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O
σοι είμαστε παλιοί θυμόμαστε τι γινόταν
στην Ελλάδα με το... θαυματουργό νερό του
Καματερού. Τότε που με... επικοινωνιακό
χορηγό μεγάλο συγκρότημα του Τύπου

επιχειρούσαν να πείσουν τους Έλληνες για τα «θαύμα-
τα» που έκανε το νεράκι. Θυμόμαστε ακόμη τι γινόταν
με δεκάδες δυστυχείς να τρέχουν πίσω από το βυτίο
που μοίραζε δωρεάν το νεράκι του Θεού. «Θαύματα»
φυσικά δεν έγιναν, αλλά ο μόνος που πλήρωσε την
ιστορία ήταν ο δικηγόρος στο επάγγελμα Γιώργος Κα-
ματερός.

Σήμερα δυστυχώς οι συγκεντρωμένοι στις πλατείες
δεν φέρνουν το νεράκι του Καματερού, αλλά απόψεις
που σε καιρό πανδημίας είναι πιο επικίνδυνες από το
νεράκι του Καματερού, που απλώς σκότωνε κάποιους.
Μεταξύ των ηγετικών μορφών του νέου κινήματος της
πλατείας βρίσκονται, εκτός από τους γνωστούς ψεκα-
σμένους, και -υποτίθεται- γιατροί και επιστήμονες, οι

οποίοι βγαίνουν και μιλούν για το πόσο επικίνδυνο εί-
ναι το εμβόλιο. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο κ. Νίκος
Τζανάκης, το κίνημα των αντιεμβολιαστών εξυφαίνει
ένα νέο βρόμικο σχέδιο σε στόχο να ξεκινήσει τον χο-
ρό των αγωγών!

Ιδού τι βόμβα έριξε ο γνωστός καθηγητής Πνευμο-
νολογίας μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 και
στον Άρη Πορτοσάλτε: «Ανά την Ελλάδα κυκλοφορούν
διάφορα έγγραφα αιτήματα πολιτών ή και υγειονομι-
κών προς γιατρούς, με τα οποία με πρόσχημα “ειδικά
προβλήματα” ζητούν ιατρική διαβεβαίωση μέσω “πι-
στοποιητικού ασφαλείας” για να εμβολιαστούν. Σε πε-
ρίπτωση που ο γιατρός δεν δεχτεί να τους δώσει το έγ-
γραφο, ζητούν να αιτιολογήσει γραπτώς την αιτία της
άρνησής του. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι καθοδη-
γούμενη νομικά, ώστε να μαζευτούν εκατοντάδες τέ-
τοια χαρτιά, πιστοποιητικά ασφαλίσεως ή αρνήσεις και
να δοθούν για πιστοποίηση, ώστε να χρησιμοποιηθούν

νομικά εναντίον του νόμου της υποχρεωτικότητας κα-
τά πάσα πιθανότητα».

Εφιστά, μάλιστα, την προσοχή των γιατρών, των διοι-
κήσεων των νοσοκομείων αλλά και του υπουργείου
Υγείας και συμβουλεύει τους γιατρούς να απαντούν ότι
όλες οι διαβεβαιώσεις αυτές είναι αναρτημένες στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Εμβολιασμών emvolio.gr,
όπου και θα πρέπει να παραπέμπουν. «Δεν σκοπεύουν
να εμβολιαστούν, αλλά να οργανώσουν μια νομική δια-
δικασία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πραγματικά, οι αποκαλύψεις του κ. Τζανάκη προκα-
λούν ανατριχίλα. Και αναρωτιόμαστε μήπως πρέπει να
παρέμβει η Δικαιοσύνη εδώ και τώρα ώστε να τους μαζέ-
ψει προτού να είναι αργά. Διότι καλές οι πρωτοβουλίες
των Πειθαρχικών των Ιατρικών Συλλόγων, αλλά οι διαδι-
κασίες είναι τόσο αργές που μέχρι να τιμωρήσουν όσους
διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις το… πουλάκι θα έχει πετά-
ξει. Και ο χρόνος είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμος…
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Μήπως πρέπει να παρέμβει η Δικαιοσύνη;



της Σοφίας Στεφάνου

Σ
ε υψηλούς τόνους διεξήχθη
χθες στην Ολομέλεια της Βου-
λής η συζήτηση του νομοσχεδί-
ου του υπουργείου Παιδείας, με

αντεγκλήσεις των πολιτικών αρχηγών που
τοποθετήθηκαν. Ανάμεσα στις ειδήσεις
της πολύωρης συζήτησης, που θα ολοκλη-
ρωθεί απόψε κατά τις οκτώ, είναι η από-
φαση του πρωθυπουργού πως δεν είναι
ενδεδειγμένη λύση ο υποχρεωτικός εμβο-
λιασμός των εκπαιδευτικών και η δέσμευ-
ση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης πως αν εκλεγεί κυβέρνηση τον
επόμενο χρόνο, θα καταργήσει την ελάχι-
στη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Δεν είναι ενδεδειγμένη λύση ο υποχρε-
ωτικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών,
ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, που επιβεβαίωσε πάντως
ότι ήταν κάτι που είχε συζητηθεί. «Θα ζη-
τήσουμε συχνά εργαστηριακά τεστ προ-
κειμένου να μπορούν να προσέλθουν
στην τάξη». Ο πρωθυπουργός επανέλαβε
την έκκλησή του προς τους εκπαιδευτι-
κούς που δεν έχουν εμβολιαστεί να σπεύ-
σουν να το κάνουν, διότι «γνωρίζουμε ότι
η πανδημία, το τέταρτο κύμα, αφορά πρώ-
τα και πάνω από όλα τους ανεμβολίαστους
συμπολίτες μας. Έχουν ευθύνη απέναντι
στον εαυτό τους, στην οικογένειά τους και
στα παιδιά. Η αναπλήρωση ενός εκπαι-
δευτικού δεν είναι εύκολη υπόθεση»,
υπογράμμισε. 

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, ο πρωθυ-
πουργός τόνισε ότι αποτελεί μεταρρύθμι-
ση. «Οι ρυθμίσεις για το νέο σχολείο δη-
λώνουν κυρίως την πολιτική μας επιλογή,
η οποία είναι και προσωπική μου επιλογή,
η δημόσια εκπαίδευση να καταστεί και
πάλι εθνική προτεραιότητα, να γίνει μο-
χλός κοινωνικής κινητικότητας, ευκαιρία
ατομικής προκοπής για όλους και καταλύ-
της για τη συνολική πρόοδο και ανάπτυξη
της χώρας». Πρωταρχικό ρόλο στην επι-
χείρηση αναβάθμισης του δημόσιου σχο-
λείου θα παίξει η αξιοποίηση περισσότε-
ρων εκπαιδευτικών, αφού για πρώτη φο-
ρά μετά από 12 χρόνια έγιναν 11.700 μόνι-
μοι διορισμοί. Σε συνέχεια 4.500 προσλή-
ψεων που έγιναν στην ειδική αγωγή. 

Ακόμη ζήτησε «να πάψουν να ακούγον-
ται εύηχα ψέματα που κολακεύουν τα αυ-
τιά αλλά καίνε τα μυαλά», υπογραμμίζον-
τας ότι δεν είναι ελιτισμός η στήριξη της
κατάρτισης για να υπάρχουν καταρτισμέ-

νοι τεχνίτες. Λαϊκισμός είναι να ψαρεύει
κανείς σε ένα πανεπιστήμιο δήθεν για
όλους, αλλά με μέλλον για κανέναν. Κάλε-
σε, τέλος, τον κ. Τσίπρα να ξανασκεφτεί
«την τόσο άτοπη υπόσχεση που εκτόξευ-
σε, τονίζοντας ότι η αναδρομική κατάργη-
ση της ΕΒΕ στα πανεπιστήμια είναι κατά-
φωρη αδικία για την επόμενη γενιά» και
κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για
ψηφοθηρική λογική.

Ο Τσίπρας
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει την ελάχιστη

βάση εισαγωγής, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. «Δεσμεύο-
μαι αν τον επόμενο χρόνο γίνουμε κυβέρ-
νηση ότι θα καταργήσουμε την ΕΒΕ και θα

ανοίξουμε παράλληλο μηχανογραφικό
για όσους δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο
το 2021 λόγο της ΕΒΕ», τόνισε και κατηγό-
ρησε τον πρωθυπουργό για ιδεοληψία και
αλαζονεία, τόσο στα θέματα παιδείας όσο
και στους άλλους τομείς της πολιτικής
του, υποστηρίζοντας ότι αυτό που επιδιώ-
κει είναι η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμ-
φερόντων. Ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε στον
πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας,
καταλογίζοντάς τους «άγνοια του ελληνι-
κού πανεπιστημίου». «Πήγατε στο κολέ-
γιο και σπουδάσατε στο εξωτερικό δίχως
να περάσετε από το ελληνικό πανεπιστή-
μιο», ανέφερε και τους καταλόγισε ότι εί-
ναι «η μοναδική κυβέρνηση που άλλαξε
το σύστημα εισαγωγής και το εφάρμοσε

την ίδια χρονιά, δίχως χρόνο προσαρμο-
γής». Επίσης, καταλόγισε στον πρωθυ-
πουργό και στην υπουργό δόλο και δολο-
πλοκία, γιατί όπως ανέφερε «ενώ είπατε
ότι κόβονται μαθητές με 3 και με 4, λόγω
της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, τελικά
κόβονται και άριστοι μαθητές».

Απαντώντας επί προσωπικού, ο πρωθυ-
πουργός είπε στον Αλέξη Τσίπρα: «Έδωσα
πανελλήνιες εξετάσεις γιατί όταν εγώ τέ-
λειωνα το σχολείο ήταν απαραίτητες για
να προσμετρηθεί στον βαθμό του απολυ-
τηρίου». Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη:
«Δεν είναι μια δημοφιλής απόφαση, είναι
μια δύσκολη απόφαση, έχει και πολιτικό
κόστος» η θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Ει-
σαγωγής.

«Αποσπασματικό» χαρακτήρισε το νομοσχέδιο η πρόεδρος του
ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη Γεννηματά, «δείγμα της συντηρητικής πολιτικής που
ακολουθεί η κυβέρνηση», και γνωστοποίησε ότι το Κίνημα Αλλαγής
θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής, αλλά θα ψηφίσει άρ-
θρα που επαναφέρουν έστω και με ελλειμματικό τρόπο ρυθμίσεις
που είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ το 2011. Ταυτόχρονα επέκρινε την κυ-
βέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και την επέκταση του εμ-
βολιασμού, κάνοντας λόγο για διχαστική τακτική απέναντι στους
πολίτες αντί να γίνει καμπάνια ενημέρωσης και πειθούς τους. 

Επίθεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αξιωματική αντιπο-
λίτευση εξαπέλυσε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτρο-
πής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, δηλώνοντας πως το κόμμα
του θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου οι προωθούμενες μεταρρυθ-

μίσεις να μην εφαρμοστούν στην πράξη. «Είστε όλοι υποκριτές»,
είπε. «Από τη μια η Κεραμέως που λέει θέλουμε αποφοίτους και
όχι εισαχθέντες! Μήπως αναγκάζονται να εργαστούν;», Και απευ-
θυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν κάνατε εσείς, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, το Λύκειο ψυχοφθόρο εξεταστικό κέντρο; Η κυβέρνη-
ση αυτό τον νόμο σας τον διατηρεί! Γιατί σκίζετε τα ιμάτιά σας για το
γεγονός ότι καθορίζουν τα πανεπιστήμια βάσεις εισαγωγής; Το
υπουργείο Παιδείας δεν έλεγε τα πανεπιστήμια να καθορίζουν
προφίλ εισαχθέντων;». 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος άσκη-
σε κριτική για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και υποστήρι-
ξε ότι σε αυτά υπάρχουν κείμενα «που στέλνουν λάθος μηνύματα
στα παιδιά».

Η Φώφη, ο Κουτσούμπας και ο Βελόπουλος

Με… ττεστ οι εκπαιδευτικοί
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Β
ολές κατά ριπάς εναντίον της
Τουρκίας τόσο για τις μονο-
μερείς ενέργειες στα Βαρώ-
σια όσο και για τις θεωρίες

περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνι-
κών νησιών εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον
Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη
στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου Αθή-
να και Λευκωσία να συντονίσουν τα βή-
ματά τους από εδώ και πέρα, ειδικά στο
μέτωπο του ΟΗΕ.

«Οι τουρκικές αξιώσεις για την ανα-
γνώριση ισότιμου διεθνούς καθεστώτος
της παράνομης οντότητας στο κατεχόμε-
να τμήμα της Κύπρου, καθώς και η λύση
δύο κρατών είναι απαράδεκτες. Αντίθε-
τες στο Διεθνές Δίκαιο και απορρίπτονται
επί της αρχής», είπε με σαφήνεια ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ε.Ε.
δεν θα δεχτεί ποτέ την αποσχιστική οντό-
τητα ως μέλος της, αν η Τουρκία επιμείνει
στα διχοτομικά σχέδιά της. Ο κ. Μητσοτά-
κης, μάλιστα, υπογράμμισε ότι η Τουρκία
απέδωσε την καταδίκη των ενεργειών της
στην «προπαγάνδα» Ελλάδας - Κύπρου,
αντί «να αναρωτηθεί πώς κατόρθωσε να
θέσει όλη την υφήλιο απέναντί της».

«Η Τουρκία κλιμακώνει σταθερά την
ένταση με νέα τετελεσμένα στην Κύπρο»,
είπε και αναφέρθηκε και στις ευρύτερες

βλέψεις της γείτονος στη Μεσόγειο, στη
γνωστή παραβατική λογική του δόγματος
της «Γαλάζιας Πατρίδας». «Η Τουρκία ει-
σέβαλε και κατέχει το 38% της Κύπρου. Η
Τουρκία, που έχει κηρύξει casus belli,
ισχυρίζεται ότι κινδυνεύει η ασφάλειά
της από τα μέτρα αυτοπροστασίας της
χώρας μας. Η χώρα που διατηρεί απέναν-
τι στα νησιά μας τη Στρατιά του Αιγαίου.
Επιτέλους, λίγη σοβαρότητα!», είπε με
ένταση ο κ. Μητσοτάκης.

«Κάθε σπιθαμή ελληνικού εδάφους,
ηπειρωτικού ή νησιωτικού, και κάθε Έλ-
ληνας πολίτης έχει το ίδιο απαράγραπτο
δικαίωμα στην ασφάλεια και την άμυνα. Η
Ελλάδα δεν παραιτείται από το δικαίωμα
στην αυτοάμυνα», τόνισε ο πρωθυπουρ-
γός, απαντώντας στις τουρκικές θέσεις
περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών
νησιών, όπως η Λήμνος ή η Σαμοθράκη. 

