδο
της οδού Αλέξανδρου Παναγούλη στα
Γλυκά Νερά, δεν έδειχνε «ύποπτο» όχημα. Κι όμως, ο 32χρονος πιλότος συνέχισε να εμφανίζεται «σίγουρος ότι η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της» και συντετριμμένος σύζυγος και πατέρας, ενοχλημένος από τα κακόβουλα σενάρια που τον
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ενέπλεκαν στη δολοφονία της Καρολάιν.
Ακόμη κι όταν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών έφτασαν
με ελικόπτερο στην Αλόννησο, συνέχισε
να εμφανίζεται ατάραχος και να λέει στην
οικογένεια της 20χρονης ότι «πάω Αθήνα
για να αναγνωρίσω κάποιον ύποπτο που
εντόπισαν στο αεροδρόμιο». Τι κι αν λίγες
ώρες αργότερα, στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ, οι εκπρόσωποι Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. δήλωναν ότι «προέκυψαν νέα στοιχεία στην
έρευνα και αυτά δεν μπορούν να περιμένουν», προαναγγέλλοντας επί της ουσίας
τις εξελίξεις! Εξελίξεις που χαρακτηρίζονται ανατρεπτικές- με πηγές του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να
σχολιάζουν στην «Ρolitical» ότι «η ιστορία
του για την εισβολή των τριών κακοποιών
ήταν καρμπόν με όσα είχε καταθέσει ο
συνάδελφός του πιλότος για την εισβολή
στο Αλεποχώρι. Με μία μόνο διαφορά:
Εκείνη ήταν πράγματι ληστεία»!

Τα τρία στοιχεία που τον «καίνε»
Μέχρι αργά το βράδυ το Πέμπτης, ο
32χρονος πιλότος-σύζυγος της 20χρονης

Καρολάιν δεν έχει δώσει πειστικές απαντήσεις (σ.σ.: σε κάποιες περιπτώσεις δεν
έχει δώσει καν απαντήσεις) για όσα συνέβησαν το μοιραίο ξημέρωμα της 10ης
προς 11η Μαΐου στη μεζονέτα των Γλυκών
Νερών. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι
αξιωματικοί της Ασφάλειας του ασκούν
ασφυκτική πίεση, για τρία δεδομένα:
Α) Οι κάρτες μνήμες από το καταγραφικό
του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
φαίνεται να έχουν αφαιρεθεί τουλάχιστον τρεις ώρες νωρίτερα από την ώρα
που υποστήριξε ότι μπήκαν οι τρεις ληστές στο σπίτι. Ο μοναδικός του ισχυρισμός -σύμφωνα με πληροφορίες- ήταν
ότι επρόκειτο για τεχνικό λάθος του μηχανήματος, χωρίς, όμως, να πείθει.
Β) Το smartwatch της Καρολάιν σταμάτησε να καταγράφει παλμούς αρκετά νωρίτερα από την ώρα που -σύμφωνα με
τις μέχρι σήμερα καταθέσεις- ο «κοντός, εύσωμος ληστής με την μπαλακλάβα» σκότωσε τη σύζυγό του. Του «ληστή» που «είχε δει» κιόλας τα χαρακτηριστικά σαρκώδη χείλη του. Ο 32χρονος πιλότος δεν είχε απαντήσεις να δώσει γι’ αυτό το στοιχείο, το οποίο για
πρώτη φορά ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Γ) Το κινητό του τηλέφωνο, αυτό που
φόρτιζε στο κομοδίνο και με το οποίο

κατάφερε να καλέσει με… τη μύτη την
Άμεση Δράση, έχει εφαρμογή που καταγράφει βήματα και φαίνεται να λειτουργεί την ώρα που υποστήριξε ότι όχι
απλώς ήταν δεμένος, αλλά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία έχει στα χέρια της στοιχεία που δείχνουν ότι την τελευταία βραδιά πριν από
το στυγερό έγκλημα η Καρολάιν έψαχνε
στο booking.com ξενοδοχείο στην Αθήνα, για να φύγει από το σπίτι. Το ζευγάρι
φαίνεται πως τσακωνόταν λίγο πριν από
το θάνατο της 20χρονης, ανταλλάσσοντας
μηνύματα στα οποία ο ένας αποκαλούσε
τον άλλον «ηλίθιο».

Ο 32χρονος πιλότος
δεν είχε να δώσει
απαντήσεις στα στοιχείαφωτιά τα οποία
τον έβαλαν… στο κάδρο!
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ε οδό «Νεκτάριου Σάββα»
μετονομάστηκε η μέχρι
πρότινος οδός Λάμπρου
Πορφύρα στα Πατήσια, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον υπαρχιφύλακα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που τον Ιούνιο του 2009
έπεσε νεκρός από τις σφαίρες
των εκτελεστών της «Σέχτας Επαναστατών», εν ώρα καθήκοντος.
Πρόκειται για την υλοποίηση
της απόφασης που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων πριν
από έναν χρόνο, με τον Κώστα
Μπακογιάννη να δηλώνει, τότε,
ότι «δεν είναι απλώς μια οφειλό-

EΛΛΑΔΑ

Η Πολιτεία τίμησε τον υπαρχιφύλακα Νεκτάριο Σάββα,
δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη «Σέχτα»
μενη τιμή σε ένα αδικοχαμένο
θύμα της τρομοκρατίας, σε έναν
άνθρωπο ο οποίος έπεσε στο καθήκον. Είναι και ένα πάρα πολύ
ισχυρό μήνυμα κατά της τυφλής
βίας και του μίσους, απ’ όπου κι
αν προέρχονται».
Έτσι, χθες το πρωί, σε μία λιτή
τελετή, μετά την επιμνημόσυνη
δέηση για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Νεκτάριου Σάββα,

έγιναν τα αποκαλυπτήρια της ταμπέλας στον πεζόδρομο αυτόν των
Πατησίων.
«Εμείς θα συνεχίσουμε τον
αγώνα, την προσπάθεια να περάσουμε από τη βουβή στάση της
Δημοκρατίας και της Πολιτείας,
που για πολλές δεκαετίες, δυστυχώς, υπήρχε σε μία ευθεία πολιτική στήριξης των θυμάτων, διαρκούς αναζωογόνησης της μνή-

μης, της τιμής στα θύματα εκείνα
που έπεσαν στο καθήκον», τόνισε
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά
τη διάρκεια της τελετής. Από την
πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε: «Αργήσαμε. Και κάποιοι θα έπρεπε να ντρέπονται.
Όμως, είμαστε σήμερα εδώ και
είμαστε όλοι μαζί. Και το “μαζί”
έχει την αξία του».

Ο υπαρχιφύλακας Νεκτάριος
Σάββας ήταν το τρίτο θύμα της
τρομοκρατικής οργάνωσης «Σέχτα Επαναστατών». Έπεσε νεκρός σε ηλικία 41 ετών, αφήνοντας πίσω του σύζυγο και ένα κοριτσάκι 9 ετών. Είχε δεχτεί καταιγισμό πυρών από τρία διαφορετικά πιστόλια των 9 mm, την ώρα
που εκτελούσε διατεταγμένη
υπηρεσία φύλαξης της προστατευόμενης μάρτυρος Σοφίας Κυριακίδου, η οποία είχε καταθέσει
σημαντικά στοιχεία για τον
«Ε.Λ.Α.».
Κώστας Παπαδόπουλος

Χειροπέδες σε απατεώνα χρηματιστή

E

νας 58χρονος με τα αρχικά
Π.Π. και κυπριακή καταγωγή,
πασίγνωστος στους επιχειρηματικούς και χρηματιστηριακούς κύκλους, συνελήφθη από
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας
Αμαρουσίου στο Κουκάκι, το απόγευμα
της Τρίτης (15/6), ενώ έβγαινε από μισθωμένη κατοικία.
Γνωστός και ως «Paul», ο Π.Π. συνελήφθη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα από το 2020 για «πλαστογραφία που το συνολικό περιουσιακό
όφελος και η συνολική περιουσιακή ζημία υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ», καθώς επίσης και δύο εντάλματα (σ.σ.: από
το 2018) για «πλαστογραφία μετά χρήσεως, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος και ζημία που υπερβαίνουν
συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ»
και για «απάτη κατά συναυτουργία με
περιουσιακό όφελος και ζημία άνω των
120.000 ευρώ». Επίσης, τον Ιανουάριο
του 2019 είχε καταδικασθεί από το Μο-

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

νομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς σε
φυλάκιση 18 μηνών - ποινή για την
οποία μέχρι σήμερα διέφευγε.
Έτσι, μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας
Αμαρουσίου, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εκτελέσεως Ποινών και διατάχθηκαν η φυλάκισή του στο Κατάστημα
Κράτησης Ναυπλίου καθώς και η επαναπροσαγωγή του ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί.
Για τον 58χρονο υπήρχαν αναφορές
εμπλοκής του στο σκάνδαλο της χρηματιστηριακής εταιρείας «Avenir» (πρώην
«Ζήνων»), γι’ αυτό και είχε διαφύγει αρχικά στο εξωτερικό. Ωστόσο, επέστρεψε
στη χώρα μας και τελικά βρέθηκε με
χειροπέδες, με τον ίδιο να δηλώνει,
σύμφωνα με πληροφορίες, στους αστυ-

νομικούς που τον συνέλαβαν ότι σχεδιάζει επένδυση εκατομμυρίων ευρώ.
Όσον αφορά στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, χάρη σε μίι ψευδή αύξηση κεφαλαίου ύψους 50 εκατ. ευρώ, διακινήθηκαν
στην αγορά μετοχές αντίστοιχης αξίας,
χωρίς, όμως, κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα.

Η δράση του περιβόητου,
στους επιχειρηματικούς
κύκλους, «Paul» από
την Κύπρο και το σκάνδαλο
των 50 εκατ. ευρώ

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δυτική Ελλάδα - Πάτρα

Συμπράττουν για την παράκτια ζώνη
Ρίου - Αγίου Βασιλείου
Κοινή πρωτοβουλία αναλαμβάνουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Πατρέων για την προστασία της
παράκτιας ζώνης Ρίου - Αγίου Βασιλείου μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες της χειμερινής περιόδου. Προς τούτο έγινε σύσκεψη του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
Χαράλαμπο Μπονάνο, τον αντιδήμαρχο Αρχιτεκτονικού
Έργου Χρήστο Κορδά και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών περιφέρειας και δήμου. Συμφωνήθηκε η από κοινού δράση για την ανεύρεση των αναγκαίων πόρων.

Αθήνα

Δωρεάν στους παιδικούς
σταθμούς Ιούνιο και Ιούλιο
Στήριξη στις ευάλωτες οικογένειες που πλήττονται από την
πανδημία προσφέρει ο δήμος της πρωτεύουσας. Με απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών οι γονείς
των φιλοξενούμενων
παιδιών στους
Παιδικούς
Σταθμούς του
Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών
δεν θα καταβάλουν καμία
οικονομική
συμμετοχή για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Παράλληλα, με
άλλη απόφαση του Δ.Σ. παρατείνεται η περίοδος υποβολής
αιτήσεων εγγραφής για τη σχολική χρονιά 2021-2022 έως τις
27 Ιουνίου, έτσι ώστε να προλάβουν όλοι οι γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς.

Ιστορική έδρα του δήμου
η Μαρώνεια
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας - Σαπών, σε πανηγυρική
συνεδρίαση, αποφάσισε τον ορισμό της Μαρώνειας ως ιστορικής έδρας του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, την έκδοση ψηφίσματος για τη μόνιμη παρουσία ασθενοφόρου στην παραλιακή
ζώνη του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, την έκδοση ψηφίσματος
για αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου Μαρώνειας σε
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, την έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου στο δημοτικό κατάστημα στο
Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης για στέγαση του Λιμενικού Φυλακίου Μαρώνειας και την έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Προσκυνητών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

!

ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Προτίθεται
να συμμετάσχει
στην Tuttofood 2021
στο Μιλάνο

Στη Διεθνή Έκθεση Tuttofood
2021 από 22 έως 26 Οκτωβρίου στη
«Fiera Milano» στο Μιλάνο προγραμματίζει να συμμετάσχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχοι της περιφέρειας είναι η προώθηση στη διεθνή αγορά των ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην επικράτειά της, η ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια της παραγωγής και η τόνωση του πρωτογενούς τομέα της
περιφέρειας, που παίζει καταλυτικό
ρόλο στην ελληνική οικονομία εν γένει. Η Τuttofood πραγματοποιείται
για 8η χρονιά, είναι μια από τις πιο
σημαντικές διεθνείς εκθέσεις για
τον κλάδο τροφίμων - ποτών παγκοσμίως και αποτελεί το σημείο συνάντησης εμπόρων λιανικής και
χονδρικής, παραγωγών, εισαγωγέων και decisionmakers από όλο τον
κόσμο. Φέτος η έκθεση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη Host του
ξενοδοχειακού τομέα και τη MeatTech, κορυφαία έκθεση στη συσκευασία και επεξεργασία κρέατος
και έτοιμων γευμάτων.

Με ΣΔΙΤ η μεγαλύτερη
ΜΕΑ της χώρας
Τη μεγαλύτερη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) της
χώρας αποφάσισε να δημοπρατήσει η Ε.Ε. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για τη
διαχείριση των αποβλήτων του Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης. Η
νέα ΜΕΑ θα εξυπηρετεί περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες, συγκεκριμένα τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πιερίας,
Πέλλας αλλά και τον Δήμο
Παιονίας, και θα γίνει σε περιοχή πλησίον του ΧΥΤΑ
Μαυροράχης. Η δυναμικότητα της ΜΕΑ θα ανέρχεται σε 300.000 τόνους απορριμμάτων
ανά έτος και θα δέχεται το 65% των αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ, θα δημιουργήσει περισσότερες από 200 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η
λειτουργία της αναμένεται να ξεκινήσει το 2025.

Γόρτυνα

Τινάχθηκε στον αέρα
πανηγυρική εκδήλωση
Το εορταστικό κλίμα στο Δημαρχείο Γόρτυνας για τη νέα προγραμματική σύμβαση για την ολοκλήρωση εργασιών στο κλειστό
γυμναστήριο Ασημίου τινάχθηκε στον αέρα, όταν πρώην δήμαρχος και νυν αντιδήμαρχος πιάστηκαν στα χέρια. Ο Μιχάλης Κοκολάκης, ο οποίος έχει κηρυχθεί οριστικά και αμετάκλητα έκπτωτος από τον δημαρχιακό θώκο, άναψε τα αίματα στον νυν αντιδήμαρχο Κωστή Τσικνάκη, όταν προσήλθε στην εκδήλωση και
μάλιστα στο πλευρό του υφυπουργού Αθλητισμού, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ανταλλάσσουν «γαλλικά». Η ένταση έβαλε
φωτιά στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που περιείχε
λεκτικά πυρά σε ξεκάθαρα προσωπικό τόνο και συνεχίστηκε
ακόμη και στον εξωτερικό χώρο.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ
Ποιος δήμαρχος της Αττικής
προς τα νότια της Αθήνας έχει
αντιμετωπίσει τις περισσότερες δικαστικές προσφυγές
από την αντιπολίτευσή του,
χωρίς μέχρι τώρα να τον αγγίξει καμία; Ξεκίνησαν από την
αμφισβήτηση του εκλογικού
αποτελέσματος, ακολούθησαν καταγγελία για να βγει
παράνομο σημαντικό έργο
και προσφάτως και καταγγελία σε βάρος του δήμου στον
εισαγγελέα και στην Εθνική
Αρχή Διαφάνειας… Και πού
να μπούμε στην προεκλογική
περίοδο!

Άλλο ένα βήμα για την
απόκτηση του «Φιξ»

Ένα ακόμη βήμα, τυπικό μεν αλλά
απαραίτητο, κάνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής στην κατεύθυνση της
απόκτησης του χώρου των 27
στρεμμάτων, ο οποίος έπειτα από
δεκαετίες προσπαθειών και αναμονής αναμένεται να περάσει στην
ιδιοκτησία όλων των Ηρακλειωτών.
Μετά την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ελήφθη και η απαιτούμενη για να προχωρήσει η διαδικασία απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου για την «Κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του κτήματος Φιξ». Όπως αναφέρεται στην απόφαση, μοναδικός
σκοπός είναι η δημιουργία πολιτιστικού πάρκου, χώρου πρασίνου και
αναψυχής για τους κατοίκους της
πόλης και την ανάπτυξη συναφών
δραστηριοτήτων. Όπως τονίζει ο δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος, «με σταθερά βήματα προχωράμε στην υλοποίηση της πιο μεγάλης ίσως απαίτησης που είχαν ποτέ η πόλη και οι
πολίτες. Να κάνουμε το κτήμα Φιξ
δικό μας, να ανοίξουμε τις πόρτες
του για τους Ηρακλειώτες και να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο που θα
έχει ποτέ το Ηράκλειο».

Πρώτη φάση χρηματοδότησης
ΑΕΙ και ερευνητικών φορέων

Μ

ε το συνολικό ποσό των 13,2 εκατ.
ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής χρηματοδοτούνται σε πρώτη φάση 14
ΑΕΙ και ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας Αττικής. Η χρηματοδότηση εντάσσεται
στον Άξονα Προτεραιότητας 1, που φέρει
τίτλο «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας»,
και θα συνεχιστεί και σε δεύτερη φάση. Τις
αποφάσεις ένταξης υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης κατά
τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, στην οποία
συμμετείχαν εκπρόσωποι των 14 ακαδημαϊκών ερευνητικών και πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων.
Όπως επισήμανε κατά τη διάρκεια της
τηλεδιάσκεψης ο κ. Πατούλης, από την
πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ως
περιφερειάρχης Αττικής έθεσε συγκεκριμένες προτεραιότητες, προκειμένου να
χρηματοδοτηθούν δράσεις και ερευνητικά
προγράμματα ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων κατ’ εφαρμογή των προ-

βλέψεων της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης. Το σύνολο των
πρυτάνεων, των προέδρων και των στελεχών των Ακαδημαϊκών Ερευνητικών και
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στον περιφερειάρχη Αττικής, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία του, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο ως ιατρός όσο
και σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, συμβάλλει
ουσιαστικά προκειμένου να ενισχυθούν
τομείς που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων,
βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών και
μεθόδων. Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης,
«οι δράσεις αυτές αποτελούν κεντρικούς
πυλώνες της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης. Πρόκειται για μια
διαδικασία μέσω της οποίας συμβάλλουμε
στην πράξη προκειμένου τα παιδιά μας να
παραμείνουν στη χώρα, να σπουδάσουν
και να λάβουν κατάρτιση, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την ένταξή
τους στην αγορά εργασίας».

Διαδημοτική συνεργασία Ασπροπύργου
και Μάνδρας - Ειδυλλίας
Τη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης στην πράξη έκαναν οι δήμαρχοι Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου και Μάνδρας - Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης με τη διαδημοτική συνεργασία στην οποία συνέπραξαν οι τεχνικές υπηρεσίες των δύο δήμων. Η συνεργασία έχει στόχο να αναβαθμίσει τις
δυνατότητες των τεχνικών υπηρεσιών στην εκπόνηση μελετών και έργων και αξιοποιεί στο
έπακρο τις δυνατότητες που δίνει η νομοθεσία για την ανάπτυξη ανάλογων ενεργειών. Σε πρώτη φάση τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου
Ασπροπύργου θα υποστηρίζουν τη σύνταξη μελετών, τοπογραφικών, μηχανολογικών σχεδίων
και θα αποτελούν από κοινού μέλη των αρμόδιων επιτροπών. Η σύμβαση θα παρακολουθείται
και θα αξιολογείται από κοινή επιτροπή, αποτελούμενη από τους αρμόδιους αντιδημάρχους
των δύο δήμων.

Λύση στο
πρόβλημα
ύδρευσης
Σε τροχιά οριστικής λύσης έχει θέσει ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα της Βαρυμπόμπης,
που αφορά στο δίκτυο ύδρευσης
του οικισμού. Η λύση θα δοθεί μέσω της κατασκευής νέου δικτύου
και εξυγίανσης παλαιών τμημάτων
σε συνολικό μήκος 33 χιλιομέτρων
και με αύξηση της παροχής κατά
98.000 κυβικά μέτρα ανά
έτος. Για το
έργο ολοκληρώθηκαν ήδη
όλες οι ενέργειες ωρίμανσης, με σημαντικότερη ενέργεια την
εκπόνηση οριστικής μελέτης για
την κατασκευή του δικτύου. Για τη
χρηματοδότησή του με προϋπολογισμό 2.544.000 ευρώ κατατέθηκε
πρόταση στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Από
την υλοποίηση του έργου θα ωφεληθεί το σύνολο του οικισμού της
Βαρυμπόμπης και των κατοικιών
εκτός σχεδίου στην ευρύτερη περιοχή, ενώ σε πολλά σημεία του δικτύου θα τοποθετηθούν πυροσβεστικοί κρουνοί.

«Ελέγξτε
τα σχολεία»
Το υπουργείο Εσωτερικών με
επείγον έγγραφό του καλεί τους
δήμους μέχρι την Παρασκευή 25
Ιουνίου να ελέγξουν τα στοιχεία
για τις σχολικές μονάδες αναφορικά με την επιφάνεια όλων των χώρων, διαχωριζόμενα ανάλογα με το
καθεστώς λειτουργίας κάθε χώρου
και κάθε μονάδας. Η ενημέρωση
των στοιχείων καλείται να γίνει εν
όψει του καθορισμού των σχολικών καθαριστριών για το έτος
2021-2022. Όπως ενημερώνει το
υπουργείο, τα παραπάνω στοιχεία
θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του προσωπικού καθαρισμού
των σχολικών μονάδων για το επόμενο σχολικό έτος και οφείλουν να
διορθωθούν, γιατί σε ορισμένες
περιπτώσεις χώρων «είναι ελλιπή
ή εμφανίζουν ακραίες τιμές».
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Εμφύτευση απινιδωτή στον Έρικσεν
Από τον Σπύρο Μουζακίτη

λιακές αρρυθμίες και την κοιλιακή μαρμαρυγή, που ευθύνεται για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Έχει τη δυνατότητα
να διακόπτει και να επαναφέρει τον φυσιολογικό ρυθμό
της καρδιάς.
Αυτό γίνεται με ένα σοκ
στον οργανισμό, όπως ακριβώς συνέβη και μέσα στο γήπεδο για τον Έρικσεν, την ώρα
που σωριάστηκε στο έδαφος
και του παρασχέθηκαν οι πρώτες -και σωτήριες- βοήθειες. Ο απινιδωτής εμφυτεύεται
κάτω από το δέρμα και συγκεκριμένα κάτω
από την κλείδα. Ο 29χρονος θα έχει τον απινιδωτή στο σώμα του για όλη του τη ζωή και
ταυτόχρονα θα χρειάζεται διαρκή ιατρική
παρακολούθηση.

Τ

ο περασμένο Σάββατο, στις 12 Ιουνίου, ολόκληρος ο πλανήτης «πάγωσε», όταν ο Κρίστιαν Έρικσεν
έπεσε αναίσθητος στον αγωνιστικό
χώρο, στην πρεμιέρα της Δανίας στο Euro με
αντίπαλο τη Φινλανδία. Ο Έρικσεν κατέρρευσε από καρδιακή προσβολή στον αγωνιστικό χώρο στο 42ο λεπτό και σώθηκε χάρη
στην άμεση επέμβαση του συμπαίκτη του,
Σιμόν Κιάερ, και του ιατρικού επιτελείου.
Εδώ και περίπου μία εβδομάδα παραμένει
νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο της Κοπεγχάγης «Rigshospitalet», πολύ κοντά στο γήπεδο «Πάρκεν», όπου συνέβη το σοκαριστικό περιστατικό. Πλέον, ο 29χρονος πρωταθλητής με τη φανέλα της Ίντερ ατενίζει το
μέλλον με αισιοδοξία.
Όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας, αύριο θα υποβληθεί σε
εμφύτευση απινιδωτή. «Μετά τις καρδιαγγειακές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε
ο Έρικσεν, αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να
φέρει υποδόριο απινιδωτή, γνωστό με το
ακρωνύμιο ICD (αυτόματος εμφυτεύσιμος
απινιδωτής). Αυτή η συσκευή είναι απαραίτητη ύστερα από καρδιακή προσβολή, λόγω
διαταραχών στον ρυθμό της καρδιάς», ανα-

φέρει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. «Η
απόφαση, που ελήφθη από ειδικούς, έγινε
δεκτή από τον ποδοσφαιριστή και επιβεβαιώθηκε από εθνικούς και διεθνείς ειδικούς,
οι οποίοι προτείνουν την ίδια θεραπεία».
Στην ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Δανίας δεν γίνεται αναφορά
ως προς τις συνέπειες που θα έχει για την
καριέρα του Έρικσεν αυτή η περιπέτεια με

την υγεία του. Μια ανάλογη περίπτωση ήταν
του Ολλανδού Ντάλεϊ Μπλιντ, ο οποίος επέστρεψε στο ποδόσφαιρο μετά την εμφύτευση της ίδιας συσκευής, η οποία επιτρέπει
τον έλεγχο και τη ρύθμιση του καρδιακού
παλμού, προφυλάσσοντας από ανεπιθύμητες αρρυθμίες.
Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ο απινιδωτής
είναι μια συσκευή που αναγνωρίζει τις κοι-

Πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη
συσκευή - Ποια θα είναι
η καθημερινότητα του 29χρονου
από εδώ και στο εξής…

Στο Καλλιμάρμαρο «χτύπησε» η καρδιά της διεθνούς μόδας
Χθες το βράδυ, τα φώτα όλου του κόσμου ήταν
στραμμένα στην Ελλάδα και στο Καλλιμάρμαρο!
Με τη συλλογή «Cruise 2022», ο Οίκος Dior ανέδειξε τον πολιτισμό, το μεγαλείο και την κληρονομιά της Ελλάδας. Από πολύ νωρίς χθες το πρωί, τα
συνεργεία εργάζονταν πυρετωδώς, προκειμένου
να είναι όλα έτοιμα στις 9.30 το βράδυ. Αξίζει να
σημειωθεί ότι δόθηκαν πολλές… μάχες για το ποιος θα εξασφάλιζε μια πρόσκληση για τη βραδιάόνειρο. Οι Γάλλοι θέλησαν να κρατήσουν αυστηρό
πρωτόκολλο και να πραγματοποιήσουν την επίδειξη με περιορισμένο αριθμό καλεσμένων, λόγω των
αυστηρών υγειονομικών μέτρων που επιβάλλει η
εποχή. Ο διάσημος οίκος, για να τιμήσει τις Ελληνίδες και
τους Έλληνες που δημιούργησαν τα εντυπωσιακά φορέματα,
έδωσε τη δυνατότητα στους κατοίκους των περιοχών όπου
ζουν και εργάζονται οι Έλληνες δημιουργοί να παρακολουθήσουν την ίδια στιγμή, σε απευθείας μετάδοση, το εντυπωσιακό event στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Για τον σκοπό αυτόν
πραγματοποιήθηκε ζωντανή αναμετάδοση του γεγονότος στο
Σουφλί, στο Άργος και στην Καλαμάτα. Στην Αθήνα, η φαντασμαγορική εκδήλωση μεταδόθηκε σε ζωντανή σύνδεση στον
υπαίθριο χώρο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για τους
κατοίκους της πρωτεύουσας.