Αβάσιμες αιτιάσεις
Την ίδια ώρα, η Αθήνα απάντησε χθες

μέσω επιστολής στον ΟΗΕ από τη μόνιμη
αντιπρόσωπό μας στον οργανισμό Μαρία

Θεοφίλη στην προκλητική επιστολή Σι-
νιρλίογλου, που έθετε ζήτημα αποστρα-
τιωτικοποίησης νησιών και παραβίασης
από μέρους της Ελλάδας τής Συνθήκης
της Λωζάννης.

«Οι τουρκικές μονομερείς αιτιάσεις
περί καθεστώτος στρατιωτικοποίησης
νησιών Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογεί-
ου, καθώς και η σύνδεση του καθεστώτος
αυτού με ελληνική κυριαρχία είναι παν-
τελώς αβάσιμες, αστήρικτες, νομικά και
ιστορικά λανθασμένες. Ως εκ τούτου,
απορρίπτονται στο σύνολό τους», υπο-
γραμμίζεται στην ελληνική απάντηση.

Επιπλέον, τονίζεται ότι το σύνολο της
επιχειρηματολογίας που περιέχεται σε
σχετική επιστολή του Τούρκου μονίμου
αντιπροσώπου, η οποία είχε σταλεί
στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ πριν
από μερικές μέρες, επίσης απορρίπτε-
ται, καθώς, πέρα από το γεγονός ότι νο-
μικά και πραγματικά είναι αβάσιμη, εί-

ναι επίσης αυθαίρετη και έγινε κακή τη
πίστει. 

Η τριμερής
Η συνάντηση Μητσοτάκη - Αναστασιά-

δη ήταν το… ορεκτικό της σημερινής τρι-
μερούς Ελλάδας - Κύπρου - Ιορδανίας
που γίνεται στο Ζάππειο με τη συμμετοχή
και του βασιλιά Αμπντάλα Β’. Όπως ανα-
φέρουν κυβερνητικές πηγές, τα σχήματα
συνεργασίας, όπως αυτό, μαρτυρούν μια
συναντίληψη για τις περιφερειακές εξε-
λίξεις και τις προκλήσεις με σεβασμό στο
Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γει-
τονίας.

Τι συζήτησαν Μητσοτάκης -
Αναστασιάδης στη συνάντηση
που είχαν στην Αθήνα

Νέες ηχηρές 
ααπαντήσεις για
Βαρώσια - νησιά

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Εμβληματικό για τις επόμενες γενιές χαρακτήρισε το νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου άρχισε χθες
στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο εισηγητής της πλειοψη-
φίας, βουλευτής της Ν.Δ. Περικλής Μαντάς, εν μέσω διαμαρ-
τυριών της αντιπολίτευσης που ζητούσε την απόσυρσή του.
Ποιος ο λόγος να συζητηθεί αυτήν τη στιγμή στην Επιτροπή,
αφού θα ψηφισθεί από τον Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια, έθε-
ταν το ερώτημα, πέραν των διαφωνιών τους επί συγκεκριμέ-
νων διατάξεων. 

Όπως εξήγησε ο κ. Μαντάς, παρουσία του υπουργού Εργα-
σίας Κωστή Χατζηδάκη και του υφυπουργού Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου, «το 2050 η επικουρική
σύνταξη θα είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι σήμερα, αν δεν πα-
ρέμβουμε». Χρειάζεται ο «ατομικός κουμπαράς» και έτσι, σι-

γά σιγά θα έχει αποταμιευθεί ένα σημαντικό ποσό. 
Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε

την απόσυρση του νομοσχεδίου, κάνοντας λόγο για σοβαρό
χτύπημα στον κόσμο της εργασίας, που αναιρεί τη βασική αρ-
χή του σεβασμού στις προηγούμενες γενιές και πλήττει το σύ-
νολο των εργαζομένων, καταδικάζοντας τους ασφαλισμένους
να πληρώνουν δύο φορές προκειμένου να εξυπηρετούνται τα
ιδιωτικά συμφέροντα. 

Από το Κίνημα Αλλαγής ο Γεώργιος Μουλκιώτης ζήτησε
επίσης την απόσυρση του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας πως
ό,τι κάνει η μέρα όταν βλέπει της νύχτας τα καμώματα, το ίδιο
έκανε η κυβέρνηση το Σάββατο βράδυ. Ο Χρήστος Κατσιώτης
από το ΚΚΕ έκανε λόγο για «σκουπίδια».

Πάντως η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν προωθείται η

ιδιωτική ασφάλιση και εξασφαλίζονται οι συντάξεις για τους
νέους. Αντί ενός γενικού «κορβανά» για τις επικουρικές, στον
οποίο βάζουν οι σημερινοί εργαζόμενοι τις εισφορές τους για
τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων, υιοθετείται βαθ-
μιαία η λογική του «ατομικού κουμπαρά» για τον κάθε νέο που
θα συμμετάσχει στο καινούργιο σύστημα. Αντί δηλαδή οι ει-
σφορές των νέων να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή της
επικουρικής σύνταξης των σημερινών συνταξιούχων, θα απο-
ταμιεύονται και θα επενδύονται, δημιουργώντας ένα αποθε-
ματικό, από το οποίο θα πληρωθούν οι μελλοντικές τους συν-
τάξεις. Οι εισφορές που πληρώνει ο κάθε νέος εργαζόμενος
θα πηγαίνουν στη δική του σύνταξη, η οποία θα υπολογίζεται
στη βάση του σωρευμένου ποσού εισφορών και αποδόσεων.

Σοφία Στεφάνου

Ν.Δ.: Ο ατομικός… κουμπαράς είναι η μόνη λύση για το Επικουρικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 IOYΛIOY 2021

OLITICALP ΟΛΙΤΙΚΗΠ4



Παράδειγμα
Με έδρα τα Γιάννενα, η γερμανική

εταιρεία TeamViewer αναδεικνύεται
σε γέφυρα επαναπατρισμού Ελλήνων
επιστημόνων, που έδιωξε η κρίση, και
ετοιμάζεται για νέες προσλήψεις.

Χάρη στο ομώνυμο σύστημα λογι-
σμικού τής εισηγμένης τέλος του
2019 στο Χρηματιστήριο της Φρανκ-
φούρτης γερμανικής πολυεθνικής
εταιρείας, μπορεί ο κομπιουτεράς
από την άλλη πλευρά του Ρήνου στη
Βόννη, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος
τεχνικός υπολογιστών ανά τον κόσμο, έχοντας έναν συγκεκριμένο κωδικό
πρόσβασης, να «μπαίνει» στα κομπιούτερ μας και να δίνει λύσεις σε κάθε
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. 

Εξάρτηση
Την υψηλή του εξάρτηση από την
Αττική Οδό, σε ό,τι αφορά τον τζί-
ρο και τα λειτουργικά κέρδη, πε-
ριγράφει ο όμιλος Ελλάκτωρ στο
ενημερωτικό δελτίο με αφορμή
την τελευταία αύξηση κεφαλαίου
του. Στους ενδεχόμενους κινδύ-
νους, που περιγράφονται από τις
εταιρείες που δημοσιεύουν ενη-
μερωτικά δελτία, η Ελλάκτωρ ση-
μειώνει πως τυχόν μη ανανέωση
της παραχώρησης αυτής μετά το
2024 ενδέχεται να έχει δυσμε-
νείς επιπτώσεις στα αποτελέ-
σματα του Ομίλου.

Η Κούβα
Πέρσι η Κούβα ετοιμαζόταν να στεί-
λει γιατρούς στην Ιταλία για να συμ-
παρασταθούν στον πόλεμο κατά της
πανδημίας. Τις προάλλες χιλιάδες
Κουβανοί βγήκαν στους δρόμους για
να διαμαρτυρηθούν επειδή η κυβέρ-
νηση τους αφήνει απροστάτευτους
απέναντι στην πανδημία. Τα πάντα ρει
και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ερώτημα
Ολοένα και πληθαί-

νουν στον ΣΥΡΙΖΑ αυ-
τοί που πιστεύουν ότι
όλα πρέπει να αναλυ-
θούν στο κόμμα με βά-
ση το ακόλουθο. «Το
ερώτημα είναι τι κόμμα έχει ανάγκη η κοινωνία να φτιάξουμε, όχι τι
κόμμα θέλουμε εμείς. Η πανδημία εξάλλου μπορεί να αναβάλει το
συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ».

Το νέο σσκηνικό της πανδημίας

Σ
ημαντική είναι η διασπορά του κορονοϊού
στην κοινωνία, με την παραλλαγή Δέλτα να
αφορά ήδη το 50% των κρουσμάτων στη χώρα

μας. Η ερμηνεία πλέον της επιδημιολογικής έκθεσης
δείχνει εκθετική αύξηση των κρουσμάτων που οφεί-
λεται κυρίως στη μετάλλαξη Δέλτα, με τους ειδικούς
να προειδοποιούν πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
τους η κατάσταση θα επιδεινωθεί το προσεχές διά-
στημα. 

Στο μεταξύ, αναφορές σε μελέτες δείχνουν πως ο
φετινός Δεκαπενταύγουστος θα είναι πολύ δύσκο-
λος και τα ημερήσια κρούσματα θα φτάσουν τις πολ-
λές χιλιάδες. 

Σημασία πάντως έχουν και οι υπόλοιποι πανδημι-
κοί δείκτες καθώς και η συγκριτική ανάλυση αυτών
από την αρχή της πανδημίας. 

Ήδη οι επιστήμονες μιλούν για τις νέες μεταλλά-
ξεις που έρχονται.
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Τ ις πιέσεις του προς τη Silicon Valley εντεί-
νει ο Λευκός Οίκος, στην προσπάθειά του να
ελέγξει την παραπληροφόρηση στο θέμα

των εμβολίων. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού
Οίκου Τζεν Ψάκι δεν δίστασε να βάλει στο στόχα-
στρο τους «12 της παραπληροφόρησης», δηλαδή
μια ομάδα ανθρώπων που ευθύνονται για το μεγα-
λύτερο μέρος των fake news σχετικά με τον κορο-
νοϊό. 
«Υπάρχουν περίπου δώδεκα άνθρωποι οι οποίοι
παράγουν το 65% της παραπληροφόρησης κατά των
εμβολίων στις πλατφόρμες των social media», εί-
πε η Ψάκι, αναφερόμενη σε στατιστικά στοιχεία
της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Center for
Countering Digital Hate. Η συγκεκριμένη οργάνω-
ση είχε δημοσιεύσει τον Μάρτιο μια έκθεση στην
οποία εντόπιζε περίπου δώδεκα άτομα που είναι
υπερμεταδότες fake news του αντιεμβολιαστικού
κινήματος. 
Τότε, η οργάνωση είχε καλέσει το Facebook και το
Twitter να κλείσουν όλες τις σελίδες τις οποίες
διαχειρίζονται οι άνθρωποι αυτοί. 
Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ανιψιός του πρώην
προέδρου Τζον Κένεντι και γνωστή προσωπικότη-
τα του αντιεμβολιαστικού κινήματος, είναι ανάμε-
σα στα άτομα που σύμφωνα με το CCDH θα πρέπει
να αποκλειστούν από τα social media. 
Η σελίδα του Κένεντι στο Instagram έκλεισε φέ-
τος για τη διασπορά παραπληροφόρησης σχετικά
με την Covid-19, όπως είχε ανακοινώσει η Face-
book, η εταιρεία στην οποία ανήκει η πλατφόρμα. 
Όμως, ο Κένεντι δεν έχει απαγορευτεί από το ίδιο
το Facebook, όπου έχει περισσότερους από
300.000 followers. Πριν από λίγους μήνες ο ίδιος
είχε παραδεχθεί ότι είχε γίνει πιο προσεκτικός
στις αναρτήσεις του στο Facebook, για να αποφύ-
γει τον αποκλεισμό. 
Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι 35 λογαριασμοί στα
social media που συνδέονται με τα δώδεκα αυτά
άτομα έχουν πλέον μπλοκαριστεί, με αποτέλεσμα η
ομάδα να χάσει 5,8 εκατ. followers. Όμως, 62 λογα-
ριασμοί με 8,4 εκατ. followers είναι ακόμα ενεργοί. 
Σύμφωνα με το CNN, οι συναντήσεις ανάμεσα στο
επιτελείο του Αμερικανού προέδρου και τα στελέ-
χη του Facebook γίνονται όλο και πιο τεταμένες.
Ειδικά ο λογαριασμός του Κένεντι στο Facebook
θεωρείται από τον Λευκό Οίκο σαν μια ένδειξη της
απραξίας της εταιρείας απέναντι στα fake news για
τον κορονοϊό. Όταν οι Αμερικανοί θέλουν να επι-
βάλουν την κεντρική πολιτική, το κάνουν με κάθε
τρόπο…

Βασίλης Tαλαμάγκας

ΟΙ ΗΠΑ ψάχνουν 
και βρίσκουν

anetnews24@gmail.com 



Η
τηλεόραση έχει και την πλάκα της
τελικά… Η Ματίνα Παγώνη βγήκε
στην τηλεόραση του Open και

ζήλεψε τις ροζ γόβες που φορούσε η
παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη, και ένας
απρόσμενος διάλογος ξεκίνησε στον αέρα
της εκπομπής. «Το χρώμα σάς άρεσε ή το
σχέδιο;», τη ρώτησε η Τσολάκη. «Πάρα
πολύ και τα δύο. Υπάρχει συνδυασμός»,
απάντησε η γιατρός. «Να μου πείτε τι
νούμερο φοράτε, να σας στείλουμε ένα
ζευγάρι», αντέτεινε η παρουσιάστρια και
μετά ήρθε η αποκάλυψη της προέδρου της
ΕΙΝΑΠ: «Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί
δωδεκάποντο φορούσα κι εγώ και έπαθα
διάστρεμμα, οπότε αφήστε το…». Έπαθε κι
έμαθε η Ματίνα…

Στήριξη στις γυναίκες
υπουργούς
Λίγο πριν από
την ολοκλή-
ρωση του
Υπουργικού
Συμβουλίου, ο
πρωθυπου-
ργός Κυριάκος
Μητσοτάκης
εξέφρασε τη
στήριξή του
στις γυναίκες υπουργούς για τις επιθέσεις
που δέχονται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με
αφορμή τις πολιτικές αλλά και προσωπικές
επιθέσεις από τον Νίκο Φίλη και άλλα
στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης
προς το πρόσωπο της υπουργού Παιδείας
Νίκης Κεραμέως, ο πρωθυπουργός
εξέφρασε τη στήριξή του. Μάλιστα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε συνολικά
τη στήριξή του για τις επιθέσεις που έχουν
δεχθεί κατά καιρούς από την αντιπολίτευση
και άλλες γυναίκες που συμμετέχουν στην
κυβέρνηση, όπως η κυβερνητική
εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, η

υπουργός Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη και η υφυπουργός
Εργασίας Δόμνα
Μιχαηλίδου.