P
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Έβαζαν τα παιδιά τους να ζητιανεύουν
για να… παίζουν στο καζίνο

Τ

ρεις οικογένειες Βούλγαρων έπεσαν στα δίχτυα
της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατηγορούνται ότι τουλάχιστον τους τελευταίους τέσσερις μήνες εξωθούσαν τα παιδιά τους στην επαιτεία, ενώ οι ίδιοι απολάμβαναν με τα χρήματα που τους έφερναν τα παιδιά πλουσιοπάροχη ζωή με επισκέψεις σε καζίνο, εστιατόρια και καφετέριες. Την ίδια ώρα, φωτογραφικό υλικό, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχημάτισαν αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, αποκαλύπτει ότι τα παιδιά υποσιτίζονταν και έτρωγαν από τα σκουπίδια.
Όλοι τους βρήκαν καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, απ’ όπου οδηγούσαν
καθημερινά τα παιδιά τους και τα ανάγκαζαν να επαιτούν

σε συγκεκριμένες και πολυσύχναστες περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπως και να πουλούν λουλούδια
ή χαρτομάντιλα. Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική
δίωξη για εμπορία ανθρώπων με τη μορφή της εργασίας
και της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα άφηναν να κοιμούνται στον δρόμο.
Τα οκτώ παιδιά που χρησιμοποιήθηκαν από γονείς και
συγγενείς τους, ηλικίας από 4 μηνών μέχρι και 11 χρόνων,
μετακινήθηκαν σε ιδρύματα με απόφαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων, αφού αμέσως αφαιρέθηκε η επιμέλεια
από τους γονείς τους. Σήμερα έχει προγραμματιστεί η
προσαγωγή τους ενώπιον του ανακριτή για να δώσουν
εξηγήσεις.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έρχονται κι άλλες
παραγωγές
Φαίνεται ότι το «Baraccuda»
στη Θεσσαλονίκη έχει ανοίξει
την όρεξη των υπευθύνων της
περιφέρειας. Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας το
μόνο που αποκαλύπτει για το
μέλλον -αναφορικά με τις κινηματογραφικές παραγωγές
που θα γυριστούν στην ευρύτερη περιοχή- είναι ότι το επόμενο διάστημα και άλλοι, ακόμη
μεγαλύτεροι σταρ θα βρεθούν
στην πόλη. Περιμένουμε με
αγωνία…

Τα... ποτάμια ενώνουν

Συναντήσεις
Αναστασιάδη
στη Βουλή
Με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ) Λεωνίδα Ραπτάκη και το μέλος του Δ.Σ. Στέφαν Πάπας συναντήθηκε στη Βουλή ο βουλευτής της Ν.Δ. Σάββας Αναστασιάδης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας
της 13ης Γενικής Συνέλευσης της
ΠαΔΕΕ, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 27 έως 30 Ιουλίου 2021. Στη
συζήτηση υπήρχε ανταλλαγή για
θέματα που απασχολούν τον Απόδημο Ελληνισμό.

Στο Δήμο Δέλτα έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με
Ποτάμια υπό τον πρόεδρο και δήμαρχο Λειβαδέων Γιάννη Ταγκαλέγκα και με οικοδεσπότη τον δήμαρχο Δέλτα και αντιπρόεδρο του
Δ.Σ Γιάννη Ιωαννίδη, παρουσία του
πρόεδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου
Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου. Οι δήμαρχοι των περιοχών με
ποτάμια που συμμετέχουν στο Δίκτυο υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας με αντικείμενο την περιβαλλοντική προστασία, ανάδειξη,
αξιοποίηση και βιώσιμη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος
των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Πυρά κατά του κεντρικού δήμου για την ανακύκλωση
Πυρά κατά της διοίκησης Ζέρβα έχει αρχίσει να εξαπολύει
και ο πρώην εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, αρμόδιος
για την Καθαριότητα και την Ανακύκλωση, Λάζαρος Ζαχαριάδης, ο οποίος ανέλαβε τον νευραλγικό αυτόν τομέα δύο χρόνια
πριν από τη λήξη της θητείας Μπουτάρη. Ο κ. Ζαχαριάδης με

αναρτήσεις του σχολιάζει την πολιτική που ακολουθεί ο δήμαρχος, στέκεται σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις που επαναφέρουν την καθαριότητα ως το Νο1 πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και κάνει λόγο για καθυστερήσεις στην αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων που συσσωρεύονται στους δρόμους.

M
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Το «ευχαριστώ»
του Σιμόπουλου
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» είπε ο Στράτος Σιμόπουλος στον υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Γιώργο Στύλιο, καθώς με τροπολογία
επιταχύνεται και θα γίνει
εντός του καλοκαιριού η
ένταξη του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης στον φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ώστε
πολίτες και επαγγελματίες (δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές) να έχουν πλέον πρόσβαση στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κτηματολογίου,
όπως η εξ αποστάσεως λήψη πιστοποιητικών
και καταχώριση πράξεων. Ο «γαλάζιος» βουλευτής Θεσσαλονίκης βλέπει ένα μεγάλο πρόβλημα λύνεται.

«Σιδερένιος» ο Τρεμόπουλος
Νικητής βγήκε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος έπειτα από δίμηνη μάχη με τον κορονοϊό. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Οικολογία
Αλληλεγγύη», ο οποίος είχε περάσει και το
κατώφλι της ΜΕΘ, πήρε επιτέλους εξιτήριο
από το νοσοκομείο και πλέον για το επόμενο
διάστημα μεταφέρεται σε κλινική αποθεραπείας. Σιδερένιος και γρήγορα πάλι πίσω στα
έδρανα...

Τέλος οι τηλεδιασκέψεις;
Μετρούν αντίστροφα στον Δήμο Θεσσαλονίκης για επιστροφή στις διά ζώσης συνεδριάσεις;
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρος
Λεκάκης εμφανίζεται αισιόδοξος ότι από τον
προσεχή Σεπτέμβριο οι δημοτικοί σύμβουλοι θα
γυρίσουν και πάλι στα έδρανα του δημαρχείου
και θα τελειώσει η διαδικασία των συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης. Αρκεί να το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού
και να είναι ικανοποιητικό το ποσοστό των εμβολιασμένων.

Εξιτήριο για τον Π. Ψωμιάδη
Πέντε μέρες νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ ο Παναγιώτης Ψωμιάδης μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε με το μηχανάκι του
κοντά στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Ο
πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας πήρε εξιτήριο και επέστρεψε υγιής στο
σπίτι του.
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ΧΑΡΒΕΪ ΓΟΥΑΪΝΣΤΙΝ

Νέα σκάνδαλα
και δίκες για τον
παραγωγό-Μίδα

Ε

πί πολλά χρόνια το όνομά του ήταν ταυτόσημο με τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες. Ήταν ο παραγωγός-Μίδας, που ό,τι επέλεγε να δημιουργήσει γινόταν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.
Είχε δόξα, χρήματα, Όσκαρ στο ενεργητικό του.
Ήταν ο απόλυτα επιτυχημένος παραγωγός ταινιών. Σήμερα, όμως, βλέπει τον κόσμο πίσω από
τα κάγκελα της φυλακής, ενώ αναμένεται η έκδοσή του από τη Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια, για
νέες δίκες εκεί… Το όνομά του είναι Χάρβεϊ
Γουάινστιν.
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο παραγωγό επιτυχιών των τελευταίων δεκαετιών, ιδρυτή των εταιρειών παραγωγής «The Weinstein Company» και
«Miramax Films». Γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου
1952 στη Νέα Υόρκη. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο και σχεδόν αμέσως μπήκε
στον χώρο του κινηματογράφου, αρχικά ως στέλεχος σε κινηματογραφικά στούντιο και στη συνέχεια ως παραγωγός ταινιών, μέσα από τις δύο
εταιρείες του, που έγιναν συνώνυμο των μεγάλων
επιτυχιών: Της «Miramax» και της «Weinstein».
Ποιες μεγάλες επιτυχίες του να πρωτοθυμηθεί
κανείς; Το «Σεξ, ψέματα και βιντεοταινίες»; Το
«Pulp Fiction»; Το «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» που
του χάρισε και ένα βραβείο Όσκαρ; Το «Άδωξοι
μπάσταρδη»; Τον «Άγγλο Ασθενή»; Το «Τζάνγκο,
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ο τιμωρός»; Το «Ο Λόγος του Βασιλιά»; Αυτές και
πάμπολλες άλλες ταινίες που «έσπασαν ταμεία»
έκαναν τον Χάρβεϊ Γουάινστιν και τον αδελφό του,
Μπομπ, αληθινούς θρύλους του αμερικανικού κινηματογράφου.
Ωστόσο, ο Γουάινστιν έπεσε πολύ πιο απότομα
και με πολύ μεγαλύτερο θόρυβο απ’ όσο ανέβηκε
στην κορυφή. Από τον Οκτώβριο του 2017 άρχισαν η μία μετά την άλλη πολλές Αμερικανίδες
ηθοποιοί να τον καταγγέλλουν για σεξουαλική
παρενόχληση. Πασίγνωστες πρωταγωνίστριες,
όπως η Ατζελίνα Τζολί και η Γκουίνεθ Πάλτροου,
κατήγγειλαν τα «έργα και ημέρες» του Γουάινστιν.
Την αρχή έκανε η Ιταλίδα ηθοποιός Άσια Αρτζέντο, που κατήγγειλε ότι ο Γουάινστιν τη βίασε, και
ακολούθησε κατακλυσμός καταγγελιών: Το ίδιο
κατήγγειλε η Λούσια Έβανς, ενώ στα νύχια του
Γουάινστιν έπεσαν, μεταξύ άλλων, οι Μάιρα Σορβίνο και Ροζάνα Αρκέτ. Όποια αντιστεκόταν στις
ορέξεις του ήταν κομμένη από τις επόμενες ταινίες του. Το κίνημα #MeToo είχε ξεσπάσει…

Δεν τον βοήθησαν οι γνωριμίες του
Η «Weinstein Company», η εταιρεία που έφερε
το όνομά του, αποφάσισε να τον εκδιώξει. Νωρίτερα, τα αδέλφια Γουάινστιν είχαν προλάβει να
πουλήσουν τη «Miramax» στην «Disney». Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν δικάστηκε και καταδικάστηκε. Ούτε οι γνωριμίες του στο
Δημοκρατικό Κόμμα,
όπου ήταν ενεργό μέλος
και χρηματοδότης, τον
βοήθησαν ούτε η προσωπική φιλία του με το
ζεύγος Κλίντον ούτε τα
καλά λόγια που έλεγε γι’
αυτόν η Μισέλ Ομπάμα.
Πριν από λίγες μέρες
αποφασίστηκε ο Χάρβεϊ
Γουάινστιν, ο πρώην πανίσχυρος κινηματογραφικός παραγωγός των
ΗΠΑ, να εκδοθεί από τη
Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια, όπου θα δικαστεί και πάλι για την εκεί
«δράση» του…
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Τέξας: Δημόσια
οπλοφορία χωρίς
άδεια και με τον νόμο!
Αληθινό «πόλεμο» άνοιξε η απόφαση που ενέκρινε ο Ρεπουμπλικανός
κυβερνήτης της Πολιτείας του Τέξας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται σε κάθε πολίτη άνω των 21
ετών να οπλοφορεί δημόσια, ακόμα
και χωρίς να διαθέτει τη σχετική
άδεια από τις Αρχές. Η απόφαση
ελήφθη τον Μάιο από τη Γερουσία
της Πολιτείας και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο πολλοί στο Τέξας, κυρίως
οπαδοί του Δημοκρατικού Κόμματος, θεωρούν ότι αυτή η απόφαση
θα φέρει περισσότερη βία απ’ όση
έχουν δει έως τώρα.

ΗΠΑ: Έπεσαν τα sites
μεγάλων αεροπορικών
εταιρειών
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε
χθες, όταν οι ιστοσελίδες των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών
στις Ηνωμένες Πολιτείες (American Airlines, Southwest Airlines,
United Airlines και Delta Air Lines)
«έπεσαν», με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Οι
εταιρείες να αναζητούν τα αίτια του
προβλήματος. Συνολικά, για τις
τέσσερις μεγάλες αεροπορικές
εταιρείες οι διαμαρτυρίες πελατών
για την αδυναμία τους να εξυπηρετηθούν ξεπέρασαν τις 1.000. Σύμφωνα με την Downdetector, την
ιστοσελίδα παρακολούθησης ιστοσελίδων που διακόπηκε η λειτουργία τους, ακυρώθηκαν 300-400 πτήσεις κάθε εταιρείας και καθυστέρησαν τα δρομολόγιά τους πολύ περισσότερες.
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Γερμανικά χρήματα
για τη «μίνι Τουρκία»
του Ταγίπ στη Συρία!

Η

γερμανική εφημερίδα «Die
Welt» προχώρησε χθες σε σημαντικές αποκαλύψεις για τα
σχέδια του «σουλτάνου» να δημιουργήσει μια «μίνι Τουρκία», όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στην περιοχή του
Ιντλίμπ, στη Βόρεια Συρία, κατά παράβαση το Διεθνούς Δικαίου. Το δημοσίευμα
είχε τίτλο «Γερμανικά χρήματα για τη μίνι
Τουρκία του Ερντογάν»!
Σύμφωνα με την έγκριτη εφημερίδα, «η
εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων φέρει την υπογραφή της αμφιλεγόμενης
τουρκικής θρησκευτικής οργάνωσης
DITIB, η οποία διαθέτει στη Γερμανία περίπου 800 τζαμιά». Ο Κρίστοφ ντε Φρις,
που είναι υπεύθυνος ενημέρωσης της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Γερμανών
Συντηρητικών για θρησκευτικά θέματα,
πιστεύει ότι η DITIB «εμφανίζεται προς τα
έξω ως φιλελεύθερη οργάνωση με ρόλο
στον διαθρησκευτικό διάλογο». Ο Γερμανός βουλευτής, όμως, κατηγορεί την οργάνωση ότι στο εσωτερικό της είναι κάθε
άλλο παρά ανεκτική, ιδίως όταν πρόκειται
για την «κοινωνική πλειοψηφία και τις
μειονότητες». Η σχετική προπαγανδιστική αφίσα δείχνει μια γυναίκα με μαντίλα
που έχει στην αγκαλιά της ένα ξυπόλητο
παιδί και τυπωμένη τη φράση: « Ένα σπίτι
30 τετραγωνικών με δύο δωμάτια, μπάνιο,
κουζίνα. Μόλις 700 ευρώ κοστίζει ένα τέτοιο σπίτι».
Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν αντιμετωπίζει
στο εσωτερικό της χώρας ένα ακόμα κύμα
αποδοκιμασίας και αμφισβήτησης, αυτήν
τη φορά για τη «διαλλακτική», όπως θεω-

Πού συμφώνησαν
και πού διαφώνησαν
Μπάιντεν - Πούτιν
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ρήθηκε, στάση που κράτησε στη Σύνοδο
Κορυφής του ΝΑΤΟ και ειδικότερα διότι
δεν έθιξε στον Τζο Μπάιντεν την εκ μέρους του αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Αρμενίων. Η σφοδρή επικρίτρια του Ερντογάν, πρόεδρος του «Καλού Κόμματος»,
Μεράλ Ακσενέρ, σε ομιλία της κατήγγειλε
την «ηττοπαθή» στάση του Τούρκου προέδρου και τελείωσε την αναφορά της στο
θέμα λέγοντας από μικροφώνου στον
Ερντογάν: «Ντροπή σου!».
Παράλληλα, άλλον έναν πονοκέφαλο
πρόσθεσε στον Ερντογάν ο οίκος αξιολόγησης Fitch, που εξέφρασε την εκτίμηση
ότι οι τουρκικές εταιρείες θα πληγούν, λόγω της αναξιόπιστης νομισματικής πολιτικής της Άγκυρας, των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων και της πολιτικής της
Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ
(FED).

Ο Fitch εκτιμά πως
οι τουρκικές εταιρείες
θα πληγούν λόγω της
αναξιόπιστης νομισματικής
πολιτικής της Άγκυρας...

Παρά το ότι προσήλθαν στη συνάντηση
κορυφής της Γενεύης κρατώντας «μικρό
καλάθι» και χωρίς ψευδαισθήσεις, οι πρόεδροι των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν κατάφεραν να επιτύχουν συμφωνίες στα θέματα στα οποία δεν
έχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις.
Μάλιστα, η συνάντηση κράτησε τρεις
ώρες και όχι πέντε, όπως προβλεπόταν,
αφού οι σχετικές συζητήσεις, σύμφωνα με
όσα δήλωσε αργότερα ο Μπάιντεν, ήταν έντονες και λεπτομερείς, οπότε «δεν χρειαζόταν να δαπανήσουμε περισσότερο χρόνο συζητώντας».
Η πρώτη σημαντική συμφωνία των δύο
είναι η αποκλιμάκωση των εξοπλισμών μέσα από τον διάλογο για τη Στρατηγική Σταθερότητα και η σύμπτωση απόψεων στο ότι
«ένας πυρηνικός πόλεμος δεν κερδίζεται,
γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνει».
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν, επίσης, στην
επιστροφή των πρεσβευτών τους στις θέσεις τους, από τις οποίες είχαν ανακληθεί
λόγω της όξυνσης των μεταξύ τους σχέσεων.
Φυσικά, στα υπόλοιπα θέματα υπήρξε
σαφής διαφωνία: Ο Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι «ορισμένες υποδομές» πρέπει να
μείνουν στο απυρόβλητο και, όπως δήλωσε
μετά τη συνάντηση, εάν η Ρωσία παραβιάσει τους κανόνες στο πεδίο των κυβερνοσυστημάτων, οι ΗΠΑ θα απαντήσουν όπως
πρέπει. Ουσιαστικά, η Ουάσιγκτον παραμένει πεισμένη ότι οι ένοχοι για τις πρόσφατες
κυβερνοεπιθέσεις είναι Ρώσοι χάκερ, κάτι
που η Μόσχα αρνείται. Επίσης, ο Τζο
Μπάιντεν χαρακτήρισε «γελοίες» τις συγκρίσεις του επιπέδου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.
Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν
χαρακτήρισε πολύ εποικοδομητικές τις συζητήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του και
πρόσθεσε ότι επιβεβαίωσε την προηγούμενη άποψή του «ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι
ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος». Ερωτηθείς για τη συνέχεια, ο Πούτιν απάντησε:
«Δεν με προσκάλεσε στις ΗΠΑ ούτε εγώ
στη Ρωσία».
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Να παραταθούν τα «κουρεμένα» ενοίκια ζητά η αγορά
Την ανάγκη να επεκταθεί το μέτρο των μειωμένων ενοικίων και μετά τον Ιούνιο αλλά και να επεκταθούν τα μισθωτήρια συμβόλαια ζητούν οι επιχειρηματίες λόγω της δύσκολης κατάστασης που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, το 23% εμφανίζει
καθυστερήσεις στις πληρωμές ενοικίων από το β’ εξάμηνο
του 2020.
Με επιστολή του ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας
(ΕΣΑ) αλλά και του Πειραιά (ΕΣΠ) ζήτησαν τη συνέχιση της

στήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων ώστε να επιβιώσουν στη δύσκολη μετα-Covid εποχή, ιδιαίτερα όσων στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα.
«Για να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στις νέες δύσκολες συνθήκες
που έχουν διαμορφωθεί απαιτείται η συνέχιση του μέτρου
της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων με παράλληλη
επιδότηση των ιδιοκτητών, ώστε να λάβουν το γρηγορότερο
δυνατό το σύνολο των μισθωμάτων που τους αναλογούν και
να μπορέσουν να καλύψουν όλες τις υποχρεώσεις τους»,

αναφέρει σε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα ο ΕΣΑ.
Σε ανάλογη κίνηση προχώρησε και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας,
αποστέλλοντας επιστολή στο υπουργείο Ανάπτυξης, στην
οποία ζητά την παράταση της προθεσμίας δήλωσης επέκτασης επαγγελματικών μισθώσεων. Αλλά και οι φορείς στον
κλάδο της εστίασης ζητούν παράταση του καθεστώτος μείωσης ενοικίων για όση περίοδο ισχύουν περιοριστικά μέτρα σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο Π Ε Κ Α

Πότε πληρώνονται
επιδόματα και
παροχές Ιουλίου

Φ

τάνει η ώρα για την πληρωμή των επιδομάτων
από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς
στις 30 Ιουνίου θα πιστωθούν τα ποσά στους δικαιούχους.
Πρόκειται για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης, τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά
επιδόματα, τη στεγαστική συνδρομή, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων και
τη σύνταξη υπερηλίκων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πίστωση
των ποσών στους λογαριασμούς των
δικαιούχων γίνεται από το απόγευμα
της προηγούμενης μέρας.

Ημερομηνίες
Το επίδομα καταβάλλεται σε δύο
ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η
πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί
και εγκριθεί μέσα στον μήνα της
γέννησης του παιδιού και η δεύτερη
δόση έπειτα από πέντε μήνες από
τον μήνα γέννησης του παιδιού.
Όσοι πληρωθούν στις 31 Μαρτίου
την πρώτη δόση θα πληρωθούν τη
δεύτερη δόση στις 30 Ιουλίου 2021.

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Eνοίκιο - Ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
Στις 30 Ιουνίου θα πληρωθούν οι
δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης και του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος, ενώ στο πλαίσιο των
μέτρων προστασίας από τη διάδοση
του κορονοϊού έχει παραταθεί αυτοδίκαια για τρεις μήνες η καταβολή
του επιδόματος στέγασης.
Διευκρινίζονται τα εξής:
Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα
αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά. Αν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να
γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε
θα ανανεωθεί αυτομάτως η ισχύς
της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις παρακάτω παροχές και προγράμματα σε άτομα με αναπηρία:
επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδο-

Τρίμηνη παράταση στις αποφάσεις
για την ενίσχυση...
Υπενθυμίζεται ότι παρατείνεται κατά τρεις μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του επιδόματος, οι οποίες υπό φυσιολογικές
συνθήκες θα έπρεπε να υποβληθούν κατά τους μήνες Φεβρουάριο,
Μάρτιο και Απρίλιο του 2021.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση
του κορονοϊού παρατείνεται για τρεις μήνες η ισχύς των εγκριτικών
αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των δικαιούχων
στους δήμους ή στα κέντρα κοινότητας. Η τρίμηνη παράταση που δίνεται αφορά στο «επίδομα στέγασης» στις περιπτώσεις που λόγω
λήξης της ισχύος τους απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των δικαιούχων κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του
2021.
μα σε νεφροπαθείς κ.λπ., πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων
με βαριά αναπηρία και ατόμων με
βαριά νοητική υστέρηση. Επίσης,
ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία, κωφών και βαρήκοων, ατόμων με αναπηρία όρασης,
εγκεφαλική παράλυση.

Στις 30 Ιουνίου η καταβολή
του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος - Σε δύο δόσεις
το βοήθημα γέννας
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Πακέτο κινήτρων
80 εκατ. € για ανάπτυξη
των startups
Ισχυρό πακέτο τοπικών κινήτρων ανά
περιφέρεια για την ανάπτυξη των startups δρομολογεί το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «Political», το συνολικό πρόγραμμα μπορεί να
φτάσει στα 80 εκατ. ευρώ.
Το πρόγραμμα αφορά σε εγγεγραμμένες
επιχειρήσεις στο «Elevate Greece», οι
οποίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5
εργαζομένους και ελάχιστο τζίρο
100.000 ευρώ το 2020, ενώ το όριο των
βραβείων που θα δίνονται θα αφορά σε
επιχειρήσεις με τζίρο έως 200.000 ευρώ.
«Δεν υπάρχει εργαλείο που δεν θα χρησιμοποιήσουμε για να ριζώσει η νεοφυής επιχειρηματικότητα στη χώρα
μας», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στη
συνέντευξη Τύπου για τη διεξαγωγή των
πρώτων Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς
Επιχειρηματικότητας «Elevate Greece».
Σημειώνεται ότι 2 στις 3 καινοτομικές
επιχειρήσεις είναι στην Αττική και 3 στις
4 στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν περιφέρειες με μηδενική παρουσία, όπως η
υπό απολιγνιτοποίηση Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Όπως δήλωσε και ο υφυπουργός Χρίστος
Δήμας, το υπουργείο με το πακέτο κινήτρων στοχεύει στην ανάπτυξη νεοφυών
επιχειρήσεων εκτός αστικών κέντρων.

Έρχεται νέο κύμα
«κόκκινων» δανείων
Νέο κύμα «κόκκινων» δανείων μέσα
στους επόμενους μήνες αναμένει η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως επισημαίνεται
σχετικά στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία δημοσιεύεται
δύο φορές τον χρόνο. Όπως αναφέρεται,
η πανδημία επηρέασε καθοριστικά την
οικονομική δραστηριότητα το 2020, οδηγώντας σε βαθιά ύφεση και προκαλώντας κλυδωνισμούς στο τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι
το τραπεζικό σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει μέσα στους επόμενους μήνες
ένα κύμα αθέτησης πληρωμών και να
κάνει αποτελεσματική διαχείριση για να
μη «φρενάρει» τη χρηματοδότηση της
πραγματικής οικονομίας.