Έκλεψαν οστά Ελλήνων
ηρώων του 1940
Απίστευτο. Άγνωστοι σύλησαν τον τάφο
τριών Ελλήνων στρατιωτών του 1940 στο
χωριό Βοδίνο της Βόρειας Ηπείρου και
έκλεψαν τα οστά τους. Το περιστατικό έγινε
αντιληπτό το περασμένο Σάββατο και έχει
αναστατώσει τους ομογενείς της περιοχής.
Η υπόθεση διερευνάται από την Εισαγγελία
Αργυροκάστρου, χωρίς όμως να υπάρχουν
περισσότερες επίσημες πληροφορίες.
Εκτιμάται πως είτε πρόκειται για έργο
κακοποιών στοιχείων που επιδιώκουν
«λύτρα» για την επιστροφή των οστών, είτε
για ενέργεια Αλβανών εθνικιστών που
αντιδρούν στην παρουσία νεκροταφείων
Ελλήνων πεσόντων του Ελληνοϊταλικού
Πολέμου 1940-1941 στη Βόρεια Ήπειρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

OLITICALP OLITICANTISP6

Τα δωδεκάποντα
της Παγώνη

Ο Δημητριάδης 
στο πλευρό του Άδωνι

O διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου,
Γρηγόρης Δημητριάδης, ευχήθηκε καλή ανάρρω-
ση με ένα σύντομο tweet στον υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος βρέ-
θηκε θετικός στον κορονοϊό. «Περαστικά και γρή-
γορα», αναφέρει στην ανάρτηση στα social media
ο κ. Δημητριάδης, ο οποίος διατηρεί στενή διαπρο-
σωπική σχέση με τον υπουργό Ανάπτυξης. Υπεν-
θυμίζεται ότι ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε με
ανάρτησή του στο Twitter ότι ανέβασε πυρετό, αν
και την ίδια μέρα το πρωί είχε υποβληθεί σε rapid
test, μετά την τηλεοπτική εμφάνισή του στον ΑΝΤ1.

Περί ναργιλέδων 
στη Μύκονο
Επειδή κοντεύω να τρελαθώ με την ιστορία περί
Σαουδαράβων οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι τους
έκλεψαν στη Μύκονο και τους ζήτησαν 7.600 ευρώ
για ναργιλέδες, θα ήθελα κάπου να βάλουμε τα
πράγματα στη θέση τους. Έψαξα και έμαθα τα ακό-
λουθα: 200 ευρώ τη μέρα κοστίζει μόνο ο σερβιτό-
ρος που είναι stand by επί 24ώρου βάσεως για να
φτιάχνει τους ναργιλέδες. Άρα, για 8 ημέρες κο-
στίζει 1.600 μόνο ο σερβιτόρος. Πάμε παρακάτω:
180 ευρώ κοστίζει το γέμισμα του ναργιλέ κάθε
φορά που το ζητάς! Άμα εσύ ζητάς να σου φτιάχνει
4 ναργιλεδάκια τη μέρα, μιλάμε για 720 ευρώ επι-
πλέον καθ’ εκάστη. Λογικό είναι σε 8 ημέρες να
φτάσεις τα 7.600. Μη μας τρελάνετε, αδέρφια, δεν
ήρθαμε από τα βουνά. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν
και… (ο νοών νοείτω). Σαουδάραβες να κάνουν
φασαρία για 7.600 δεν έξω ξαναδεί πάντως.

Δεν είναι όλα μαύρα 
στην οικονομία… 
Διακρίνω και θετικές ειδήσεις. Σε φάση ανάπτυ-
ξης παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας βρίσκεται
η Optima Bank (της οικογένειας Βαρδινογιάννη)
που εγκαινίασε τους τελευταίους μήνες συνολικά
19 νέα σύγχρονα καταστήματα. Μάλιστα, το τελευ-
ταίο δωδεκάμηνο έχει προχωρήσει σε προσλήψεις
για την κάλυψη κενών και νέων θέσεων εργασίας,
αυξάνοντας το προσωπικό της κατά 23%. Κάνει
δουλειά ο Γιώργος Τανισκίδης.

Τρεις μέρες άδεια με αποδοχές δίνει η Creta
Farms στους 600 υπαλλήλους της. Αρκεί να
εμβολιαστούν. Μην αρχίσετε τα μαδουραίικα.
Πολύ καλά κάνει. Δίνει κίνητρο στους
εργαζομένους της να προστατεύσουν τον εαυτό
τους. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι
εργοδότες αυτό το παράδειγμα. Ο εργαζόμενος
θέλει κίνητρο.
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Για να ξέρετε, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας δουλεύει αθόρυβα. Οι ποινές αυστηροποιούνται ακολού-
θως: Τα σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ανηλίκων θα διώκονται πλέον αυτεπαγγέλτως. Καταργείται το λεγόμενο
βραχιολάκι, δηλαδή η έκτιση της ποινής κατ’ οίκον, για τα κακουργήματα. Η αιμομιξία γίνεται και πάλι κακούργημα
με ποινή έως 10 χρόνια. Το 2019 είχε μετατραπεί σε πλημμέλημα. Για αδικήματα όπως διακίνηση ναρκωτικών, ένταξη
σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις, ληστεία, εκβίαση, βιασμός ανηλίκου, βιασμός εν γένει και εγ-
κλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας θα πρέπει ο καταδικασθείς να εκτίσει τα 4/5 της ποινής. Τα ισόβια από 16
έτη σήμερα αυξάνονται στα 18 έτη. Ο νέος Ποινικός Κώδικας προβλέπει ισόβια για ανθρωποκτονία, ομαδικό βιασμό,
βιασμό εις βάρος ανηλίκου και εσχάτη προδοσία. Τέλος, η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία τιμωρείται με
ποινή φυλάκισης και όχι με χρηματική ποινή.

Ο Οικονόμου αλλάζει καριέρα;
Ευκαιρία για... καριέρα σε καινούργιο περιβάλλον εργασίας, πέραν

της δημοσιογραφίας, δίνεται στον παρουσιαστή του ΣΚΑΪ Δημήτρη Οι-
κονόμου. Επιχείρηση έστειλε στον δημοσιογράφο μήνυμα, με το οποίο
τον ενημερώνει ότι ζητά προσωπικό για ντελίβερι και τηλεφωνικό κέν-
τρο, για πλήρη απασχόληση και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Ο Δη-
μήτρης που έχει τρομερό χιούμορ ανάρτησε το μήνυμα στα social me-
dia γράφοντας τη λεζάντα: «Μάλλον απολύθηκα και δεν το ξέρω. Μου
έστειλαν μήνυμα για ντελιβεράς ή τηλεφωνικό κέντρο. Όχι κι άσχημα.
Δεν έχω μηχανάκι βέβαια…».
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Από
«παρατράγουδο»
υβριστής του
πρωθυπουργού

Διαπίστωσα έκπληκτος ότι ένας
ανεκδιήγητος τύπος ονόματι Τάσος
Ποτσέπης, ο οποίος είναι ευρύτερα
γνωστός ως «Αγάπη Μόνο», όχι μόνο
υπηρετεί ως συνοριοφύλακας αλλά
ανάρτησε και βίντεο στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Facebook, μέσω
του οποίου υβρίζει με χυδαίες εκφρά-
σεις τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, χωρίς ωστόσο να τον κατονο-
μάζει. Ο νεαρός, που έχει περάσει από
πολλά πλατό trash εκπομπών της τη-
λεόρασης και έγινε γνωστός ως «πα-
ρατράγουδο» στην Αννίτα Πάνια, εξα-
πολύει επίθεση για τα μέτρα κατά του
κορονοϊού. Να σημειώσουμε ότι ο
ίδιος είχε πάρει μέρος σε πρόσφατη
πορεία αντιεμβολιαστών. Ερωτώ: Πώς
προσελήφθη σε ένα τόσο κρίσιμο πό-
στο; Και δεύτερον, γιατί δεν έχει εκ-
διωχθεί ακόμα; Ήρεμα ρωτάω.

Το
... 
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Πού να σφίξουν και οι ζέστες δηλαδή…
Μαθαίνω ότι εκδότης με παρελθόν
ετοιμάζεται, λέει, να κάνει επένδυση 160
εκατομμύρια ευρώ σε σούπερ μάρκετ. Θα
μπει μέτοχος σε μεγάλη αλυσίδα με 200
καταστήματα και θα τη βάλει, λέει, και στο
χρηματιστήριο. Τώρα μάλιστα, σωθήκαμε.
Ειδικά αν μιλάμε για τον Μιχάλη. Εγγύηση…

Βαρύς θα είναι πλέον ο πέλεκυς… 

Όταν βαφτίζουμε 
το λούμπεν επανάσταση… 

Γιατί θα έπρεπε να ξέρουμε την κυρία Άννα Ελεφάντη; Έχει γίνει ο
μαύρος χαμός με κάποια κυρία Άννα Ελεφάντη που σε ανάρτησή της
στα social media πέταξε ένα -ομολογουμένως κακό- σχόλιο για τη Μα-
ρία Σάκκαρη. Για την ακρίβεια, έγραψε ότι «για να σε δείχνει η ΕΡΤ πρέ-
πει να έχεις γκόμενο τον γιο του πρωθυπουργού». Εντάξει, εκτός από
το σεξιστικό σχόλιο κατά της Μαρίας Σάκκαρη, το οποίο προφανώς και
δεν δικαιολογείται, και μόνο η χρησιμοποίηση της λέξης «γκόμενα»
από μια γυναίκα εν έτει 2021 είναι λούμπεν και περιθωριακή… Όμως το
ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι ποια είναι επιτέλους η κυρία
Άννα Ελεφάντη που μπορεί και αναστατώνει μια ολάκερη κοινωνία; Εί-
ναι κάποια σημαντική προσωπικότητα με πολιτικό εκτόπισμα; Έχει τό-
σο μεγάλο feedback; Έχει ας πούμε κάποιο βαρύ βιογραφικό; Πείτε
μας πριν τρελαθούμε, καθότι μέχρι χθες που έπιασε στο στόμα της τη
Σάκκαρη και τον γιο του Μητσοτάκη αγνοούσαμε την ύπαρξή της… Μά-
θαμε κατόπιν εορτής ότι είναι ηθοποιός, που παίζει στα βίντεο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Μεγάλη δουλειά. Σαν να λέμε παίζει στο Ηρώδειο ένα πράγμα ή
στην Επίδαυρο. Δεν πειράζει, ο καθένας ό,τι έχει πουλάει, άλλος πνεύ-
μα κι άλλος οινόπνευμα…

LOCK

Η Ανθή δεν ξεχνά 
το παλιό της αφεντικό…

Θυμάστε μια μεγάλη σταρ της επικοινωνίας που
άκουγε στο όνομα Ανθή Τροκούδη; Υπήρξε για
πάνω από 17 χρόνια δεξί χέρι στις εταιρείες του
Πάνου Γερμανού. Δεν πρόλαβε να φύγει από τον
Όμιλο Olympia του Πάνου και βρήκε δουλειά
αμέσως ως διευθύντρια Επικοινωνίας στην
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
(ΕΕΣΥΠ), στο Υπερταμείο δηλαδή. Πόσο τυχερή;
Βέβαια, στον τομέα των μέσων ενημέρωσης η
κυρία Τροκούδη το ξέρει καλά το άθλημα της
«σιωπής» και με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται. Να
φανταστώ, λοιπόν, ότι για αυτό τον λόγο την πήραν
στο Υπερταμείο… Δεν πιστεύω με τίποτα ότι
μπήκε στο Υπερταμείο με βύσμα. Αυτά τα
διαδίδουν οι κακές γλώσσες. Επειδή αναφέρεται
μόνο στον διευθύνοντα σύμβουλο; Σιγά… Δεν
ξέρω αν ο κύριος Δημητριάδης (του Υπερταμείου)
και ο κύριος Σταμπουλίδης δεν μπορούσαν να
κάνουν καλύτερη επιλογή. Εκτός όμως από το
Υπερταμείο η Ανθή δεν ξεχνάει και την
υποχρέωσή της στο παλιό της αφεντικό και από
ό,τι μαθαίνουμε από γνωστό καναλάρχη συνεχίζει
ακόμα και σήμερα να το εξυπηρετεί
επικοινωνιακά…
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Υ
πό κανονικές συνθήκες η χθεσινή συζή-
τηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας σχετικά με αυτό που

αποκαλείται «το νέο σχολείο» θα μπορούσε να
δημιουργήσει αισθήματα αισιοδοξίας για ένα θέ-
μα που ανέκαθεν στην ελληνική πολιτική ζωή
δημιουργούσε οξείες αντιθέσεις, αντιπαραθέ-
σεις και αδιέξοδα.

Οι πολιτικοί αρχηγοί που πήραν χθες τον λόγο
φυσικά δεν συμφώνησαν μεταξύ τους. Η Φώφη
Γεννηματά χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά
τούς γνωστούς υψηλούς τόνους (που μάλλον θα
γίνονται υψηλότεροι όσο πλησιάζουν οι κάλπες
για την ανάδειξη ηγεσίας στο ΚΙΝ.ΑΛ.), ενώ ο
Αλέξης Τσίπρας υπήρξε μεν επικριτικός προς την
κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ωστόσο επι-
κέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής του
στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, κάτι που οι αι-
σιόδοξοι θα μπορούσαν να το εκλάβουν ως σιω-
πηρή συμφωνία στα άλλα σημεία του νομοσχεδί-
ου. Από την άλλη μεριά, οι συνδικαλιστές φωνά-
ζουν, αλλά αυτοί πότε δεν φώναζαν;

Σημαίνουν όλα αυτά ότι μπορεί να αλλάξει η

κακοδαιμονία του ελληνικού σχολείου; Μπορού-
με να αφήσουμε πίσω μας το άλγος της αποστή-
θισης, που στρέφει τα παιδιά μακριά από τη μόρ-
φωση, τους δημιουργεί απέχθεια για το σχολείο
και τα έχει οδηγήσει πολλές φορές στο ακραίο
φαινόμενο να καίνε τα βιβλία τους στο τέλος της
σχολικής χρονιάς; Μπορούμε να αισιοδοξούμε
ότι όλα αυτά θα ανήκουν σε λίγο στο παρελθόν;

Δυστυχώς όχι. Μακάρι να μπορούσε ένα νομο-
σχέδιο, όσο καλό και αν είναι, όσο καλά προετοι-
μασμένο και αν έλθει στη Βουλή, να αλλάξει τις
παθογένειες στον χώρο της Παιδείας. Αν ήταν
έτσι, το πρόβλημα θα είχε λυθεί νωρίτερα.