ΧΡΗΜΑ

Υψηλά πλεονάσματα χωρίς
μέτρα, μόνο με ανάπτυξη

Ε

πιστροφή σε υψηλά πρωτογενή
πλεονάσματα μόνο μέσα από την
αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και χωρίς μέτρα περικοπών εισοδημάτων και αύξησης φόρων
ενσωματώνουν οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος της περιόδου 20222025, το οποίο θα κατατεθεί εντός των ημερών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα
με τους στόχους που θέτει το πρόγραμμα:
Η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,6% φέτος, ενώ το 2022 θα
ανέλθει στο 6,2% και στη συνέχεια θα «τρέχει» με 4,4% το 2023, 4,1% το 2024 και 3,3%
το 2025. Το 2025 το ΑΕΠ θα διαμορφωθεί
στα 217,015 δισ. ευρώ, δηλαδή στα επίπεδα
του 2003!
Το δημόσιο χρέος από το 205% του ΑΕΠ
φέτος θα υποχωρήσει ραγδαία το 2022
και θα διαμορφωθεί στο 190%, ενώ με βάση
την πορεία της ανάπτυξης προβλέπεται ότι
θα υποχωρήσει στο 166% στο τέλος του 2024.
Το πρωτογενές έλλειμμα από το 7,1%
φέτος θα... προσγειωθεί στο 0,5% του
ΑΕΠ το 2022 λόγω της σταδιακής απόσυρσης των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Το
πρωτογενές πλεόνασμα θα ανέλθει στο
2,2% το 2023, στο 2,8% το 2024 και θα ανέλθει στο 3,7% του ΑΕΠ το 2025, δηλαδή έπει-

1
2

3

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

τα από έξι χρόνια θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2019.
Τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν λιγότερο σε σχέση με το ονομαστικό ΑΕΠ, με αποτέλεσμα
τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ να περιοριστούν σε 44,9% το 2025 έναντι 46,5% το 2019
και οι δαπάνες σε 43,4% το 2025 έναντι
45,3% το 2019. Ειδικότερα, όλες οι γενικές
κατηγορίες εσόδων αναμένεται να περιοριστούν ως ποσοστό του ΑΕΠ, με εξαίρεση τις
μεταβιβάσεις και τα λοιπά έσοδα, λόγω των
εισπράξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και
των αυξημένων εσόδων του ΠΔΕ. Αντίστοιχα, όλες οι κατηγορίες δαπανών εμφανίζονται μειωμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ,
εκτός των επενδυτικών δαπανών που θα
ανέλθουν στο 5,3% του ΑΕΠ έναντι 3,3%.
Με βάση τα μεγέθη του Μεσοπρόθεσμου, φαίνεται εμφανέστατα ο επενδυτικός
προσανατολισμός, καθώς το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων είναι προσηλωμένο αποκλειστικά σε επενδυτικά σχέδια και
όχι δαπάνες άλλης φύσεως, όπως, παρα-

4

δείγματος χάρη, για την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Επισημαίνεται ότι η επίτευξη
των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας (ΜΠΔΣ) 2022-2025 στηρίζεται στην
παραδοχή ότι η πανδημία είναι πλέον υπό
έλεγχο και δεν θα απαιτηθούν νέα μέτρα
περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι τυχόν αναζωπύρωση της πανδημίας από το φθινόπωρο θα
οδηγήσει αναπόφευκτα σε δυσμενέστερη
πρόβλεψη των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών. Το ΜΠΔΣ 20222025 στηρίζεται στην υπόθεση μιας ισχυρής αδιατάρακτης ανάκαμψης για μια πενταετία, ενώ κρίσιμα είναι και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής διαδικασίας ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια διατήρησή της.

Δυναμική επανεκκίνηση της
οικονομίας με συνεχή αύξηση
του ΑΕΠ τουλάχιστον
επί μία πενταετία

P
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Motor Oil: Αύξηση στη ζήτηση
καυσίμων στα επίπεδα του 2019

Τ

ην ελπίδα η ζήτηση για καύσιμα κίνησης να επιστρέψει
στα επίπεδα του 2019 κατά τη φετινή χρονιά εξέφρασε
ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil
Πέτρος Τζαννετάκης, κατά τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.
Όπως είπε, ήδη το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου ήταν καλύτερο
από το αντίστοιχο του 2019, με το οποίο γίνεται η σύγκριση, δεδομένου ότι οι επιδόσεις του 2020 λόγω καραντίνας ήταν πολύ
χαμηλές. Επίσης, από το τέταρτο τρίμηνο του 2020 έχει επανέλθει σε προ κορονοϊού επίπεδα ο συντελεστής χρησιμοποίησης του διυλιστηρίου. Αντίθετα, η επαναφορά της ζήτησης
αεροπορικών καυσίμων στα προ κρίσης επίπεδα δεν αναμένεται πριν από το 2022. Απαντώντας σε ερωτήσεις των αναλυτών,
ο κ. Τζαννετάκης τόνισε ότι η επένδυση για την από κοινού με
τη ΓΕΚ Τέρνα ανάπτυξη μονάδας φυσικού αερίου, ισχύος 877
μεγαβάτ, στην Κομοτηνή, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, θα
φθάσει στα 375 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 75 % θα καλυφθεί
με τραπεζικό δανεισμό. Οι όροι έχουν ήδη συμφωνηθεί με τις
τράπεζες.

ΔΕΣΦΑ: Υλοποίηση του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Το επόμενο δίμηνο ο Διαχειριστής θα προκηρύξει διαγωνισμό για την
προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και την κατασκευή του έργου, για
το οποίο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2023.Πρόκειται για ένα έργο που συνδέεται με την προοπτική η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να αναδειχθεί σε ενεργειακό κέντρο πράσινου υδρογόνου, μέσω της κοινής επενδυτικής πρότασης δέκα φορέων και επιχειρήσεων White Dragon. Για τον λόγο αυτόν, ο αγωγός θα είναι εξ αρχής συμβατός και με τη μεταφορά υδρογόνου. Με αυτόν τον νέο αγωγό
Βορρά - Νότου, όπως αποκαλείται, ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει στην πρωτοβουλία 12 Ευρωπαϊκών Διαχειριστών Συστήματος Φυσικού Αερίου European Hydrogen Backbone για τη δημιουργία δικτύου μεταφοράς
υδρογόνου 39.700 χλμ. σε 21 ευρωπαϊκές χώρες έως το 2040. Η νέα
υποδομή θα συνδέσει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη και θα φθάνει έως
την Καβάλα, για να συνδεθεί με την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου
και την εν δυνάμει, μελλοντικά, μετατροπή της σε αποθήκη υδρογόνου.

TÜV Hellas: Επιθεώρηση και αξιολόγηση
των εστιατορίων Aegean Cuisine
Το δίκτυο των εστιατορίων Aegean Cuisine, που
αποτελούν τον πρεσβευτή της κυκλαδικής γαστρονομίας, επιθεώρησε και αξιολόγησε η TÜV Hellas
για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Το
Δίκτυο Aegean Cuisine αποτελείται πλέον από 189
επιχειρήσεις εστίασης σε 23 νησιά των Κυκλάδων,
ενώ η TÜV HELLAS συνεργάστηκε με ομάδα γευσιγνωστών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να ολοκληρώσει τον τρίτο κύκλο επιτόπιων
επιθεωρήσεων και αξιολόγησης των εστιατορίων.

Attica Group: Τέσσερα βραβεία
στα Health & Safety Awards
Η Attica Group, μητρική εταιρεία των Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic
Seaways, ανακοινώνει τη βράβευσή της με
τέσσερα βραβεία στα Health & Safety Awards
2021. Κέρδισε το βραβείο Winner στον κλάδο
«Ναυτιλία/Shipping», το Gold βραβείο στην
κατηγορία «Προσβασιμότητα Χώρου σε ΑΜΕΑ
/ Disability Facilitate Space», το Gold βραβείο
στην κατηγορία «Εκκένωση Εγκαταστάσεων /
Premises Evacuation» και το Bronze βραβείο
στην κατηγορία «Covid-19: Μέσα αντιμετώπισης στους χώρους εργασίας / Covid-19«.

Παπαστράτος: Νέα μεγάλη
επένδυση 125 εκατ. ευρώ

Με αφορμή τα 90 χρόνια από τα εγκαίνια του
εργοστασίου της στον Πειραιά, η Παπαστράτος ανακοίνωσε νέα μεγάλη επένδυση,
ύψους 125 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, παρουσίασε τη Στρατηγική της για Βιώσιμη Ανάπτυξη, με πέντε πυλώνες και σαφείς, μετρήσιμους στόχους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίτευξης. «Η νέα μεγάλη επένδυση
των 125 εκατ. ευρώ είναι το επισφράγισμα
της υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται εδώ, στη χώρα μας, και
φτάνουν σε όλο τον κόσμο. Γίνεται πραγματικότητα χάρη στους ανθρώπους της Παπαστράτος, τους συνεργάτες μας, τη στήριξη
από φορείς, την αποδοχή από καταναλωτές
και την κοινωνία», δήλωσε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης.

Vodafone Smart Parking AμεΑ
Το Vodafone Business κατασκεύασε, παρέδωσε και έθεσε σε λειτουργία στον Δήμο Τρικκαίων ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο σύστημα διαχείρισης θέσεων στάθμευσης για
ΑμεΑ. Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία
ΝΒ-ΙοΤ και συμβάλλει στη βιώσιμη κινητικότητα της πόλης των Τρικάλων, διευκολύνοντας τη
ζωή των ατόμων με αναπηρία.
Το Vodafone Smart Parking χρησιμοποιεί
αισθητήρες ΝΒ-ΙοΤ και προηγμένη τεχνολογία,
διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των θέσεων
στάθμευσης του δήμου, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί σε ΑμεΑ, μέσα από τη χρήση ενός
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στα ΕΛ.ΤΑ.

ΕΣΑ και GRECA ενώνουν
δυνάμεις για μετάβαση
εμπορίου στην ψηφιακή εποχή
H ΓΕΚ Τέρνα στηρίζει
τη δημιουργία του «Ελληνικού
Πάρκου» στα Τίρανα

Μ

νημόνιο συνεργασίας συνυπέγραψαν ο πρόεδρος του ΕΣΑ Σταύρος Καφούνης και η πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου GRECA Κατερίνα Φραϊδάκη, στο πλαίσιο
της στρατηγικής τους για την αποτελεσματική μετάβαση του εμπορίου στην ψηφιακή εποχή. Τα δύο μέρη
αναγνωρίζουν ότι το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο
εργοδότη όλης της χώρας και πως η στήριξη των φυσικών αλλά και των ηλεκτρονικών καταστημάτων αυτήν
τη δύσκολη περίοδο κρίνεται απαραίτητη. Η συνεργασία των δύο μερών καθίσταται αμοιβαία επωφελής, με
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής αναβάθμισης. Η διαλεκτική σύνθεση των δύο πυλώνων εκτιμάται ότι θα ωφελήσει πολλαπλά την εθνική οικονομία, διαμορφώνοντας δυνατότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ των πλαισίων λειτουργίας των συμβαλλομένων μερών, μέσω συμπράξεων
για την περαιτέρω σύνδεση του παραδοσιακού και του
ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, στο πλαίσιο των δράσεων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμμετέχει, μέσω
της 100% θυγατρικής του εταιρείας Τέρνα, στην υλοποίηση του έργου «Ελληνικό Πάρκο», στη λίμνη
Φάρκα των Τιράνων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Το θεματικό πάρκο βρίσκεται στην όχθη της τεχνητής λίμνης Φάρκα, σε
μια έκταση 5,5 περίπου στρεμμάτων και, μόλις ολοκληρωθεί, θα περιλαμβάνει αμφιθέατρο, χώρο
αθλοπαιδιών, κήπο και μικρό προβλήτα για σκάφη.
Τα εγκαίνια του «Ελληνικού Πάρκου» θα πραγματοποιηθούν στις 18 Ιουνίου, ώστε στις 20 Ιουνίου να
φιλοξενήσει το αθλητικό γεγονός Tiranathlon, τον
πρώτο επίσημο διεθνή αγώνα τριάθλου στην Αλβανία, ο οποίος διοργανώνεται από την Ελληνική Πρεσβεία σε συνεργασία με τον Δήμο Τιράνων και την
Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου
0,07 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ.
Ψηφιακές Ακαδημίες Γονέων
και Μαθητών από τη Eurolife
Οι Ψηφιακές Ακαδημίες Γονέων και Μαθητών, ένα δωρεάν online εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Cyber Security
International Institute, που υλοποιείται με την υποστήριξη της Eurolife FFH, έχουν υποδεχθεί περισσότερους
από 3.000 συμμετέχοντες συνολικά από την έναρξή τους.
Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει μικρούς
και μεγάλους για τους ψηφιακούς κινδύνους και τις
απεριόριστες δυνατότητες του Διαδικτύου και της τεχνολογίας. Η Eurolife FFH υποστηρίζει την υλοποίησή του,
συμβάλλοντας, έτσι, στην αναβάθμιση των ψηφιακών
γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Και οι
δύο Ακαδημίες θα επιστρέψουν τον Σεπτέμβριο με νέους κύκλους μαθημάτων, ύστερα από μια σύντομη διακοπή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό
4.224.360 ευρώ με μείωση της ονομαστικής
αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους ενέκρινε η επαναληπτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της ΕΧΑΕ. Περαιτέρω, οι μέτοχοι αποφάσισαν την τροποποίηση του, περί μετοχικού
κεφαλαίου, άρθρου 5 του Καταστατικού της
Εταιρείας, την ενσωμάτωση της τροποποίησης
στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά Νόμο, στην αρμόδια Αρχή. Στη Γενική Συνέλευση
παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες
20.461.011 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 33,91%, επί συνόλου
60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Στην πρόσληψη 63 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση
εργασίας πλήρους απασχόλησης προχωρούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία,
προκειμένου να στελεχώσουν ταχυδρομικά
καταστήματα σε νησιά
και σε ακριτικούς και
ορεινούς δήμους και να
διασφαλίσουν, έτσι, την
απρόσκοπτη ταχυδρομική εξυπηρέτηση των περιοχών αυτών. Για την
κάλυψη της θέσης απαιτείται απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής, ενώ θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε άλλο έργο διανομής.
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τις
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ανάλογα με την Περιφερειακή Διεύθυνση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να βρουν στο www.elta.gr στην ενότητα «Συνεργαστείτε Μαζί μας».

Attica Bank: Μείωση ζημιών στο α’ τρίμηνο
Ζημίες ύψους 5,83 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών
12,54 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η Attica Bank. Τα καθαρά
έσοδα από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το α’ τρίμηνο 2021 κατά 19,7%, κυρίως λόγω της
αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης.
Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση, ύψους 18,4% σε ετήσια βάση, λόγω
της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων, το οποίο απορρόφησε το κόστος που σχετίζεται με τους τόκους από τα νέα δάνεια που
εκταμιεύθηκαν κατά το α’ τρίμηνο του 2021.

Νέα ενέργεια κοινωνικής
ευθύνης από την Παπουτσάνης
Το 2020 αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την
Παπουτσάνης, καθώς σηματοδότησε τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση της ιστορικής, 100%
ελληνικής, εταιρείας. Όπως αναφέρει η εταιρεία, σε
σχετική ανακοίνωση, εξελίσσεται και σημειώνει μια
επιτυχημένη πορεία, έχοντας στην καρδιά της τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Δημιουργώντας διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους
Έλληνες καταναλωτές, η Παπουτσάνης γιορτάζει τη
μακρά ιστορία της και θέτει τις βάσεις για ένα δυναμικό μέλλον. Με κάθε πώληση του επετειακού σαπουνιού Παπουτσάνης, η εταιρεία προσφέρει ένα
προϊόν προσωπικής φροντίδας σε οργανισμούς με
τους οποίους συνεργάζεται ο ΔΕΣΜΟΣ και στηρίζουν
ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Στόχος είναι να διατεθούν 100.000 τεμάχια προϊόντων υγιεινής φροντίδας σε βάθος ενός έτους, όπως μπάρες σαπουνιού
Karavaki και Aromatics, κρεμοσάπουνα Natura και
Karavaki, σαμπουάν Hair Chic, αφρόλουτρα Αromatics, Karavaki και αντισηπτικά Natura.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

H μεγάλη των «πλάβι» σχολή
ΕΚ και Παναθηναϊκός εναπόθεσαν τις ελπίδες τους σε σερβικά χέρια για την ποδοσφαιρική τους ανάκαμψη την προσεχή σεζόν, στον Βλάνταν Μιλόγεβιτς και στον Ιβάν
Γιοβάνοβιτς αντίστοιχα, άξια τέκνα της μεγάλης των
«πλάβι» σχολής, που παραμένει εκ των κορυφαίων
του κόσμου εδώ και 50 χρόνια! Σε αυτή την περίφημη
σχολή φοίτησαν όλα τα ιερά τέρατα της γιουγκοσλαβικής σχολής κάτω από τη σκέπη του αείμνηστου
professor Μίλαν Μίλιανιτς, άλλοτε προπονητή της
Ρεάλ Μαδρίτης, που έφυγε από τη ζωή πριν από εννέα
χρόνια.
Μιλόγεβιτς και Ιβάνοβιτς είναι γνώστες της ελληνικής πραγματικότητας, αφού έχουν παίξει και οι δύο
μπάλα στην Ελλάδα σε Καλαμάτα, Παναθηναϊκό ο
πρώτος και σε Ηρακλή για μια δεκαετία ο δεύτερος,
αλλά έχουν προπονήσει και ομάδες. Τον Πανιώνιο ο
Μιλόγεβιτς, τον Ηρακλή και την Παναχαϊκή ο Ιβάν.
Γνωρίζουν το ελληνικό μενταλιτέ, αλλά κυρίως έρ-

Α

χονται φορτωμένοι με τα μυστικά της σχολής ποδοσφαίρου στην πατρίδα τους, που τροφοδοτεί με προπονητές ακόμα και τη Λατινική Αμερική. Τόσο φημισμένη είναι.
Τι θα δούμε σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό την προσεχή
σεζόν; Το αδιαπραγμάτευτο στερεότυπο της σχολής
των «πλάβι», το οποίο στην Ελλάδα έφερε ο Ντούσαν
Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ πρώτα και μετέπειτα στον Ολυμπιακό. Μια δογματική «αμερικανιά» στη γλώσσα των
business: «The right people at the right places». Που
θα πει «οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις». Σέρβος προπονητής δεν θα κάνει ποτέ αλχημείες στην ενδεκάδα, ούτε πρόκειται να αλλάξει θέση
σε ποδοσφαιριστή που η φύση του τον προτρέπει να
είναι μπακ, χαφ, επιθετικός.
Άλλο χαρακτηριστικό του σχολείου στο Βελιγράδι
είναι πως οι ντρίμπλες επιτρέπονται κόντρα στην παγκόσμια συνταγή, πως η μπάλα πρέπει να παίζεται «με
τη μία». Το είχε εξηγήσει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς πριν

από μερικά χρόνια, «ο ποδοσφαιριστής είναι ένα παιδί που πρέπει να παίζει, δεν είναι ένας εργάτης που
απλώς πρέπει να παράγει». Η παρέμβαση του προπονητή είναι για να μη γίνεται κατάχρηση. Που σημαίνει
ότι ΑΕΚ και Παναθηναϊκός κάτω από τις οδηγίες των
Μιλόγεβιτς και Ιβάνοβιτς θα παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά στη φυσική κατάσταση, που είναι πυλώνας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, οι Σέρβοι
ήταν οι πρώτοι που έβαλαν στον… υπολογιστή τις
αποστάσεις που καλύπτει ένας παίκτης τρέχοντας.
Και είχαν ανακηρύξει πρωταθλητή τον Τσάβι της
Μπαρτσελόνα, για τον οποίο αποφάνθηκαν ότι έτρεχε
περισσότερα από 2.500 χιλιόμετρα τον χρόνο! Επίσης,
ένα από τα μαθήματα στη σχολή του Βελιγραδίου είναι
η ψυχολογία. Οι προπονητές αποκτούν γνώσεις για να
διαχειρίζονται καλύτερα τους παίκτες τους, στην
προσπάθεια να τους πείσουν για ένα πράγμα: ότι το
ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και πρέπει να αναπτύξουν τη «συντροφικότητα» μεταξύ τους.
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Έρικσεν: «Γαμ…, είμαι μόλις 29 ετών»

Ο

Γερμανός γιατρός της UEFA Γενς
Κλάινφελντ, ο πρώτος που έσπευσε
πάνω στον Δανό Κρίστιαν Έρικσεν
μόλις έπαθε καρδιακή προσβολή στο ματς με
τη Φινλανδία, αποκάλυψε τη συνομιλία που
είχε μαζί του εκείνες τις πρώτες στιγμές της
ανάνηψης. «Λοιπόν, επιστρέφεις μαζί μας»,
του είπε ο γιατρός. Και απάντησε ο Κρίστιαν:
«Ναι, είμαι πίσω μαζί σου, γαμ..., είμαι μόλις
29 χρόνων». Και στη συνέχεια ο Κλάινφεντ
δήλωσε: «Εκείνη τη στιγμή σιγουρεύτηκα ότι
ο εγκέφαλός του δεν είχε υποστεί βλάβη και
ότι είχε επιστρέψει εντελώς, γιατί ο Κρίστιαν
απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν». Ο Κλάινφελντ ήταν ένας ακόμη γιατρός-καρδιολόγος που εξήρε την αποτελεσματικότητα του απινιδωτή: «Είναι ένα θαυματουργό μηχάνημα που πρέπει να υπάρχει σε κάθε γήπεδο». Μακάρι να το
ακούσουν και οι δικοί μας εδώ, που σε πολλά παιχνίδια του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος δεν υπάρχει καν γιατρός. Ο
Κρίστιαν Έρικσεν θα κυκλοφορεί με βηματοδότη από εδώ και στο εξής…

«Σκότωσαν
τον Ντιέγκο»!

SPORTS
Συνεχιστές του Ρονάλντο
Η ενέργεια του Κριστιάνο Ρονάλντο να απομακρύνει δύο μπουκάλια της Coca-Cola δίπλα από
τα μικρόφωνα πριν από τη συνέντευξη Τύπου του
αγώνα με την Ουγγαρία βρήκε δύο ακόμη μιμητές. Τον Ιταλό Μάνουελ Λοκατέλι, ο οποίος επίσης
έκανε την ίδια κίνηση μετά το 3-0 της Ιταλίας με
την Ελβετία -πέτυχε δύο γκολ- και τον Γάλλο Πολ
Πογκμπά, ο οποίος απομάκρυνε από το οπτικό
του πεδίο ένα μπουκάλι μπίρας. Υπενθυμίζεται
ότι η Coca-Cola είχε ζημία 4 δισ. δολαρίων από
την ενέργεια του Ρονάλντο.

Ιστορικό ντέρμπι

Το αρχαιότερο -και μεγαλύτερο- ντέρμπι όλων
των εποχών μεταξύ της Αγγλίας και της Σκοτίας
ξαναζωντανεύει απόψε (22.00) στο «Γουέμπλεϊ»
του Λονδίνου. Πάντα είχαν διαφορετικό «χρώμα»
αυτές οι αναμετρήσεις στο νησί. Νωρίτερα, στην
Αγία Πετρούπολη (16.00) η Σουηδία υποδέχεται
τη Σλοβακία και στη Γλασκόβη (19.00) θα παίξουν
Κροατία - Τσεχία.

«Να παρέμβει ο Ζαγοράκης»

Συγκλονίζει η δήλωση στα ΜΜΕ της Αργεντινής τού δικηγόρου της νοσοκόμας του Ντιέγκο Μαραντόνα,
Ροδόλφο Μπακέ: «Είναι αλήθεια. Σκότωσαν τον Ντιέγκο». Πρόκειται για μια σαφή κατηγορία προς τους
γιατρούς του πολυθρύλητου Μαραντόνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 60 του χρόνια. Ο Μπακέ ισχυρίστηκε
ότι στον Μαραντόνα χορηγήθηκαν ψυχοτρόπα φάρμακα που επιτάχυναν τους παλμούς της καρδιάς του.

Λεμπρόν: «Μας εξοντώνετε»
Ο μεγαλύτερος -μπορεί και όλων των εποχών«αστέρας» του ΝΒΑ Λεμπρόν Τζέιμς των Λος Άντζελες Λέικερς τα έβαλε ανοικτά με τους διοργανωτές
μετά τους συνεχείς τραυματισμούς στη διοργάνωση
(Λέοναρντ, Χάρντεν και Ίρβιγκ). Τους κατηγόρησε ότι
οι παίκτες φέτος δεν είχαν χρόνο να ξεκουραστούν.
Στο ποδόσφαιρο, που συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, δεν
ακούσαμε καμία τέτοια φωνή…

Την παρέμβαση του προέδρου της ΕΠΟ Θοδωρή Ζαγοράκη ζήτησαν οκτώ ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ προκειμένου να σταματήσει η εκπομπή του ΑΝΤ1 με τον
Φάνη Λαμπρόπουλο και μερικά μοντέλα που
σουτάρουν πέναλτι. Χαρακτήρισαν σεξιστική την
εκπομπή και ότι προσβάλλει τα κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο. Την ανακοίνωση υπογράφουν:
Ατρόμητος Αθηνών, Γιάννενα, Γλυφάδα, ΑΕΚ Μεσολογγίου, Ολυμπιάδα Υμηττού, Νέος Αστέρας
Ρεθύμνου και Εθνικός.

Μεταγραφικά…
Ο Ελ Καντουρί θα μείνει στον
ΠΑΟΚ και για τα επόμενα δύο χρόνια. Στις 250.000 ευρώ έφτασε η μεταγραφή του Γιάννη Κώτσιρα από τον
Αστέρα Τρίπολης στον Παναθηναϊκό. Ο
Ολυμπιακός απέκτησε τον νεαρό μεσοεπιθετικό Αγκιμπού Καμαρά από τη Λιλ. Έπειτα
από 16 χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε ο 35χρονος Σέρχιο Ράμος και το πιο πιθανό είναι να συνεχίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν. «Ο Λίο Μέσι θα κλείσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα», δήλωσε
ο πρόεδρος Λαπόρτα.
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• Στα χαρακώματα ο Γιώργος Τσαλίκης με τον ΣΚΑΪ. Το κανάλι «φρέναρε» τη συνεργασία τους, ενώ ο τελευταίος δημοσίευσε βίντεο να υπογράφει το συμβόλαιο για την παρουσίαση του «Big Brother».
• Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δέχτηκε πρόταση να τραγουδήσει
στη Μικρή Επίδαυρο! Απόρησε
και η ίδια, αρνούμενη ευγενικά.

Θρίαμβος για το «Digger»
στα ελληνικά Όσκαρ

• Ο Γιάννης Πλούταρχος έχασε την
πρώτη δικαστική μάχη με την Εφορία
για μη δηλωθέντα εισοδήματα.
• « Έχω δουλέψει σε οικοδομή, έχω
κάνει προμόσιον σε προφυλακτικά,
σερβιέτες και τσιγάρα», αποκάλυψε
ο Γιάννης Στάνκογλου σε συνέντευξή
του!
• Η Μαρία Σάκκαρη καλεσμένη
του Αντώνη Σρόιτερ στο «Tik
Talk» της Κυριακής.

POLITICAL GOSSIP

• Εθνικό Θέατρο: Προκηρύχθηκε η
θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή μετά το τέλος εποχής Λιγνάδη.
• Πανικός στο Instagram. Η
Νατάσα Καλογρίδη πόζαρε ολόγυμνη!