Η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της έως σή-
μερα εμφανίζει ένα πολύ σοβαρό μειονέκτημα
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες, που στη
μεγάλη τους πλειονότητα υπήρξαν και παραμέ-
νουν απαραίτητες και πολιτικά ορθές. Το δομικό
της μειονέκτημα υπήρξε η εφαρμογή στην πράξη
-και συνεπώς η παραγωγή των επιθυμητών απο-
τελεσμάτων- των νόμων που με επιμέλεια, καλές
προθέσεις και σημαντική προεργασία ψηφίζον-
ται στη Βουλή. Στην εφαρμογή των νόμων της πά-

σχει η Νέα Δημοκρατία, όχι στους νόμους της.
Το νομοσχέδιο που σήμερα υπερψηφίζεται

στη Βουλή και γίνεται νόμος του κράτους θα
μπορούσε να αλλάξει ορισμένες μόνο από τις
παθογένειες του ελληνικού σχολείου, αν το είχε
πάρει «πατριωτικά» και το εφάρμοζε στην καθη-
μερινότητα της σχολικής ζωής η πλειονότητα
των εκπαιδευτικών. Αυτό μένει να αποδειχθεί,
δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δεν είναι του παρόν-
τος να πούμε για ποιους λόγους πολλοί εκπαι-
δευτικοί παραμένουν αντίθετοι σε τέτοιου εί-
δους νομοθετήματα, άλλωστε ο ανορθολογισμός
στις σύγχρονες κοινωνίες δεν εξοβελίζεται με
τις κατάρες και τη στείρα απόρριψη. Το αποτέλε-
σμα είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν συμφω-
νούν με τις διατάξεις που ψηφίζονται και η
εφαρμογή τους θα γίνει -στον βαθμό που θα γί-
νει- με «βαριά καρδιά». Η αποτελεσματικότητα
τέτοιων νομοθετημάτων διασφαλίζεται στο μέγι-
στο βαθμό μόνο αν έχει προηγηθεί ουσιαστική
ζύμωση στο σώμα των εκπαιδευτικών -όχι στους
συνδικαλιστές- και αν η κυβέρνηση κερδίσει την
πλειοψηφία τους. Αλλιώς…

Η
εισαγωγή στη Βουλή από την υπουργό Παι-
δείας τού νομοσχεδίου με τον ψευδεπίγρα-
φο τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-

νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» για
ψήφιση μέσα στο κατακαλόκαιρο απέδειξε περίτρα-
να ότι η Ν.Δ. συνεχίζει στην πεπατημένη του ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος είχε καταγγείλει ως αντιπολίτευση να νο-
μοθετεί με κλειστά σχολεία, χωρίς διάλογο και συ-
νεννόηση με την εκπαιδευτική κοινότητα, χωρίς
σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και χωρίς επι-
στημονική τεκμηρίωση. Επιπλέον, απέδειξε ότι συ-
νεχίζει την αποσάθρωση του εμβληματικού Ν.
1556/85 που ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτος, ξεθεμελίωσε.

Η υπουργός αρνείται πεισματικά την επανασύστα-
ση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας ώστε να δια-
σφαλιστεί η αναγκαία για την Παιδεία συναίνεση. Το
νομοσχέδιο διατηρεί το «κουτσουρεμένο» σχολείο
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που υποβάθμισε τη δημόσια εκπαί-
δευση. Ούτε μια λέξη για το ολοήμερο δημοτικό, για
διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας του υποχρεωτικού
προγράμματος, για επαναφορά του δασκάλου ολοή-
μερου και του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευ-
τικού Προγράμματος, για θέσπιση του Ολοήμερου
Γυμνάσιου.

Διαμορφώνει ένα ασφυκτικό πλαίσιο διοίκησης
και ελέγχου της εκπαίδευσης που παραπέμπει στο
παρελθόν. Αυξάνονται τα στελέχη της εκπαίδευσης
που επιλέγονται με κομματικά κριτήρια και με βάση
τις προβλεπόμενες διαδικασίες επιλογής. Το ήδη

συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό μας σύστημα η ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας το κάνει υπερσυγκεντρω-
τικό. Έχουμε έντονο διοικητισμό και ενίσχυση της
γραφειοκρατίας. Παντού το διοικητικό επιβάλλεται
του παιδαγωγικού και η περιβόητη αυτονομία της
σχολικής μονάδας έχει «πάει περίπατο».

Περιορίζει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Συλ-
λόγου Διδασκόντων σε μια σειρά από θέματα: στην
επιλογή υποδιευθυντή σχολείου, στο περιεχόμενο
του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου,
στη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας, στην πρό-
βλεψη για ενδοσχολική επιμόρφωση, στην επιλογή
νέων θεσμών, όπως ο θεσμός του μέντορα, ο θεσμός
του ενδοσχολικού συντονιστή, οι οποίοι προτείνον-
ται αποκλειστικά από τον διευθυντή σχολείου. Όλα
με απόφαση του διευθυντή και όχι του συλλόγου δι-
δασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί, μειοψηφία ακόμη και
στη σύνθεση του σχολικού συμβουλίου. Εξαφανίζε-
ται ο παιδαγωγικός και παρεμβατικός ρόλος των
σχολικών συμβούλων που καρατομήθηκαν από τον
ΣΥΡΙΖΑ και για τους οποίους η υπουργός προεκλο-
γικά έδωσε ψεύτικες υποσχέσεις.

Στην αξιολόγηση η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις
προηγούμενες θέσεις της και κινήθηκε στην κατεύ-
θυνση των δικών μας, αφού δεν συνδέεται με μι-
σθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, δεν εμπεριέ-
χει ποσοστώσεις και δεν προβλέπονται ποινές αλλά
επιμόρφωση. Όμως, το νομοσχέδιο δεν προτείνει
κανένα σταθερό σύστημα επιμόρφωσης. Δεν επα-

ναφέρει τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα και
δεν προτείνει ένα καθηκοντολόγιο για τα στελέχη
ούτε σύστημα αξιολόγησης των υπόλοιπων συντε-
λεστών της εκπαίδευσης. Υποδομές, εξοπλισμός,
διοίκηση και μέριμνα, βιβλία, αναλυτικά προγράμ-
ματα κλπ. Την ίδια ώρα, η υπουργός προχωράει σε
επιλογή στελεχών με απόλυτο έλεγχο των συμβου-
λίων επιλογής, με διορισμένους κομματικούς στη
θέση των καταργημένων αιρετών. Η αξιολόγηση θα
είναι κάτω από την ομπρέλα του ελεγχόμενου και
κατευθυνόμενου συστήματος διοίκησης που στήνε-
ται, θα απαξιωθεί και δεν θα έχει ουσιαστική ωφέ-
λεια για την εκπαίδευση.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την προχει-
ρότητα που επέδειξε το υπουργείο Παιδείας κατά τη
διάρκεια της πανδημίας καθώς και τις ρυθμίσεις
όπως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που άφησε χιλιά-
δες καλούς μαθητές εκτός ΑΕΙ, διαμορφώνουν ένα
εκρηκτικό κλίμα στην εκπαίδευση.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση λησμονεί ότι καμιά εκ-
παιδευτική πολιτική δεν είναι βιώσιμη παρά μόνο αν
τυγχάνει ευρείας κοινωνικής και πολιτικής συναίνε-
σης και εντάσσεται μέσα σε μια ολοκληρωμένη με-
ταρρυθμιστική πρόταση που να ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες ανάγκες, με σχέδιο, όραμα και προοπτι-
κή. Εμείς δεν το λησμονούμε για αυτό έχουμε ολο-
κληρωμένη και συνολική πρόταση. Άλλωστε, όλες
οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση φέρουν τη
σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ.

Προτεραιότητα μια σύγχρονη εκπαιδευτική
πολιτική με όραμα και προοπτική

Θα αλλάξουν τα σχολεία;

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος
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 της
Νάντιας 
(Κωνσταντίνα)
Γιαννακοπούλου

Βουλευτής 
Β2 Δυτικού Τομέα
του ΚΙΝ.ΑΛ.

Η
επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι είμα-
στε στο επίκεντρο μιας νέας έξαρσης της
πανδημίας. Ο κορονοϊός δείχνει και πάλι

τα δόντια του. Έχουμε, επομένως, ακόμα αρκετό
δρόμο μπροστά μας για να ξεφύγουμε από την
περιπέτεια. Χρειάζονται εγρήγορση, στοχευμέ-
νες δράσεις και κυρίως εμβολιασμός όλων μας.

Η επιστήμη μάς έκανε σε χρόνο ρεκόρ ένα με-
γάλο δώρο: το εμβόλιο. Δεν έχουμε το πολιτικό,
ηθικό δικαίωμα να του γυρνάμε την πλάτη και να
παίζουν κάποιοι με την υγεία και τη ζωή όλων
μας, με την κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα, αφήνοντας πίσω οριστικά την περιπέτεια. Τι
τραγική ειρωνεία! Στις πλούσιες χώρες να υπάρ-
χουν όσα εμβόλια χρειάζονται και να εμφανίζον-
ται αντιεμβολιαστικά κινήματα και σε χώρες της
Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής, της Ασίας να
πεθαίνουν άνθρωποι και να αναζητούνται έστω
κάποια εμβόλια, μήπως και σωθεί μια ζωή!

Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου και δυστυχώς
καθυστερεί το πρόγραμμα εμβολιασμού, απέ-
χουμε πολύ από τον στόχο του 80%-85% που θεω-
ρείται από τους επιστήμονες εντελώς απαραίτητο
για να υπάρξει ασπίδα προστασίας της κοινωνίας
απέναντι σε μια πανδημία που μέσω της μετάλ-
λαξης Δέλτα απειλεί την υγεία μας, την τουριστι-
κή και οικονομική δραστηριότητα, την κατάσταση
μέσα στην οποία θα κληθούν να λειτουργήσουν
τα σχολεία και τα πανεπιστήμια.

Ως Κίνημα Αλλαγής ποτέ δεν μας άρεσε μια
μηδενιστική προσέγγιση. Δεν θεωρήσαμε ποτέ
το πεδίο της πανδημίας κατάλληλο για στείρα αν-
τιπολίτευση, όπως συνηθίζει ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέ-
πει παντού καταστροφές. Έχουν εμβολιαστεί
κοντά 5,5 εκατ. πολίτες και έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό 4,78 εκατ.

Έχουμε όμως φτάσει σε πιο δύσκολα τμήματα
του πληθυσμού και φαίνεται μια αδυναμία πει-
θούς. Δεν αναφέρομαι σε ένα 15% που είναι από
ό,τι φαίνεται είναι πιο σκληροί αντιεμβολιαστές.
Αναφέρομαι σε ένα 15%-20% που έχει ερωτήματα,
που έχει ακούσει διάφορα ακόμα και από για-
τρούς, που αμφιβάλλει. Θα χρειαζόταν, επομέ-
νως, μια πιο στοχευμένη προσπάθεια να αντιμε-
τωπιστούν τα εκατοντάδες fake news που αναπα-
ράγονται ανεύθυνα. Θα χρειαζόταν και χρειάζε-
ται μια συντονισμένη καμπάνια ενημέρωσης από
όλες τις δυνάμεις και τους χώρους (ιατρικοί σύλ-
λογοι, οικογενειακοί γιατροί, Εκκλησία, κόμματα
κ.λπ.) με την ευθύνη της κυβέρνησης. Η κυβέρ-
νηση, όμως, καθυστερεί, όπως έχει δείξει ολιγω-
ρία και σε άλλα θέματα. Το ΚΙΝ.ΑΛ. π.χ. είχε προ-
τείνει εξωτερικές μονάδες εμβολιασμού. Βγήκαν
και είναι θετικό, αλλά μετά από 3-4 μήνες. Το ίδιο
ισχύει και με την ψήφιση της υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού. 

Στην Ιταλία η υποχρεωτικότητα για νοσοκομει-
ακούς έγινε τον Μάιο και είχε αποτελέσματα. Σή-

μερα το 99% είναι εμβολιασμένο. Η κυβέρνηση
και καθυστέρησε και δεν έφερε το σύνολο των
επαγγελματικών κατηγοριών για τους οποίους
χρειαζόταν από τώρα αντίστοιχη πρόβλεψη.
Έφερε μόνο για τους εργαζόμενους στα νοσοκο-
μεία, σε δομές ΑμεΑ και ηλικιωμένων. Το Κίνημα
Αλλαγής έκανε το χρέος του. Ψήφισε την υπο-
χρεωτικότητα για αυτές τις κατηγορίες. Ήταν
επιβεβλημένο. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με
την υγεία και τη ζωή αυτών που δουλειά τους εί-
ναι να τους υπηρετεί. Και βέβαια υποχρεωτικό-
τητα σημαίνει και κάποιες επιπτώσεις για όσους
δεν υπακούσουν. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν
ανεμβολίαστοι σε δομές υγείας ή ηλικιωμένων.
Αυτό λέει η απλή λογική. Κανένας δεν έχει το δι-
καίωμα να είναι φορέας θανάτου. Στάση υπέρ του
εμβολιασμού και ταυτόχρονα τοποθετήσεις ότι οι
επιπτώσεις συνιστούν δήθεν αιτίες διχασμού, εί-
ναι θολή θέση, απολίτικη θέση δίχως ευθύνη. Εί-
ναι θέση που κλείνει το μάτι στους «ψεκασμέ-
νους».

Η προσπάθεια συνεχίζεται και όλοι οφείλουμε
να κάνουμε το χρέος μας. Το Κίνημα Αλλαγής πέ-
ραν των προτάσεων και της εποικοδομητικής
κριτικής του, είναι το μόνο κόμμα που πραγματο-
ποιεί καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού. Νοιαζό-
μαστε και εμβολιαζόμαστε: Αυτό είναι το μήνυμά
μας. Ας γίνει μήνυμα όλων μας. Δεν υπάρχει άλ-
λος δρόμος.