Τ

ο «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη τίναξε την κινηματογραφική μπάνκα στον αέρα, σαρώνοντας το βράδυ της Τετάρτης τα
Ελληνικά Όσκαρ 2021, με το κοινό όρθιο
να αποθεώνει τον μεγάλο νικητή στο κατάμεστο
«Άλσος». Η Ελληνική Ακαδημία «υποκλίθηκε»
στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του ταλαντούχου σκηνοθέτη, ένα σύγχρονο γουέστερν που απέσπασε δέκα βραβεία, ανάμεσα στα οποία Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας, Μυθοπλασίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Ειδικών και Οπτικών Εφέ,
Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη και Α’ Ανδρικού
Ρόλου!
«Ευχαριστώ την ΕΑΚ και όλους τους παραγωγούς που με στήριξαν και αγκάλιασαν αυτή την ταινία. Αυτό το βραβείο είναι για όλους τους συντελεστές της ταινίας, γιατί αν αγαπήθηκε από την Ακαδημία, είναι επειδή αγαπήθηκε από τους συντελεστές της», ανέφερε στην ομιλία του ο μεγάλος νικητής, προσθέτοντας πως «υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι Έλληνες σκηνοθέτες και θέλουμε τη στήριξη της Πολιτείας».
Η comedian Κατερίνα Βρανά ήταν υπέροχη στην
παρουσίαση της λαμπερής τελετής «Ίρις» και φυσικά δεν έλειψε ο πηγαίος χιουμοριστικός αυτοσαρκασμός της. «Καθώς η χρονιά ήταν μια ταλαιπωρία
για τον καλλιτεχνικό χώρο, η ιδέα ήταν να φέρουν
μια ταλαιπωρημένη για να κάνει την παρουσίαση.
Είχα παρουσιάσει αυτά τα βραβεία ξανά τον Μάρτιο

του 2017 και έναν μήνα μετά παραλίγο να πεθάνω.
Οπότε, μ@@κες, αν πάθω κάτι τον Ιούλιο, εσείς θα
φταίτε», είπε η ηθοποιός.
Το Βραβείο Ντοκιμαντέρ δόθηκε στην ταινία «Οι
άγνωστοι Αθηναίοι» της Αγγελικής Αντωνίου, ενώ η
Βασιλική Καλλιμάνη απέσπασε το βραβείο Β’ Ρόλου για την ερμηνεία της στην «Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» του Γιάννη Οικονομίδη. Το Βραβείο
Α’ Γυναικείου Ρόλου κατέκτησε η Melican Foroutan
του «Pari», Α’ Ανδρικού Ρόλου ο Βαγγέλης Μουρίκης του «Digger» και Β’ Ανδρικού Ρόλου ο Στάθης
Σταμουλακάτος για το «Πρόστιμο».
Τιμητικά βραβεία για την προσφορά τους στην 7η
Τέχνη παρέλαβαν ο μακινίστας Γιάννης Παπαδάκης
και η Μαίρη Χρονοπούλου. Η μεγάλη κυρία της μεγάλης οθόνης, παρά τα σοβαρά κινητικά προβλήματα, ανέβηκε με το μπαστουνάκι της στο stage και
συγκινημένη δήλωσε: «Τον κινηματογράφο τον λάτρεψα από την πρώτη στιγμή και αυτός με αγάπησε
με τη σειρά του, δεν μπορώ να πω. Και ο κινηματογράφος μού έδωσε μεγάλες χαρές. Μου αρέσει να
παίρνω βραβεία και ευχαριστώ την Ακαδημία που
μου το χάρισε».
Μάλιστα, παρέλαβε το βραβείο από τον πρόεδρο
της ΕΑΚ Γιώργο Τσεμπερόπουλο και τον πρόεδρο
του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρο Μπιμπίλα. Αργότερα, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες η
ηθοποιός αποκάλυψε πως είχε τρακ, αφού ανέβηκε στη σκηνή έπειτα από 25 χρόνια!

• « Έφυγε» από ανακοπή καρδιάς ο
ηθοποιός Γιώργος Μαυραειδής.
• «Βροχή» οι παραιτήσεις στην
εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου. Ο ΣΚΑΪ δεν ανανέωσε τις
συμβάσεις των δημοσιογράφων
για τον Ιούλιο και οι αρχισυντάκτες αποχώρησαν.
• Η Εριέττα Κούρκουλου αποκάλυψε
ότι κάνει προσπάθειες να γίνει μανούλα.
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Αποθέωση
στην Κύπρο

GOSSIP
Γυμνάζεται σκληρά

Αποθεώθηκαν στην πρώτη τους
συναυλία στη Λεμεσό οι Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος
Ευαγγελάτος! «Σας ευχαριστούμε γιατί κάνατε αυτή την
τόσο αγχωτική πρεμιέρα μια
γιορτή και μας θυμίσατε πόσο
πολύ αγαπάμε τη σκηνή και
εσάς. Ευγνωμοσύνη για την
πρώτη “Εποχή του θερισμού”»,
έγραψε με ενθουσιασμό στο
Διαδίκτυο ο Θέμης Καραμουρατίδης.

Ε

ρχομός εφοπλιστών στο παραμυθένιο Πάπιγκο για τον
γάμο της χρονιάς! Οι μελλόνυμφοι Αντώνης Λαιμός και
Μαρίκα Αράπογλου θα χορέψουν τον χορό του Ησαΐα το
Σάββατο 19 Ιουνίου, ωστόσο οι παραδοσιακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες το βράδυ με ένα προγαμήλιο χλιδάτο πάρτι στο
απέραντο κτήμα του γαμπρού στο Ζαγόρι. To ζευγάρι υποδέχτηκε
τους VIP καλεσμένους στις υπερπολυτελείς, γυάλινες, λυόμενες
υπαίθριες κατασκευές και εντυπωσιακές τέντες που στήθηκαν ειδικά για το ευτυχές γεγονός, όπως αποκάλυψε το Epiruspost. Συνεργεία από τα Γιάννενα αλλά και τεχνίτες από τα γύρω χωριά εργάστηκαν νυχθημερόν, ενώ τα καταλύματα της περιοχής έχουν 100% πληρότητα από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, με τους περισσότερους να καταφθάνουν από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τα ιδιωτικά τους τζετ στον αερολιμένα «Βασιλεύς Πύρρος». Το μενού της
βραδιάς περιλάμβανε εκλεκτά παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα
και γλυκίσματα αλλά και πιάτα για απαιτητικούς ουρανίσκους.

Η σκληρή άσκηση είναι το μυστικό του fit Λάκη
Γαβαλά. O εκκεντρικός δημιουργός είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media με καθημερινές
αναρτήσεις, άλλοτε συμβουλευτικές και άλλοτε προσωπικές, όπως η φωτογράφιση την ώρα
της πρωινής του γυμναστικής, με διφορούμενο
σχόλιο: «Δεν ανήκω μόνο στο ζώδιο του Λέοντα, αλλά ανήκω και σαν λιοντάρι στη δική μου
ζούγκλα. Ζηλεύω τα αλλά αιλουροειδή όπως
τη λεοπάρδαλη, γιατί δεν χρειάζονται να χτενίζουν τη χαίτη τους όπως εγώ και που χάνω
χρόνο για αυτό».

Στιλάτη φωτογραφία
Παραμένει στην ΕΡΤ
Η Κάτια Ζυγούλη συνεχίζει στην ΕΡΤ και
χαμογελά! Μετά την ολοκλήρωση των
επεισοδίων της εκπομπής «Ιστορίες μόδας», η σύζυγος του Σάκη Ρουβά παραμένει στο δυναμικό της δημόσιας τηλεόρασης για την παρουσίαση ενός νέου πρότζεκτ με τίτλο «Ιστορίες καλύτερης
ζωής». Το Δ.Σ. ενέκρινε δέκα επεισόδια
(μικτή παραγωγή) με συνολικό κόστος
98.318 ευρώ και εργοδοτικές εισφορές
έως 25.000 ευρώ. Το κόστος ανά επεισόδιο είναι 9.318 ευρώ.

Ταξίδι στη Νέα Υόρκη
Η Ίνα Τράντου ταξίδεψε με την εκπομπή της «Η Ζωή αλλιώς» στη Νέα
Υόρκη. Η δημοσιογράφος επισκέφτηκε την ανοικοδομημένη ελληνική
εκκλησία στο άλλοτε Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και έγραψε συγκινημένη: «Λίγοι μήνες έμειναν μέχρι να ανοίξει τις πόρτες του ο ιστορικός ναός του Αγίου Νικολάου στο σημείο μηδέν, που ισοπεδώθηκε στο
τρομοκρατικό χτύπημα 9/11. Χαρά και συγκίνηση για την εκπομπή που
βρέθηκε στο εργοτάξιο!».

Με τον θρυλικό Άγγλο αντισυμβατικό σχεδιαστή
μόδας Philip Sallon πόζαρε στο Instagram η Χριστίνα Πολίτη. Η κοσμικογράφος βρίσκεται στο
Λονδίνο για διακοπές και σύστησε με ενθουσιασμό και περηφάνια τον διάσημο designer, ο
οποίος φωτογραφήθηκε μαζί της ημίγυμνος με
την μπλούζα-φακιόλι: «Νωρίς το απόγευμα στο
Σόχο με τον Philip Sallon, τον καινοτόμο του
στυλ, διοργανωτή εκδηλώσεων και μέλος των
υποπολιτιστικών και νέων ρομαντικών ποπ της
“Punk” κατά τη διάρκεια της δεκαετίας των 70s
και 80s».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr
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Δρ Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος,
χειρουργός - οφθαλμίατρος

Πότε πρέπει να αλλάξετε γυαλιά

Τ

α γυαλιά είναι απαραίτητα στη ζωή μας,
όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα όρασης, όμως πολλοί φορούν επί σειρά ετών
το ίδιο ζευγάρι, διότι δεν πηγαίνουν στον
οφθαλμίατρο όσο συχνά θα έπρεπε. Το κακό είναι
πως νομίζουν ότι βλέπουν καλά. Ωστόσο, μια προσεκτική εξέταση από τον οφθαλμίατρο συχνά αποκαλύπτει ότι η πεποίθηση αυτή ήταν λανθασμένη.
«Τα μάτια έχουν μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα και κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν
φυσιολογική την όραση», λέει ο χειρουργός οφθαλμίατρος δρ Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος.
«Την ίδια προσπάθεια καταβάλλουν και όταν η όραση είναι μειωμένη, επειδή το άτομο φορά λάθος
γυαλιά. Τελικά συνηθίζουν να μη βλέπουν καλά και
ο ασθενής νομίζει ότι η μυωπία, η πρεσβυωπία ή ο
αστιγματισμός του ελέγχονται ικανοποιητικά. Όταν,
όμως, τελικά πάει στον οφθαλμίατρο, συχνά μαθαίνει ότι η όρασή του έχει επιδεινωθεί, ενώ, όταν φορέσει τα νέα του γυαλιά, μπορεί να ανακαλύψει ότι
δεν βλέπει καλά ή πως ζαλίζεται. Τα συμπτώματα
αυτά προκαλούνται από την προσπάθεια που κάνουν τα μάτια να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και συνήθως διαρκούν λίγες μέρες. Ύστερα υποχωρούν», συμπληρώνει ο ειδικός.
Ο κ. Κανελλόπουλος μας εξηγεί τα σημάδια που
μαρτυρούν ότι πρέπει να αλλάξουμε τα γυαλιά μας.
«Οι επαναλαμβανόμενοι πονοκέφαλοι σπανίως
συσχετίζονται από τους πάσχοντες με την όρασή
τους. Ωστόσο αποτελούν μία από τις πιο πρώιμες

ενδείξεις πως τα γυαλιά χρειάζονται αλλαγή. Όσοι
έχουν μυωπία και φορούν λάθος γυαλιά τυπικά
νιώθουν πονοκέφαλο στο μέτωπο, ακριβώς πάνω
από τα φρύδια. Όσοι έχουν πρεσβυωπία τείνουν να
παρουσιάζουν πονοκέφαλο όταν κοιτούν κοντινά
αντικείμενα για πολλή ώρα.Οι άνθρωποι που μισοκλείνουν διαρκώς τα μάτια τους συνήθως αντιμετωπίζουν αδιόρθωτο πρόβλημα όρασης. Η κίνηση
αυτή αποτελεί φυσικό τρόπο διόρθωσης της εστίασης και της διαύγειας της εικόνας. Μακροπρόθεσμα, το συνεχές μισοκλείσιμο των ματιών βλάπτει

Τακτική επίσκεψη
στον οφθαλμίατρο
Οι υγιείς ενήλικες χωρίς προβλήματα
όρασης πρέπει να ελέγχουν λεπτομερώς
την όρασή τους μία φορά στις ηλικίες 2029 ετών, δύο φορές στις ηλικίες 30-39
ετών, μία φορά στην ηλικία των 40 ετών,
μία φορά κάθε χρόνο στις ηλικίες 20-40
ετών, αν φορούν φακούς επαφής. Μετά
τα 40 έτη, η συχνότητα του ελέγχου καθορίζεται από τα ευρήματα της εξέτασης
από τον οφθαλμίατρο. Μετά τα 65 έτη, ο
έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 1-2 χρόνια ή συχνότερα, αν το συστήσει ο οφθαλμίατρος.

την όραση, διότι κουράζει τα μάτια και επιδεινώνει
τις όποιες διαθλαστικές ανωμαλίες έχει το άτομο.
Όταν οι εικόνες που βλέπετε είναι θολωμένες.
Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους
μπορεί να μη βλέπετε καθαρά, από τον καταρράκτη
έως διάφορα νοσήματα. Συχνά, όμως, η αιτία είναι
η χρήση λανθασμένων διορθωτικών γυαλιών. Για
παράδειγμα, όταν βλέπετε διπλά είδωλα από το ένα
μάτι. Η διπλωπία από το ένα μάτι σχεδόν ποτέ δεν
σημαίνει κάτι σοβαρό, ενώ εκείνη και στα δύο μάτια συχνά οφείλεται σε σοβαρά νευρολογικά προβλήματα. Αν έχετε διπλωπία από το ένα μάτι, πιθανώς η ρίζα του προβλήματος είναι τα διορθωτικά
γυαλιά σας. Η συνεχής χρήση των γυαλιών οράσεως προκαλεί φθορές. Αν δεν τα αλλάζετε συχνά, οι
φθορές συσσωρεύονται και κάποια στιγμή θα διαπιστώσετε ότι οι διορθωτικοί φακοί έχουν πια αλλοιωθεί μόνιμα και δεν μπορείτε να τους καθαρίσετε, όπως παλαιότερα»

Τα μάτια έχουν μεγάλη
προσαρμοστική ικανότητα
και κάνουν ό,τι μπορούν για
να διατηρήσουν φυσιολογική
την όραση του ατόμου…

P
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ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Έχετε ανάγκη να υπάρχει στο
πλευρό σας ένας/μία σύντροφος,
που αγαπά το σπίτι. Θέλετε ένα
άτομο εκδηλωτικό και χαδιάρικο
και έτσι κρατιέστε μακριά από τα
πολύ ανεξάρτητα άτομα ή τους
απόλυτους καριερίστες.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Έχετε την τάση να διατηρήσετε την
ανεξαρτησία σας όσο το δυνατόν
περισσότερο καιρό. Ωστόσο, όταν
σας προκύπτει και αποφασίζετε να
δεσμευτείτε σε κάτι, κρατάτε με
πυγμή τα ηνία της διαχείρισης, μερικές φορές φτάνοντας στα όρια
του αυταρχισμού.

Δίδυμοι

Αν είστε Ζυγός ή έχετε Ωροσκόπο Ζυγό:
 Ο 3ος σας οίκος ανήκει στον Τοξότη και ο 4ος

Αν είστε Σκορπιός ή έχετε
Ωροσκόπο Σκορπιό:

στο ζώδιο του Αιγόκερω.

 Ο 3ος οίκος σας είναι στον Αιγόκερω και ο 4ος

 Αγαπάτε τα σπορ, τα υπαίθρια παιχνίδια και τις

στον Υδροχόο.

περιηγήσεις. Δεν είστε ο τύπος που μπορεί να
μείνει καθηλωμένος για πολύ καιρό σε ένα μέρος, εκτός κι αν πάσχετε από υπερκόπωση! Προτιμάτε κάθε μέρα να κάνετε εξορμήσεις στις περιοχές γύρω από το μέρος που έχετε διαλέξει για
διακοπές. Αγαπάτε τη φύση, γι’ αυτό και ίσως είστε εφοδιασμένοι με όλα τα σύνεργα του κάμπινγκ και των καλοκαιρινών σπορ!
 Παρ’ όλα αυτά, χρειάζεστε ένα κατάλυμα σε ένα
οργανωμένο μέρος, όπου θα υπάρχουν αρκετός
κόσμος, υψηλής ποιότητας και αισθητικής κτίρια
και ικανοποιητικές υποδομές. Έτσι, θα ικανοποιούνται ταυτόχρονα η ανάγκη σας για διαμονή σε
έναν τόπο με «γερά θεμέλια», η έμφυτη καλαισθησία σας και η ανάγκη σας για επικοινωνία και
κοινωνική αλληλεπίδραση.
 Με Πλούτωνα, Κρόνο και Νότιο Δεσμό στον 4ο
οίκο σας, είναι πιθανόν κάποιο ταξίδι να αποδειχτεί περισσότερο επώδυνη παρά ευχάριστη διαδικασία, αν δεν φροντίσετε να βρείτε ένα κατάλυμα που θα σας ικανοποιεί απόλυτα. Ίσως πρέπει
να καταφύγετε σε δοκιμασμένες λύσεις, ειδικά αν
φύγετε τον Ιούλιο.
 Μέρη που σας ταιριάζουν για διακοπές είμαι οι
Δελφοί και γενικά η Φωκίδα, το Πήλιο, οι Σποράδες, τα Τέμπη, η Έδεσσα, αρκετές πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας (ειδικά η Κατερίνη με τον
Όλυμπο από πίσω της) και η Κεντρική Πελοπόννησος (π.χ., Τρίπολη και γενικά ορεινή Αρκαδία).
Tip: Μην ξεφύγετε στις διακοπές από τον οικονομικό προϋπολογισμό σας.

 Όλο τον χρόνο δίνετε πολύ από την ενέργειά σας

στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Συνεπώς,
προτιμάτε να περνάτε τις διακοπές σας ήρεμα και
ξεκούραστα και, αν αυτό είναι δυνατόν, μαζί με το
ταίρι σας. Αλλιώς, θα προτιμήσετε ένα κολλητό
φιλαράκι, μιας και δεν σας αρέσουν οι μεγάλες
παρέες. Λατρεύετε τον συνδυασμό βουνό - θάλασσα και τη γαλήνη της φύσης. Θέλετε να κλείνετε τα τηλέφωνα και να μην ακούτε ειδήσεις,
ώστε πετάτε για λίγο από πάνω σας το βάρος των
ευθυνών σας και να απαλλάσσεστε από το άγχος
σας.
 Προτιμήστε ένα κατάλυμα… ιδιόρρυθμο και
εκκεντρικό, όπως ένα δωμάτιο σε ένα κάστρο ή
έναν ανεμόμυλό, ή με ιδιαίτερη διαρρύθμιση, λιτό, αλλά ξεχωριστό (π.χ., με πέτρα, ξύλο και μεταλλικά στοιχεία). Σας ταιριάζουν τα πολύ παλιά
και παραδοσιακά αλλά και τα πολύ μοντέρνα καταλύματα - τίποτα μεσοβέζικο ή συνηθισμένο!
ΩΣας αρέσει η διαμονή σε εκκεντρικές και
εναλλακτικές περιοχές, όπως, π.χ., η Ικαρία και οι
κοντινοί της Φούρνοι. Ακόμη, σας ταιριάζουν
αστρολογικά η Εύβοια, η Χίος, η Μακεδονία (ειδικά η Κατερίνη και ο Όλυμπος), η Κεντρική Πελοπόννησος (π.χ., Τρίπολη και ορεινή Αρκαδία), η
Κέρκυρα, η Δυτική Ήπειρος και η Δυτική Στερεά
Ελλάδα (Πάργα, Πρέβεζα, Σύβοτα, Αστακός κ.ά.).
Tip: Οδηγείτε προσεκτικά και αποφύγετε σκαρφαλώματα και σημεία που γλιστράνε, αν κάνετε
διακοπές τον Ιούλιο.
Σημ.: Η συνέχεια στο επόμενο

(21/5-21/6)
Θα μπορέσετε να οργανώσετε σε
χρόνο μηδέν ένα επιτυχημένο
γεύμα για τους συναδέλφους ή
τους προϊσταμένους σας. Αγαπάτε τα ωραία πράγματα και τις
απολαύσεις και είστε πάντα έτοιμοι για επικοινωνία. Επιπλέον
ξέρετε να εκτιμάτε την καλοπέραση.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Το ιδανικό ταίρι για εσάς πρέπει
να είναι παιχνιδιάρικο, φιλικό,
συνένοχο στις... αταξίες και σύντροφος στις περιπέτειες. Ενδίδετε ευχαρίστως στη γοητεία μιας
διανοούμενης, γεμάτης πνεύμα
και ζωντάνια σχέσης, με την οποία
να μπορείτε να μοιραστείτε τα
πνευματικά σας ενδιαφέροντα.

Λέων

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Τελευταία τρέφετε μια κάποια
αντιπάθεια για τους ψεύτικους
ανθρώπους και επιθυμείτε να
υπάρχει πνευματική επικοινωνία για να σας τραβήξει σε μια
σχέση. Διατηρείτε μια παιδιάστικη γοητεία και θέλετε σας
περιβάλλουν άτομα ανέμελα
όσο και πνευματώδη.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Τελευταία, θα έχετε την τάση να
τυλίγετε όλους τους δικούς σας
στο δίχτυ μιας κάπως αρρωστημένης κτητικότητας, κακομαθαίνοντάς τους και παραχαϊδεύοντάς τους τόσο που δεν πάει άλλο. Χαλαρώστε!

Τοξότης

(22/11-21/12)
Ψάχνετε για καθοδήγηση στα
επαγγελματικά. Είστε οι βασιλιάδες της επικοινωνία και αφοσιώνεστε με κάθε τρόπο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και ευαισθησίας για χάρη
των γύρω σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Αν και δεν είστε ένα υπόδειγμα πίστης και αρετής, αυτό το διάστημα
επιδιώξτε πάση θυσία την ειλικρίνεια. Να κάνετε για το ταίρι σας
χρήσιμα πράγματα, με χειροπιαστό
τρόπο, να είστε πρακτικοί, αξιόπιστοι και οικονόμοι.

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Με τα παιδιά σας θα προσπαθήσετε από νωρίς να βάλετε σε ισχύ
κανόνες που θυμίζουν κάπως
στρατό. Για το καλό τους, εννοείται, αλλά έχετε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ωστόσο αυτά ξέρουν πως
μπορούν να βασιστούν σε σας στις
δύσκολες στιγμές.

(20/1-18/2)
Η μεγαλοπρέπεια δεν είναι
αστείο πράγμα, οπότε μην «κοκορεύεστε» για ό,τι πετυχαίνετε. Να
αφήνετε τους άλλους να σας κάνουν κομπλιμέντα. Προσέξτε μήπως η συμπεριφορά απέναντι
στον/στη σύντροφό σας χαρακτηρίζεται από υψηλούς τόνους.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Προσφέρετε πάντα άψογη περιποίηση στους άλους, μέσα σε ένα περιβάλλον άνεσης και φινέτσας.
Ωστόσο, μην το παρακάνετε και
κουραστείτε, αν δεν θέλετε να σας
βρουν οι διακοπές πιασμένους ή με
πόνους.

(19/2-20/3)
Αυτό το διάστημα, επιθυμείτε την
ομορφιά γύρω σας και, φυσικά,
να μην περνάτε απαρατήρητοι.
Καταφέρνετε να «παντρέψετε»
τον ιδεαλισμό με τη λογική και
επιθυμείτε αυτόν τον καιρό να τηρείτε τις παραδοσιακές αξίες.

P
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Εργασιακό: Όλα πλέον θα κριθούν στο πεδίο

Τ

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

ο νέο Εργασιακό πλέον αποτελεί νόμο
του κράτους. Η αλήθεια είναι ότι, παρόλο που… πυροβολήθηκε σύσσωμα η
κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, το νομοσχέδιο πέρασε σχετικά εύκολα. Τόσο εντός
όσο και εκτός Βουλής. Αυτό που δεν κατάλαβε
η αντιπολίτευση είναι ότι οι εποχές έχουν αλλάξει, η κοινωνία έχει αλλάξει. Διάλεξε να αντιπολιτευτεί το νομοσχέδιο με όρους τού χθες,
ενώ η κοινωνία βρίσκεται στο αύριο. Αν ήμασταν στο χθες, θα είχαν ξεσηκωθεί και οι…
πέτρες. Ενώ τώρα ξεσηκώθηκαν λιγότεροι και
από εκείνους που είχαν βγει στους δρόμους
για τον Κουφοντίνα.
Η κυβέρνηση, λοιπόν, κέρδισε μια στρατηγική νίκη από την αντιπολίτευση. Καθώς,
εκτός των άλλων, την ανάγκασε με την ονομαστική ψηφοφορία να ψηφίσει σχεδόν το μισό
νομοσχέδιο. Δεν θα πω για τη συζήτηση των
αρχηγών, γιατί εκεί τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο
και ο κ. Τσίπρας απευθύνθηκαν στα δικά τους
κοινά. Και οι δύο μπορούν να είναι ικανοποι-

ημένοι, καθώς ουδείς εκ των δύο ήθελε να
βγάλει νοκ άουτ τον άλλον. Το ποιος είχε δίκιο
σε αυτά που έλεγε θα φανεί στο χειροκρότημα. Καθώς πάντα μετά τον Μεσαίωνα και
τους… σκοτεινούς χρόνους ακολουθεί η Αναγέννηση. Ό,τι, λοιπόν, και να πούμε εμείς, ο
εργασιακός πλέον νόμος θα κριθεί στο… πεδίο, όπως λένε και οι κατέχοντες τη γνώση του
πολέμου. Θα διαπιστώσουμε άπαντες αν οι νέες εργασιακές σχέσεις, που βασίζονται πλέον
στην καλή θέληση κυρίως του εργοδότη, βοηθούν τον εργαζόμενο (ως άνθρωπο), όπως
ισχυρίστηκε η κυβέρνηση, ή όχι. Παράλληλα,

Από νόμους έχουμε να... φάνε
και οι κότες. Το δύσκολο ήταν
και είναι να τους εφαρμόσεις.
Και να τους εφαρμόσεις
για το καλό της κοινωνίας.
Για να δούμε…

θα φανεί και αν θα δημιουργηθούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, αν θα μειωθεί η
ανεργία και αν θα μεγαλώσει ο παραγόμενος
πλούτος ώστε να διανεμηθεί καταλλήλως. Τα
υπόλοιπα είναι να ’χαμε να λέγαμε για κομματική κατανάλωση και για διαξιφισμούς για τα
μάτια του κόσμου.
Ο νέος εργασιακός νόμος έχει και καλά και
άγνωστα σημεία. Και κάθε νόμος κρίνεται
στην πράξη, καθώς θα κληθούν να τον εφαρμόσουν άνθρωποι. Εγώ θα έλεγα ότι καλό είναι να κρατήσουν οι χοροί. Και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της
αντιπολίτευσης. Εξάλλου, ποτέ το δύσκολο
σημείο δεν ήταν να ψηφίσεις έναν νόμο. Η
εκάστοτε πλειοψηφία είχε και έχει τη δυνατότητα να τον περνάει από τη Βουλή όσο και να
φωνάζει η αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα από
νόμους να έχουμε να… φάνε και οι κότες. Το
δύσκολο ήταν και είναι να τους εφαρμόσεις.
Και να τους εφαρμόσεις για το καλό της κοινωνίας. Για να δούμε…