Νοιαζόμαστε και εμβολιαζόμαστε

του
Νίκου 

Ροδόπουλου

Πρόεδρος 
και διευθύνων 

σύμβουλος On-
Line Data A.E.,
μέλος Γενικού 

Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός 

σύμβουλος ΕΒΕΠ

Ο
κόσμος μετά τον κορονοϊό δεν θα είναι
ίδιος. Οφείλουμε να εξετάσουμε σε βά-
θος τι έχει αλλάξει η πανδημία και πώς

αυτές οι αλλαγές θα συμμετάσχουν στην ανάκαμ-
ψη. Οι βασικές ενότητες πρέπει να καλύπτουν την
οικονομική ανισότητα, την τεχνολογία, τη δημόσια
υγεία και το περιβάλλον. Το τεράστιο ανθρώπινο
κόστος της πανδημίας υπολογίζεται όχι μόνο με
τις χαμένες ζωές των συνανθρώπων μας αλλά και
τις χαμένες γενιές που δεν είναι εύκολο να ανα-
κάμψουν είτε ψυχολογικά είτε παραγωγικά. Σε
εμάς μένει να δούμε πώς θα «χτίσουμε καλύτερα»
(build back better) για να μην κάνουμε απλώς τη
ζωή μας χειρότερη.

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην ανάπτυξη δεν εί-
ναι μόνο οι απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές σε
ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά η ανθρωποκεντρική
προσέγγιση των νέων ανθρώπων που πρέπει να
στελεχώσουν την Ευρώπη του αύριο. Η απερχό-
μενη γενιά απέδειξε ότι η γραφειοκρατία βρίσκε-
ται μέσα στο DNA της, προερχόμενη κυρίως από
μια μεταπολεμική κουλτούρα. Η έλλειψη πολιτι-
κής οξυδέρκειας και η προσκόλληση σε μονετα-
ριστικά μοντέλα αποδυνάμωσαν τις προηγούμε-
νες γενιές στέλνοντάς τες να συμμετέχουν σε μια

παρακμάζουσα οικονομία χωρίς αρχή, μέση και
τέλος και, φυσικά, χωρίς καινοτομία. 

Πριν από είκοσι χρόνια, κανείς δεν είχε προ-
βλέψει την εκρηκτική τεχνολογική εξέλιξη και την
αλλαγή των μοντέλων παραγωγής και κατανάλω-
σης. Οι περισσότεροι χειροκροτούσαν την είσοδο
της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία, αναμένον-
τας ταυτόχρονα τον μετασχηματισμό του πολιτει-
ακού της μοντέλου. Τελικά, σε όλες τις προβλέ-
ψεις έπεσαν έξω. Η παγκοσμιοποίηση απέτυχε
και το μοντέλο της μεταφοράς της παραγωγής σε
χώρες φθηνών εργατικών αποτέλεσε μπούμε-
ρανγκ στις οικονομίες της Δύσης. Ξαφνικά, μια
οποιαδήποτε διαταραχή παγώνει το παγκόσμιο
εμπόριο.

Το ευρώ, στο ίδιο μήκος κύματος, με πολλές
προσδοκίες ως σταθερού παράγοντα εξισορρό-
πησης και σε απόλυτη εναρμόνιση με το δολάριο,
απέτυχε λόγω του γερμανικού ηγεμονισμού, των
λανθασμένων πολιτικών αλλά κυρίως λόγω της
τεράστιας σε μέγεθος αποβιομηχανοποίησης της
Ευρώπης. 

Η συνέχεια είναι πολύ πρόσφατη για να την ξε-
χάσουμε. Η πρώτη μεγάλη διαταραχή (Covid-19)
βρήκε μια Ευρώπη χωρίς υγειονομικές μάσκες,

χωρίς πρώτες ύλες, χωρίς παραγωγή και, κυρίως,
χωρίς καινοτομία. Η διείσδυση της τεχνολογίας
και το mobility εδραίωσαν κολοσσούς της Ασίας
σε ουσιώδεις υποδομές των τηλεπικοινωνιών και
όχι μόνο. Τα τεράστια κονδύλια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που επενδύθηκαν στον χώρο της καινο-
τομίας έγιναν αντικείμενο εξαγορών από τρίτες
χώρες. 

Το ίδιο συνέβη και με τις εφοδιαστικές αλυσί-
δες. Η τεράστια διαταραχή οδήγησε σε απόλυτη
εξάρτηση από τα μεγάλα ναυτιλιακά δίκτυα. Το
σημερινό αποτέλεσμα είναι η εκρηκτική άνοδος
των ναύλων που ωθούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα σε
μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ενώ από την
άλλη πλευρά οι εισαγωγές εκτοξεύουν το κόστος
των προϊόντων δημιουργώντας επικίνδυνες πλη-
θωριστικές τάσεις. 

Η Ευρώπη πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον
τοίχο. Οι πολιτικαντισμοί και οι κωλοτούμπες
(βλέπε Σόιμπλε) δεν φτάνουν για να αλλάξουν την
πορεία. Χρειάζεται κοινό όραμα που πιθανόν θα
μπορούσε να είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας. Αρκεί να αποτελέσει θεμέλιο ενός
νέου οικονομικού μοντέλου με ρεαλισμό και
εφαρμοστικότητα.

Ευρώπη 2.0: Εάν δεν υπάρχει, να το δημιουργήσουμε
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ΝIΚΗ ΚΕΡΑΜEΩΣ
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση θα 
συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα»

Τον τρόπο αλλά και
τις προϋποθέσεις
για την επαναλει-

τουργία τής διά ζώσης εκπαί-
δευσης και στις τρεις βαθμίδες
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο περι-
γράφει στη συνέντευξή της
στην «Political» η υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως. Για την αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτικών,
που δέχεται αντιδράσεις, ξεκα-
θαρίζει ότι η μη συμμετοχή στη
διαδικασία θα συνιστά πειθαρ-
χικό παράπτωμα.
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Έπειτα από μια δύσκολη διετία για τους
μαθητές λόγω της πανδημίας, το βλέμ-
μα όλων πλέον είναι στραμμένο στο
φθινόπωρο και στο άνοιγμα των σχολεί-
ων. Πότε και πώς αναμένεται να επι-
στρέψουν τα παιδιά στις σχολικές αί-
θουσες;

Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης εί-
ναι η επιστροφή στη διά ζώσης εκπαιδευτική
διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης. Συγκεκριμένα, για τα σχολεία η επι-
στροφή προβλέπεται να γίνει τον Σεπτέμβριο
σύμφωνα με όρους που συζητάμε το διάστη-
μα αυτό με τους ειδικούς. Υπάρχει μια ση-
μαντική διαφορά σε σχέση με πέρυσι και αυ-
τή ασφαλώς είναι το μοναδικό δώρο της επι-
στήμης, το εμβόλιο. Ήδη το 76% των εκπαι-
δευτικών μας έχει εμβολιαστεί, είναι όμως
απαραίτητο να ενισχύσουμε το τείχος ανο-
σίας, για αυτό και καλούμε και τους υπόλοι-
πους εκπαιδευτικούς αλλά και, ευρύτερα, τα
μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, φοιτητές
και λοιπούς εργαζόμενους, να εμβολιαστούν.
Μάλιστα, πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα
εμβολιασμού και στους μαθητές μας άνω των
15 ετών. Ένα άλλο εργαλείο που αποδείχθηκε
εξαιρετικά χρήσιμο στην αντιμετώπιση της
πανδημίας είναι τα self tests, τα οποία χρησι-
μοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τούς προ-
ηγούμενους μήνες, συμβάλλοντας καθορι-
στικά στη διασφάλιση της διά ζώσης λειτουρ-
γίας των εκπαιδευτικών δομών μας. Όπως
ξέρετε, τα αποτελέσματα από τη χρήση των
self tests ήταν τέτοια που φτάσαμε στο ση-
μείο σχεδόν ένα στα δύο επιβεβαιωμένα
κρούσματα στη χώρα να προέρχεται από self
tests. Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα ση-
μαντικό εργαλείο, ειδικά για τις ηλικίες για τις
οποίες δεν προβλέπεται εμβολιασμός. 

Θα τηρηθούν διαφορετικά πρωτόκολλα
στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης;

Υπάρχουν ήδη, όπως ξέρετε, διαφορετικά
πρωτόκολλα μεταξύ πρωτοβάθμιας, δευτε-
ροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς είναι διαφορετικές οι ηλικιακές ομά-
δες και οι όροι λειτουργίας και αυτό προβλέ-
πεται να εξακολουθήσει να ισχύει. Για παρά-
δειγμα, ένα από τα πεδία διαφοροποίησης
των βαθμίδων της εκπαίδευσης είναι και ο
εμβολιασμός. Τα παιδιά του δημοτικού δεν
προβλέπεται να εμβολιαστούν, σε αντίθεση
με τους φοιτητές. Το γεγονός αυτό από μόνο
του επιδρά στη διαμόρφωση των αντίστοιχων
πρωτοκόλλων.

Τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει η συ-
ζήτηση για την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού στους εκπαιδευτικούς. Τι
ποσοστό έχει ήδη εμβολιαστεί, τι θα κά-
νετε με τους αρνητές και πώς θα καλυ-
φθούν τυχόν κενά που θα προκύψουν;

Οι εκπαιδευτικοί μας είναι μεταξύ των πλη-
θυσμιακών ομάδων που ανταποκρίθηκαν
μαζικά στον εμβολιασμό και, μάλιστα, από
πολύ νωρίς, ήδη από τις αρχές της περασμέ-
νης άνοιξης. Όπως ανέφερα προηγουμένως,
έχει ήδη εμβολιαστεί το 76% των εκπαιδευτι-

κών μας, ωστόσο είναι μείζονος σημασίας το
τείχος ανοσίας να ενισχυθεί περαιτέρω κά-
νοντας άλλο ένα βήμα προς την επιστροφή
στην κανονικότητα. Απευθύνουμε ευρύ κά-
λεσμα, λοιπόν, σε όσους δεν έχουν εμβολια-
στεί να κλείσουν ραντεβού. Ως προς τα κενά
που τυχόν προκύψουν λόγω νόσησης εκπαι-
δευτικών, υπάρχει πρόνοια για την αναπλή-
ρωσή τους, όπως άλλωστε συνέβη και την
περασμένη χρονιά. 

Έπειτα από δεκαετίες καθίσταται υπο-
χρεωτική η αξιολόγηση των εκπαιδευ-
τικών. Ποιος είναι ο στόχος σας και ποι-
ες θα είναι οι συνέπειες για τους εκπαι-
δευτικούς που θα επιλέξουν να μη συμ-
μετάσχουν στη διαδικασία;

Η αξιολόγηση συνιστά θεμελιώδες στοιχείο
κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόκειται
για έναν εξαιρετικά σημαντικό μηχανισμό για
τη διαρκή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Η
λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης έχει
δύο πτυχές. Η πρώτη αφορά στην επιβρά-
βευση εκείνων που αποδίδουν πολύ καλά
στο έργο τους μέσω μοριοδότησης, για να γί-
νουν, π.χ., διευθυντές σχολείων, διευθυντές
εκπαίδευσης κ.λπ. Η δεύτερη αφορά σε εκεί-
νους για τους οποίους διαπιστώνονται περι-
θώρια βελτίωσης, μέσω στοχευμένης επι-
μόρφωσης, επιπλέον των οριζόντιων επιμορ-
φώσεων που προβλέπονται για όλους τους
εκπαιδευτικούς και είναι σε εξέλιξη (π.χ.,
οριζόντια επιμόρφωση για τις ψηφιακές δε-
ξιότητες ή για τα εργαστήρια δεξιοτήτων που
ξεκινούν από Σεπτέμβριο σε όλη τη χώρα).
Ασφαλώς η συμμετοχή στην αξιολόγηση κά-
θε είδους -σχολικών μονάδων, εκπαιδευτι-
κών, στελεχών- προβλέπεται υποχρεωτική.
Δεν νοείται ένας τόσο καίριος μηχανισμός,
προϋπόθεση για τη βελτίωση του εκπαιδευτι-
κού έργου και την ενδυνάμωση των εκπαι-
δευτικών μας, να μην είναι οριζόντιος, συνε-
πώς η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση θα συ-
νιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Τι είναι το «νέο σχολείο» που ξεκινά
από τον Σεπτέμβριο; Πόσα νέα προ-
γράμματα, θεματικές ενότητες περι-
λαμβάνει το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα
στα ελληνικά σχολεία και τι είναι το λε-
γόμενο «πολλαπλό βιβλίο»;

Το νέο αναβαθμισμένο σχολείο ξεκινά από
τον Σεπτέμβριο και περιλαμβάνει μια σειρά
από καινοτομίες, πολλές εκ των οποίων
δοκιμάστηκαν πιλοτικά, έτυχαν ευρείας
αποδοχής και πλέον, αρχής γενομένης από
φέτος, θα εφαρμοστούν καθολικά στα σχο-
λεία της χώρας. Το νέο σχολείο περιλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων, νηπιαγωγείο για
όλους από τα 4 και αγγλικά από το νηπια-
γωγείο, εργαστήρια δεξιοτήτων σε όλα τα
νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της
χώρας με θεματικές όπως οδική ασφά-
λεια, επιχειρηματικότητα, ρομποτική, οι-
κολογική συνείδηση, σεξουαλική αγωγή,
11.700 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς -
τους πρώτους διορισμούς στη γενική εκ-
παίδευση έπειτα από 12 χρόνια-, σχεδόν
διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχο-
λεία, τα πρώτα πρότυπα επαγγελματικά λύ-
κεια της χώρας, 123 νέα προγράμματα
σπουδών και οριζόντιες επιμορφώσεις
των εκπαιδευτικών μας. Και όλα τα παρα-
πάνω σε ένα νέο, πιο ψηφιοποιημένο περι-
βάλλον και όσον αφορά στο εκπαιδευτικό
έργο αλλά και στις διαδικασίες της εκπαί-
δευσης, όπως, για παράδειγμα, την ψηφιο-
ποιημένη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας
για τους εκπαιδευτικούς μας. Αναφορικά
με το πολλαπλό βιβλίο που με ρωτάτε, αυτό
έχει δύο πτυχές. Η πρώτη άπτεται της
ελευθερίας που δίνεται στον εκπαιδευτικό
να επιλέξει το βιβλίο από το οποίο θέλει να
διδάξει μεταξύ των εγκεκριμένων από το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η
δεύτερη πτυχή του πολλαπλού βιβλίου συ-
νίσταται στο γεγονός ότι όλα τα εγκεκριμέ-
να βιβλία ανά γνωστικό αντικείμενο θα εί-
ναι διαθέσιμα στη νέα ψηφιακή βιβλιοθή-
κη διδακτικών βιβλίων, στην οποία ο εκ-
παιδευτικός θα μπορεί να παραπέμπει
τους μαθητές, ενθαρρύνοντάς τους να συν-
δυάζουν πηγές και βιβλία. Στόχος είναι να
πάμε σε μια νέα λογική, με μετατόπιση πα-
ραδείγματος από τη στείρα αποστήθιση
στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέ-
σω συνδυασμού πηγών. Σε αυτή την κατεύ-
θυνση κινούνται και τα νέα προγράμματα

σπουδών που θα τεθούν σε πιλοτική εφαρ-
μογή από τον Σεπτέμβριο και θα προβλέ-
πουν πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανο-
μένων και ψηφιακών. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν προλάβει να
λάβουν τη σχετική επιμόρφωση;

Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών μας με γνώ-
σεις και δεξιότητες αναφορικά με οτιδήποτε
καινούργιο εισάγεται στο σχολείο συνιστά
απόλυτη προτεραιότητα. Από τον Σεπτέμβριο
εισάγεται η διδασκαλία των Εργαστηρίων Δε-
ξιοτήτων σε όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά
και γυμνάσια της χώρας και η πρώτη φάση
της σχετικής επιμόρφωσης οδεύει ήδη προς
ολοκλήρωση με συμμετοχή άνω των 40.000
εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση ξεκίνησε τον
Ιούνιο προκειμένου να έχουν τον χρόνο οι
εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με τις νέες
έννοιες και τις διαδικασίες που εισάγουν τα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Αντίστοιχα, θα ακο-
λουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα
αγγλικά στο νηπιαγωγείο και για τα νέα προ-
γράμματα σπουδών στα σχολεία. 

Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει αλλα-
γές και στον τρόπο αξιολόγησης των
μαθητών. Γιατί κρίθηκε αναγκαίο αυτό; 

Εκείνο που κρίθηκε αναγκαίο είναι να δώ-
σουμε μεγαλύτερη αυτονομία και ελευθερία
στους εκπαιδευτικούς μας. Να τους δώσου-
με τη δυνατότητα να αναπτύξουν δράσεις, να
αναλάβουν πρωτοβουλίες και να απελευθε-
ρώσουν τη δημιουργικότητά τους προς όφε-
λος των παιδιών μας. Και η μεγαλύτερη αυτή
ελευθερία και αυτονομία αφορά και στους
τρόπους αξιολόγησης των μαθητών. Αυτήν
τη στιγμή, και μέχρι να ψηφιστεί ο νέος νό-
μος που εισηγούμαστε στη Βουλή, είναι σε
ισχύ ένα υπερ-ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά
με τα ολιγόλεπτα διαγωνίσματα σε γυμνάσια
και λύκεια, προβλέποντας τα ακριβή λεπτά
που πρέπει να διαρκούν, την ύλη και τη συ-
χνότητά τους. Και διερωτάται κανείς, γιατί;
Ξέρουμε εμείς οι βουλευτές καλύτερα από
τους εκπαιδευτικούς της τάξης για να ορί-
ζουμε αυτές τις λεπτομέρειες; Θεωρώ πως
όχι. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο εμπιστευό-
μαστε τους εκπαιδευτικούς μας και τους δί-
νουμε περισσότερη ελευθερία να κάνουν
αυτό που εκείνοι ξέρουν καλύτερα, συμπε-
ριλαμβανομένου και του τρόπου αξιολόγη-
σης των μαθητών.

«
Απόλυτη προτεραιότητα
της κυβέρνησης είναι
η επιστροφή στη διά ζώσης
εκπαιδευτική διαδικασία
σε όλες τις βαθμίδες

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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Πύρινο μέτωπο στην «καρδιά» της Αττικής
Ηπυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν

από τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης
στη Σταμάτα ήταν η πρώτη πολύ

μεγάλη για φέτος στην Αττική, με τον κρα-
τικό μηχανισμό να λειτουργεί συντονισμέ-
να τόσο στην ενημέρωση - απομάκρυνση
των κατοίκων όσο και στη διαδικασία της
κατάσβεσης.

Βέβαια, παρά τις υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες από Πυροσβεστική, Πολιτική
Προστασία, Αστυνομία και Περιφέρεια, εί-
δαμε σπίτια και οχήματα να παραδίδονται
στις φλόγες. Η αποτίμηση των ζημιών είναι
κάτι που θα ξεκινήσει αμέσως μετά το τέ-
λος των προσπαθειών κατάσβεσης (αργά
το βράδυ της Τρίτης η φωτιά είχε ελεγχθεί
από τις πυροσβεστικές δυνάμεις). Η φωτιά
επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των σφοδρότα-
των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή (6-7
Μποφόρ) σε μια έκταση περίπου 500-700
στρεμμάτων γης, στο πολύγωνο που σχη-
ματίζουν οι περιοχές Σταμάτα, Ροδόπολη,
Διόνυσος, Εκάλη και Δροσιά. Το μέγιστο
των δυνάμεων που επιχείρησαν έφτασε
τους 310 πυροσβέστες (δέκα ομάδες πεζο-
πόρων τμημάτων) με 110 οχήματα, ενώ από
αέρος συνέδραμαν καθοριστικά 12 ελικό-
πτερα και 9 αεροπλάνα, ανάμεσά τους και
το ρωσικό «θηρίο» Beriev Be-200.

Στην έκτακτη ενημέρωση που πραγμα-

τοποίησαν ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς κατέστη σαφές ότι η φωτιά
προήλθε από εμπρησμό, με την Αστυνο-
μία να προχωρά σε τέσσερις προσαγωγές
υπόπτων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας
φέρεται να εντοπίστηκε με σακίδιο που
περιείχε εύφλεκτα υλικά. Προανάκριση
για τα αίτια διενεργεί το αρμόδιο τμήμα
του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον κ.
Χρυσοχοΐδη να αναφέρει ότι «σύντομα θα
προκύψουν συμπεράσματα». Κάτοικος
της περιοχής έκανε λόγο για εμπρησμό:
«Ο αδερφός μου άκουσε τέσσερα γκαζά-
κια. Την έχουν βάλει τη φωτιά», ενώ και
ένας δεύτερος κινήθηκε στο ίδιο μήκος
κύματος: «Δεν είναι δυνατόν στη λεωφό-
ρο Διονύσου να έχει πάρει φωτιά και δε-
ξιά και αριστερά».

Ενεργοποιήθηκε το 112
Η Πολιτεία έκρινε σκόπιμο ότι για την

προστασία των πολιτών που διαμένουν
στις περιοχές που απειλούνταν από το πύ-
ρινο μέτωπο έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η
Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγ-
κης «112» με διπλό SMS. «Αν βρίσκεστε
στην ευρύτερη περιοχή Σταμάτας και Ρο-
δόπολης Αττικής, παραμείνετε σε ετοιμό-
τητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρ-
χών», έγραφε το πρώτο μήνυμα από το
«112», ενώ η δεύτερη προειδοποίηση
έγραφε: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Στα-
μάτας, Ροδόπολης, Εκάλης, Δροσιάς και
Διονύσου Αττικής, κλείστε καμινάδες, πα-
ράθυρα, πόρτες ώστε να μη διεισδύσουν
οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Πα-
ραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε
τις οδηγίες των Αρχών. Δασική πυρκαγιά
στην περιοχή σας».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κοινοτάρ-
χης της Ροδόπολης Βασίλης Κλεφτάκης
έκανε λόγο για περίπου 20 σπίτια που είτε
είχαν παραδοθεί στις φλόγες είτε είχαν
υποστεί ζημιές. Ο πρώτος οικισμός, άλλω-
στε, που απειλήθηκε από τη φωτιά ήταν αυ-
τός της Γαλήνης, όπου έγινε προληπτική
εκκένωση και απομάκρυνση των κατοίκων
σε ασφαλές σημείο. Σε κάποιες λίγες περι-
πτώσεις, μάλιστα, προκειμένου οι πυρο-
σβέστες να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει
ανήμπορος άνθρωπος εγκλωβισμένος σε

κατοικία, δεν δίστασαν να σπάσουν ακόμη
και πόρτες για να ελέγξουν τον χώρο. Από
την πλευρά του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
απεύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες μέρες,
καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος πρόκλη-
σης πυρκαγιών και πρόσθεσε: «Είμαστε
όλοι εδώ και θα προστατεύσουμε με από-
λυτη προσήλωση το περιβάλλον, τα δάση,
τους οικισμούς και, φυσικά, τις ανθρώπι-
νες ζωές».

Φωτιά και στον Υμηττό 
Λίγη ώρα αργότερα και ενώ οι πυροσβε-

στικές δυνάμεις έδιναν ήδη μάχη στα βό-
ρεια προάστια της Αττικής, μια δεύτερη
φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Υμηττού,
σε δασάκι με χαμηλή (κατά κύριο λόγο)
βλάστηση ανάμεσα σε Καισαριανή και Βύ-
ρωνα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 16 πυρο-
σβέστες, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο, κα-
θώς η πυρκαγιά ήταν κοντά σε σπίτια, όμως
γρήγορα ευτυχώς τέθηκε από έλεγχο.

Τουλάχιστον 20 σπίτια
παραδόθηκαν στις φλόγες -
Τέσσερις προσαγωγές
υπόπτων για εμπρησμό 

Ε

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Ε
χθρός των προσπαθειών κα-
τάσβεσης της μεγάλης φωτιάς
που ξέσπασε χθες στη Σταμά-
τα είναι οι καιρικές συνθήκες

που επικρατούσαν στην περιοχή. Τις επό-
μενες μέρες η θερμοκρασία θα αγγίξει
τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ένα -δεύτε-
ρο φέτος το καλοκαίρι- παρατεταμένο
κύμα ζέστης. Ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι
τεράστιος και θα χρειαστεί από όλους να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών - meteo.gr
έγραψε σχετικά με τη δασική πυρκαγιά
στη Σταμάτα Αττικής ότι οι πυρομετεωρο-
λογικές συνθήκες στην ευρύτερη περιο-
χή εκδήλωσης της πυρκαγιάς αναμενό-
ταν να επιδεινωθούν αργά το βράδυ, οπό-
τε και στην περιοχή θα έπνεαν βόρειοι -
βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 6
Μποφόρ. «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
διαθέσιμη καύσιμη ύλη της περιοχής βρί-
σκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ευ-
φλεκτότητας, όπως αυτή εκτιμάται με βά-
ση το περιεχόμενο της υγρασίας της»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και
σήμερα θα είναι η ζέστη, ενώ η θερμο-
κρασία θα φτάσει τοπικά στους 40-42
βαθμούς. Χαρακτηριστικοί θα είναι, επί-
σης, οι ισχυροί άνεμοι με εντάσεις έως 6
Μποφόρ, στοιχείο που εντείνει τον κίνδυ-
νο για πυρκαγιά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βό-
ρεια Ελλάδα από 15 έως 39 βαθμούς,
στην Κεντρική Ελλάδα από 17 έως 40-41
βαθμούς, στην Ήπειρο από 17 έως 39, στη
Δυτική Στερεά και στη Δυτική και Νότια
Πελοπόννησο από 19 έως 40-42 βαθ-
μούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτι-
κά από 18 έως 39, στα νησιά του Ιονίου
από 20 έως 38 βαθμούς, στα νησιωτικά
τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από
19 έως 35-36 βαθμούς, ενώ στο Ανατολι-
κό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά
στους 38-40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι
θα πνέουν στο Αιγαίο και κατά τόπους στα
ανατολικά ηπειρωτικά από βόρειες διευ-
θύνσεις με εντάσεις έως 6 Μποφόρ και
στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5
Μποφόρ. Στην Αττική περιμένουμε ηλιο-
φάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι -

βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 Μπο-
φόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27
έως 37-38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην
πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από
25 έως 35-36 βαθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο καύσωνας θα δια-
τηρηθεί τουλάχιστον μέχρι και την ερχό-
μενη Δευτέρα, ενώ αναμένεται να ενταθεί
από την Παρασκευή και μετά. Για τον λό-
γο αυτόν οι δήμοι βρίσκονται σε πλήρη
επιφυλακή προκειμένου να φιλοξενή-
σουν σε ειδικούς κλιματιζόμενους χώ-

ρους ανθρώπους που ανήκουν στις ευπα-
θείς ομάδες του πληθυσμού. 

Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυ-
νος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε διάφορες
περιοχές της χώρας. Για τον λόγο αυτόν η
Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική
Υπηρεσία βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρό-
βλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σήμε-
ρα στην κατηγορία 4 βρίσκονται οι εξής πε-
ριοχές: Αττική (και Κύθηρα), Βοιωτία, Εύ-
βοια, Κόρινθος, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακω-
νία, Μεσσηνία, Αχαΐα, Ηλεία, Σάμος, Ικαρία,
Χίος και Ψαρά.

Για τις περιοχές αυτές τίθεται σε εφαρμο-
γή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότη-
τας του Πυροσβεστικού Σώματος και θα
πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας
επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες
από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρα-
τιωτικές δυνάμεις. Επίσης, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσια-
κές απαιτήσεις που πιθανόν να προκύψουν,
από τις 7.30 τίθεται σε μερική επιφυλακή το
πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί
στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πο-

λίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να
αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο, οι
οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά
από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρ-
των και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρι-
σμού, η χρήση μηχανημάτων που προκα-
λούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συ-
σκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων
ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη
αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυ-
μίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου απαγορεύεται η καύση των
αγρών.

Σε πλήρη επιφυλακή η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική 

Τις επόμενες μέρες 
η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 
44 βαθμούς Κελσίου, ενώ 
ταυτόχρονα θα πνέουν και 
κατά τόπους ισχυροί άνεμοι... 

Στο «κόκκινο» 
ο υδράργυρος
και ο κίνδυνος 
πυρκαγιών 
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Τ
α κρούσματα αυξάνονται καθη-
μερινά και οι προβλέψεις των ει-
δικών για περαιτέρω ραγδαία
αύξησή τους τον Αύγουστο προ-

καλούν έντονη ανησυχία. Την ίδια στιγμή
η μετάλλαξη Δέλτα «σαρώνει» και οι με-
τακινήσεις για τις διακοπές του καλοκαι-
ριού αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης
του κορονοϊού. Φαίνεται, ωστόσο, ότι το
κύμα αντιεμβολιαστών δεν λέει να κοπά-
σει και τις συνέπειές του είναι βέβαιο ότι
το αμέσως ερχόμενο διάστημα θα αντιμε-
τωπίσουν τα νοσοκομεία της χώρας, τα
οποία ήδη έχουν αρχίσει να βρίσκονται
ξανά υπό πίεση.

Χθες ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νί-
κος Τζανάκης έριξε «βόμβα» καταγγέλ-
λοντας προσπάθεια συγκέντρωσης εκα-
τοντάδων εγγράφων, τα οποία ενδεχομέ-
νως θα χρησιμοποιηθούν για νομική προ-
σφυγή κατά της υποχρεωτικότητας των
εμβολιασμών. Ειδικότερα, μιλώντας στον
ΣΚΑΪ τόνισε ότι ανά την Ελλάδα κυκλοφο-
ρούν διάφορα έγγραφα αιτήματα πολιτών
ή και υγειονομικών προς γιατρούς, τα
οποία με πρόσχημα «ειδικά προβλήματα»
ζητούν ιατρική διαβεβαίωση μέσω «πι-
στοποιητικού ασφαλείας» για να εμβο-
λιαστούν. Σε περίπτωση που ο γιατρός
δεν δεχτεί να τους δώσει το έγγραφο, ζη-
τούν να αιτιολογήσει γραπτώς την αιτία
της άρνησής του.

«Όλη αυτή η προσπάθεια είναι καθοδη-
γούμενη νομικά ώστε να μαζευτούν εκα-
τοντάδες τέτοια χαρτιά, πιστοποιητικά
ασφαλίσεως ή αρνήσεις, να δοθούν για
πιστοποίηση, ώστε να χρησιμοποιηθούν
νομικά εναντίον του νόμου της υποχρεω-
τικότητας κατά πάσα πιθανότητα», εκτί-
μησε ο καθηγητής. Εφιστά την προσοχή

των γιατρών, των διοικήσεων των νοσο-
κομείων αλλά του υπουργείου Υγείας και
συμβουλεύει τους γιατρούς να απαντούν
ότι όλες οι διαβεβαιώσεις αυτές είναι
αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιτρο-
πής Εμβολιασμών emvolio.gr, στην οποία
και θα πρέπει να παραπέμπουν. «Δεν
σκοπεύουν να εμβολιαστούν, αλλά να ορ-
γανώσουν μια νομική διαδικασία», τόνισε
χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής εξαπέλυσε επίθεση κατά
των αντιεμβολιαστών γιατρών και τόνισε
ότι είναι υποχρέωση των ιατρικών συλλό-
γων της χώρας και των πειθαρχικών τους

συμβουλίων να τους αφαιρέσουν τις
άδειες, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη κα-
θυστερήσει. «Μας ξεπέρασε και η Εκ-
κλησία», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμ-
πληρώνοντας ότι με ανακοίνωσή της κα-
τέρριψε τους μύθους σχετικά με τα εμβό-
λια, κάτι που οι ιατρικοί σύλλογοι δεν
έχουν κάνει ακόμη. Τέλος, ο κ. Τζανάκης
επισήμανε ότι ο αριθμός των ανθρώπων
που διστάζουν να εμβολιαστούν ξεπερνά
το 1-1,5 εκατομμύριο και στο πλαίσιο αυτό
θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από τους
οικογενειακούς γιατρούς ώστε να πει-
στούν. 

Χορό αγωγών ετοιμάζουν οι αντιεμβολιαστές

Νέα μεγάλη άνοδος σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο
στα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Ανα-
λυτικά, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου Covid-19 που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 3.593, εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 142,
ενώ οι εισαγωγές νέων ασθενών με κορονοϊό στα νοσο-
κομεία της επικράτειας είναι 153. Ο μέσος όρος εισαγω-
γών του επταημέρου είναι 162 ασθενείς. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με Covid-19 είναι 8, ενώ από την έναρξη της επι-
δημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.911 θάνατοι. Η Ατ-
τική διατηρεί τον υψηλότερο αριθμό νέων μολύνσεων,
κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Πιο αναλυτικά, 1.332 νέα

κρούσματα της Covid-19 καταγράφονται στο Λεκανοπέ-
διο, με τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών να παρουσιάζει τη με-

γαλύτερη επιβάρυνση με  328  νέες μολύνσεις.
Στα 398 ανέρχονται τα νέα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη,
ενώ ανησυχία προκαλούν τα 356 νέα περιστατικά που κα-
ταγράφει η Κρήτη.

Στο μεταξύ, αυξητικές ή σταθεροποιητικές τάσεις παρα-
τηρήθηκαν στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύ-
ματα των εννέα από τις δώδεκα περιοχές που ελέγχθηκαν
από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ
την εβδομάδα από 19 έως 25 Ιουλίου σε σχέση με την εβδο-
μάδα από 12 έως 18 Ιουλίου. Οι καθαρά αυξητικές μεταβο-
λές παρατηρήθηκαν στην Πάτρα (+65%), στα Χανιά (+106%),
στην Αλεξανδρούπολη (+141%) και στον Βόλο (+218%), ενώ
οριακές ήταν οι αυξήσεις στην Περιφέρεια Αττικής (+12%),
στο Ηράκλειο (+19%) και στη Λάρισα (+25%).

Στα ύψη τα νέα κρούσματα - Στο «κόκκινο» Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Σοβαρή καταγγελία 
από τον Νίκο Τζανάκη -
Συγκεντρώνουν έγγραφα
που ενδεχομένως 
θα χρησιμοποιηθούν 
για νομική προσφυγή 
κατά της
υποχρεωτικότητας... 
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Τον δρόμο προς τις φυλακές έδειξαν χθες
το βράδυ οι δικαστικές Αρχές στον ηθοποιό
Πέτρο Φιλιππίδη για την υπόθεση του ελληνι-
κού #MeToo. Ο ηθοποιός κλήθηκε σε απολο-
γία από τη 15η τακτική ανακρίτρια και απολο-
γήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα για το βα-
ρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει. Συγκε-
κριμένα, κατηγορείται για έναν βιασμό και
δύο απόπειρες βιασμού έπειτα από καταγγε-
λίες συναδέλφων του σε βάρος του. Ο ηθοποι-
ός αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών, αλλά
οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του δεν έπεισαν
ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίες με την

απόφασή τους του έδειξαν τον δρόμο για τη
φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες συνελή-
φθη και κρατήθηκε στη ΓΑΔΑ και σήμερα
αναμένεται να γίνει η μεταγωγή του στις φυ-
λακές όπου θα κρατηθεί. Με βάση τις ίδιες
πληροφορίες, αυτές θα είναι οι φυλακές της
Τρίπολης, στις οποίες ήδη κρατείται προφυ-
λακισμένος για ανάλογα αδικήματα και ο ηθο-
ποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης.

Για την υπόθεση κλήθηκαν και κατέθεσαν
ήδη τα τρία φερόμενα θύματα, επιβεβαιώνον-
τας όσα κατέθεσαν και στον εισαγγελέα, ενώ

φαίνεται ότι έχουν καταθέσει και μάρτυρες
της υπόθεσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι για μια
από τις δυο περιπτώσεις απόπειρας βιασμού
έχουν προκύψει επιβαρυντικά στοιχεία για
τον ηθοποιό. Σημειώνεται ότι ο Πέτρος Φιλιπ-
πίδης ερευνάται για τρεις υποθέσεις, εκ των
οποίων η πρώτη αφορά σε βιασμό που τελέ-
σθηκε το 2008, ενώ οι άλλες δύο σε απόπειρες
βιασμού τελεσθείσες το 2010 και το 2014. Μά-
λιστα, σε δύο από τις περιπτώσεις φέρεται να
χρησιμοποίησε τα θέατρα όπου εργαζόταν για
να προβεί -όπως καταγγέλλεται- σε ασελγείς
πράξεις.

Στη φυλακή ο Πέτρος Φιλιππίδης - Απολογήθηκε για έναν βιασμό και δύο απόπειρες

Σημαντική διάκριση
για το ΕΚΠΑ
Μια ακόμη σημαντική διάκριση
απέσπασε το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, το οποίο κατέκτησε την 224η
θέση παγκοσμίως (ανάμεσα σε
12.000 πανεπιστήμια) και την 48η
(ανάμεσα σε 3.238 ευρωπαϊκά
Ιδρύματα), σύμφωνα με την κατά-
ταξη Webometrics Ranking Web of
Universities. Η κατάταξη των πα-
νεπιστημίων βασίζεται σε κριτήρια
σχετικά με την παρουσία και τη δη-
μοτικότητά τους στον παγκόσμιο
ιστό, την επίδραση του ερευνητι-
κού τους έργου, όπως αυτή αποτυ-
πώνεται στον συνολικό αριθμό
ετεροαναφορών των άρθρων και
των δημοσιεύσεων των καθηγητών
και των ερευνητών τους, και στο
ποσοστό των δημοσιεύσεών τους
που βρίσκεται στο 10% των πλέον
«διαβασμένων» και σημαντικών
δημοσιεύσεων παγκοσμίως. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
κατάταξης, στη θέση 249 βρίσκεται
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, στην θέση 370 το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών στη θέση 540 και το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων στη θέση 626. Η
κατάταξη Webometrics Ranking
Web of Universities θεωρείται από
τις πλέον έγκυρες παγκοσμίως,
καθώς στηρίζεται σε στοιχεία άμε-
σα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο
και έχει ως βασική αρχή ότι στη
σημερινή εποχή η πλειονότητα των
σημαντικότερων δραστηριοτήτων
ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέ-
πει να ανακλάται στον παγκόσμιο
ιστό.

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ε Σ  2 0 2 1

Αντίστροφη μέτρηση για 
το «σωστό» μηχανογραφικό
Α

ντίστροφα μετρά ο χρόνος για την
εκπνοή της προθεσμίας συμπλή-
ρωσης και υποβολής του μηχα-
νογραφικού δελτίου και του πα-

ράλληλου μηχανογραφικού απόψε τα μεσά-
νυχτα. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν ακόμη
οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους θα
πρέπει να το πράξουν έως απόψε στην πλατ-
φόρμα michanografiko.it.minedu. gov.gr.
Υπενθυμίζεται ότι φέτος λόγω της Ελάχι-
στης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) κατά τη συμ-
πλήρωση του μηχανογραφικού θα μπορούν
να επιλέξουν μόνο τα τμήματα εκείνα για τα
οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επι-
δόσεών τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος από
την ΕΒΕ κάθε τμήματος. Θα συνυπολογίζε-
ται, όπου απαιτείται, η ΕΒΕ του ειδικού μα-
θήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών.

Για υποψηφίους που έχουν οριστικο-
ποιήσει το μηχανογραφικό τους αλλά επι-
θυμούν να προχωρήσουν σε τροποποι-
ήσεις, σήμερα είναι η τελευταία τους ευ-

καιρία, καθώς θα πρέπει να μεταβούν στη
σχολική τους μονάδα. Αύριο, μέχρι τις 2 το
μεσημέρι, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυ-
νατότητα να διαγράψουν σχολές που δεν
επιθυμούν τελικά, ενώ δεν θα επιτρέπεται
η προσθήκη σχολών ή η αλλαγή σειράς
προτιμήσεων. Στη συνέχεια η εφαρμογή
θα κλείσει για να ξεκινήσει η διαδικασία
ελέγχου και επεξεργασίας των προτιμή-
σεων των υποψηφίων.

Μηχανογραφικό πρέπει να υποβάλουν
όχι μόνο όσοι συμμετείχαν στις φετινές πα-
νελλαδικές εξετάσεις γενικών και επαγ-
γελματικών λυκείων, αλλά και οι απόφοιτοι
των ετών 2019 και 2020 που θέλουν να
διεκδικήσουν το 10% των θέσεων των εισα-
κτέων χωρίς νέα εξέταση. Για την κατηγο-
ρία αυτή δεν εφαρμόζεται η ΕΒΕ και θα ει-
σαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με
τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία
τους εξέταση.

Υποψήφιοι ή απόφοιτοι λυκείου που θα

υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό για
να εισαχθούν σε δημόσιο ΙΕΚ με τον βαθμό
απολυτηρίου τους θα πρέπει να το οριστικο-
ποιήσουν και αυτοί έως τα μεσάνυχτα. Σε
περίπτωση που το έχουν ήδη οριστικοποι-
ήσει, αλλά επιθυμούν να προχωρήσουν σε
οποιαδήποτε τροποποίηση, μπορούν να επι-
λέξουν «Αναίρεση Οριστικοποίησης» μέσα
από την εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες στις
πανελλαδικές μπορούν να υποβάλουν και τα
δύο μηχανογραφικά και εφόσον εισαχθούν
σε ΑΕΙ και ΙΕΚ, θα κληθούν να δηλώσουν σε
ποιο επιθυμούν να φοιτήσουν. 

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Απόψε τα μεσάνυχτα εκπνέει 
η προθεσμία - Η τελευταία
ευκαιρία των υποψηφίων 
για τροποποιήσεις…
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«Βοήθεια στο Σπίτι»

Αντίθεση σε κάθε 
υποχρεωτικότητα…

Αντίθετο σε κάθε μορφή υποχρεωτικού εμβολιασμού δη-
λώνει το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Συλλόγων και Σω-
ματείων «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Το Πανελλήνιο Συντονιστικό
των εργαζομένων με αφορμή τροπολογία που προβλέπει τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων του “Βοήθεια στο
Σπίτι”, εκφράζει την διαμαρτυρία του και δηλώνει την αντίθεσή
του ενάντια σε κάθε υποχρεωτικότητα.

Ο καθολικός εμβολιασμός εφόσον απαιτείται να γίνει, θα
πρέπει να συνεχίσει να γίνεται με πειθώ και να εξαντληθεί κά-
θε περιθώριο επιχειρημάτων ακόμα και με εργαλεία τα rapid
και self tests και όχι να εφαρμοστεί η υποχρεωτικότητα με την
αναστολή καθηκόντων και την παύση πληρωμών. Θα έπρεπε
να έχει δοθεί περισσότερη βαρύτητα στην εξατομικευμένη και
στοχευμένη ενημέρωση με επιστημονικά δεδομένα, ώστε να
αποφευχθούν και τα φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού».

Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου

«Να παραμείνουν τα αρχαία 
στη φυσική τους θέση»
Υπέρ της παραμονής «των αρχαίων ευρημάτων του σταθμού
μετρό της Βενιζέλου» στη φυσική τους θέση αποφάσισε
ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού-
Ευόσμου με έκτακτη συνεδρίασή του.
Στο ομόφωνο ψήφισμα τονίζεται: «Μετά τις απόψεις και
διαμαρτυρίες κορυφαίων προσωπικοτήτων σε Αμερική,
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, τη διατυπωμένη γνώμη
του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, θεωρούμε ως βέλτι-
στη λύση τη διατήρηση των αρχαιοτήτων εντός του σταθμού
και την ταυτόχρονη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
της πόλης μας. Ζητούμε την άμεση κατάθεση αίτησης προς
την UNESCO για την αναγνώριση του μνημείου ως “Χώρου
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”. Πρέπει να ανα-
δειχτεί η ιστορία 2.500 ετών που συνοδεύει αυτήν την πόλη
και να ενταχθεί επιτέλους αυτή στον τουριστικό σχεδιασμό
της χώρας».

Πέντε ελληνικοί δήμοι -το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, η Καλα-
μάτα, τα Τρίκαλα και η Κοζάνη- είναι υποψήφιοι για το
«Mission Board 100 climate neutral cities by 2030».
Όπως εξηγεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα που προβλέπει
τον «μετασχηματισμό εκατό ευρωπαϊκών πόλεων σε κλι-
ματικά ουδέτερες πόλεις μέχρι το 2030», μέσα από ένα
ολιστικό σύστημα διακυβέρνησης, χρηματοδότησης και
υποστήριξης των εκατό πόλεων που τελικά θα επιλεγούν.
Τελικός σκοπός της ευρωπαϊκής αποστολής είναι οι εκατό
επιλεγμένες πόλεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και να
λειτουργήσουν ως πρότυποι κόμβοι καινοτομίας για όλες
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, αναπτύσσοντας ένα
αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα και
επενδύσεις πλήρους κλίμακας.

Δήμος Λαρισαίων και Δίκτυο Major Cities
of Europe διοργανώνουν το ετήσιο διεθνές
διαδικτυακό συνέδριο του δικτύου, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα στις 13-15 Οκτωβρίου.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των
υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Τουρισμού, της ΚΕΔΕ και της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και αποτελεί προπομπό του μεγά-
λου διά ζώσης συνεδρίου που θα διεξαχθεί
τον Μάιο του 2022 στη Λάρισα.

Το Δίκτυο Major Cities of Europe είναι μια
ένωση ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών
που δεσμεύονται στην καινοτομία των υπη-
ρεσιών των πολιτών, αξιοποιώντας τις τεχνο-
λογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Το συνέδριο αναμένεται να παρακολουθή-
σουν περισσότεροι από 300 αιρετοί, περιφε-
ρειάρχες, δήμαρχοι και γενικοί γραμματείς,
ακαδημαϊκοί και επιστήμονες.

Στις πόλεις που έχουν φιλοξενήσει το συ-
νέδριο περιλαμβάνονται Βενετία, Λειψία,
Ζάγκρεμπ, Φλωρεντία, Αμβούργο, Ζυρίχη,
Λιουμπλιάνα, Βιέννη, Πράτο και Βερολίνο.

! Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στη Λάρισα 
το συνέδριο Major
Cities of Europe

Πέντε δήμοι στη μάχη για την καινοτομία
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δήμος Χαλκιδαίων

«Ψηφίζεις… με τη γόπα σου»
Ένα πραγματικά πρωτό-

τυπο πρόγραμμα υλοποιεί ο
Δήμος Χαλκιδαίων με στόχο
να ελαχιστοποιήσει τα απο-
τσίγαρα στους δημόσιους
χώρους. Τοποθέτησε στα-
χτοδοχεία-κάλπες σε 14
κεντρικά σημεία της Χαλκί-
δας και καλεί τους καπνι-
στές να «πετούν τα αποτσί-
γαρά τους σε αυτές τις πρωτότυπες κάλπες», απαντών-
τας ταυτόχρονα σε ένα από τα ρωτήματα που τίθενται.

Οι καπνιστές σβήνουν το τσιγάρο τους και «ψηφίζουν»
με τη γόπα:

Διακοπές με: εκείνη/ον ή με φίλους;
Αγαπημένο άθλημα: τένις ή μπάσκετ;
Ιδανική παραλία: με άμμο ή με βότσαλο;
Καλύτεροι μεζέδες: Θαλασσινά ή κρεατικά;
Και πολλά άλλα διλήμματα!

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συμβάσεις έργων 
774.400 ευρώ για την Αρκαδία
Τρία έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας,
συνολικού προϋπολογισμού 774.400 ευρώ,
υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας. Οι συμβάσεις αφορούν:
συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών της
επαρχιακής οδού από διασταύρωση Σκλήφα - Σάγκα
- Λουκά, με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ  
αντιπλημμυρική προστασία με καθαρισμό,
συντήρηση και ανακατασκευή υφιστάμενων
υποδομών σε ρέματα, χειμάρρους και ποταμούς της
Αρκαδίας με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και
αποκατάσταση βυθισμάτων στον δρόμο Δημητσάνα -
Στεμνίτσα - Καρύταινα, με προϋπολογισμό 74.400
ευρώ.
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Τ
η σύμβαση του έργου «Δράσεις και
εργαλεία για την προώθηση των ευ-
παθών ομάδων και των νέων στην

απασχόληση στον Δήμο Αιγάλεω» υπέ-
γραψαν ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης
Γκίκας και η εκπρόσωπος της εταιρείας
MASTER A.E. Θεοδώρα Μανωλίτση. Το
έργο αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή
πιλοτικών δράσεων για την ενημέρωση,
την παροχή συμβουλών, για την κατάλλη-
λη προετοιμασία και την προώθηση των
ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε ερ-

γασιακή ηλικία, καθώς και των νέων, στην
απασχόληση στον Δήμο Αιγάλεω. Να ση-
μειώσουμε ότι φορέας χρηματοδότησης
της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέ-
ρεια Αττικής, ενώ ενδιάμεσος φορέας
διαχείρισης είναι ο ΑΣΔΑ. «Στηρίζουμε
ενεργά την προσπάθεια των ευπαθών
ομάδων και των νέων ανθρώπων να ανα-
ζητήσουν τις κατάλληλες επιχειρηματικές
δραστηριότητες και την ένταξή τους στην
εργασία με στόχο τη μείωση της ανερ-
γίας», τόνισε ο δήμαρχος Αιγάλεω.

Κατέβασαν τις αφίσες 
Νέα επιχείρηση απομάκρυνσης παράνομα

αναρτημένων αφισών από κεντρικές οδικές
αρτηρίες της Αττικής πραγματοποίησαν συ-
νεργεία της Περιφέρειας Αττικής καθώς, πα-
ρά τις συνεχείς εκκλήσεις του περιφερειάρ-
χη Γιώργου Πατούλη, εντοπίστηκαν, για άλλη
μια φορά, από τα συνεργεία της Περιφέρειας
Αττικής και από τις κάμερες παρακολούθη-
σης του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
εκτεταμένα φαινόμενα παράνομης ανάρτη-
σης διαφημιστικού υλικού. Η παραβατική
συμπεριφορά διαπιστώθηκε ότι προέρχεται
κυρίως από συλλογικότητες, κόμματα και
ιδιώτες διαφημιζόμενους που συνεχίζουν να ασχημονούν εις βάρος του κοινωνικού συνό-
λου. Με δεδομένο ότι η αφισορύπανση που προκαλείται, επηρεάζει τις συνθήκες οδικής
ασφάλειας και αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού προς το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής
των πολιτών και την αισθητική των πόλεών μας, ο περιφερειάρχης ζήτησε την άμεση απο-
μάκρυνσή τους.

Ακόμη 65 έργα στο
«Αντώνης Τρίτσης»

Εξήντα πέντε έργα, συνολικού
ύψους 152.784.927,13 ευρώ, εν-
τάσσονται προς χρηματοδότηση
στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με από-
φαση του αναπληρωτή υπουργού
Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, κατό-
πιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιο-
λόγησης.
Μεταξύ των νέων έργων που χρη-
ματοδοτούνται, περιλαμβάνονται
έργα ύδρευσης, όπως αυτό του
Ωρωπού και της ΔΕΥΑ Ξάνθης που
αφορούν μεταξύ άλλων τον έλεγχο
των διαρροών και της κατανάλωσης
στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης με
την καταμέτρηση δεδομένων και
την προμήθεια συστημάτων τηλε-
μετρίας. Ακόμη περιλαμβάνονται
έργα για την «Ολοκληρωμένη δια-
χείριση αστικών λυμάτων», όπως
αυτό του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,
έργα αγροτικής οδοποιίας, δράσε-
ων ηλεκτροκίνησης, καθώς και έρ-
γα στο πλαίσιο της πρόσκλησης
«Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021».

Αναζητείται λύση
στο οικιστικό 

Τα χρόνια προβλήματα του Δή-
μου Διονύσου, τα οποία συνδέ-
ονται με το δασικό και οικιστικό
ζήτημα, ήταν τα βασικά θέματα
συζήτησης στη συνάντηση του
δημάρχου Γιάννη Καλαφατέλη
με τον υφυπουργό Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκο
Ταγαρά. Ο δήμαρχος ζήτησε να
τακτοποιηθούν το συντομότερο
δυνατό οι οικιστικές εκκρεμότη-
τες στον Άγιο Στέφανο, την Άνοι-
ξη, καθώς και στους Οικισμούς
Πευκοφύτου και Σπάτων-Παλαι-
οσταμάτας μέσω της έκδοσης
Προεδρικού Διατάγματος. Μάλι-
στα ήταν κοινή η πεποίθηση ότι
θα πρέπει με κάθε διαθέσιμο
τρόπο και μέσο να επιλυθούν,
αποκαθιστώντας αδικίες του πα-
ρελθόντος και δίνοντας τέλος στο
καθεστώς ομηρίας που βρίσκον-
ται για δεκαετίες χιλιάδες ιδιο-
κτήτες.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας,
φαίνεται ότι δείχνει υπερ-
βάλλοντα ζήλο στο θέμα του
εμβολιασμού; Μάλιστα ξε-
περνά τις θέσεις κυβέρνησης
και επιστημόνων για τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό των
εργαζομένων στους δήμους,
καθώς όχι μόνο προτείνει να
γίνει άμεσα υποχρεωτικός
αλλά και με τηλεοπτική συ-
νέντευξή του θεώρησε αυτο-
νόητο ότι θα πρέπει άμεσα να
εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι
στους παιδικούς σταθμούς…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Γιορτάζει 
το Κουρμπάν
Μπαϊράμ
Η τοπική κοινωνία του Δήμου
Ιάσμου γιορτάζει το Κουρμπάν
(Κουρμπάν Μπαϊράμ), μεγάλη
θρησκευτική εορτή των
μουσουλμάνων.
Ο δήμαρχος Ιάσμου, Οντέρ
Μουμίν, επισκέφτηκε χωριά και
οικισμούς για να ανταλλάξει
ευχές με ομόθρησκους
συνδημότες του. Τον Μουμίν
συνόδευσαν οι αντιδήμαρχοι, οι
τοπικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί
συνεργάτες και μέλη του
συνδυασμού «ΕΜΠΡΟΣ».
«Θα συνεχίσουμε να είμαστε
κοντά στον κόσμο και όχι μακριά,
αυτό άλλωστε είναι από τις
βασικές αρχές της διοίκησής
μας. Με αφορμή το Κουρμπάν
Μπαϊράμ, είχαμε την ευκαιρία να
συναντήσουμε τους συνδημότες
μας. Μέσα σε κλίμα ενότητας και
αρμονικής συνύπαρξης, εύχομαι
καλό Μπαϊράμ σε όλους», είπε ο
Οντέρ Μουμίν.

Ευπαθείς ομάδες 
και απασχόληση



Γ
ια μια ακόμη φορά η τουρκική πολιτική
ελίτ αποφάσισε να «βαπτίσει το ψάρι
κρέας», δηλαδή να κάνει το άσπρο μαύ-
ρο για να καλύψει τις απεγνωσμένες

ανάγκες της να διασωθεί στα μάτια της τουρκικής
κοινής γνώμης, η οποία δείχνει με κάθε τρόπο ότι
ο πολιτικός κύκλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και
των συνεργατών του βαδίζει με γρήγορα βήματα
προς την ολοκλήρωσή του.

Αυτήν τη φορά την μπαγκέτα των προκλητικών
δηλώσεων πήρε και πάλι ο Χουλουσί Ακάρ, ο
Τούρκος υπουργός Άμυνας, ο οποίος έχει αναλά-
βει να εκστομίζει τις προκλητικότερες θέσεις της
τουρκικής πολιτικής ελίτ. Αυτήν τη φορά σχολίασε
την προμήθεια των γαλλικών πολεμικών αεροσκα-
φών Rafale από την Ελλάδα. Ο Ακάρ ούτε λίγο ούτε
πολύ εξέφρασε την άποψη ότι «δεν αλλάζει το ισο-
ζύγιο ισχύος στην περιοχή με 4-5 μεταχειρισμένα
αεροσκάφη», λες και τα Rafale είναι κάτι σαν φο-
ρέματα μιας χρήσεως που δεν μεταπωλούνται…

Ολόκληρη η αναφορά του Χουλουσί Ακάρ στο
θέμα είναι η εξής: μιλώντας για την ελληνική
πλευρά υποστήριξε ότι «έχουν εγκλωβιστεί σε
έναν αγώνα εξοπλισμού, μπαίνουν σε έναν τέτοιον
αγώνα. Αγοράζουν αεροπλάνα, όπλα και εξοπλι-
σμό. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξει το ισοζύγιο

ισχύος με τρία ή πέντε μεταχειρισμένα αεροπλά-
να. Επομένως δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες γείτο-
νές μας να αγωνιστούν για ειρηνικές, πολιτικές
λύσεις και όχι επιθετικές. Αναμένουμε να συμβά-
λουν στις προσπάθειές μας για επίλυση των προ-
βλημάτων εδώ». Παλαιότερα, βέβαια, είχε πει
«όσα αεροσκάφη και πλοία και αν αγοράσουν οι
Έλληνες, δεν αρκούν».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας είναι προφανές
ότι απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας του και
σε υπηκόους που δεν έχουν πολλές δυνατότητες
αντιστάσεων (μόλις χθες έγινε γνωστή η πρόθεση
του Ερντογάν να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη
νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης), για αυτό και
έχει την πολυτέλεια να αυτοδιαψεύδεται. Ο Ακάρ,
αν και εμφανίστηκε υπέρ του διαλόγου με την Ελ-
λάδα, κατηγόρησε τη χώρα μας για «επιθετική ρη-
τορική» στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο,
ενώ έθεσε εκ νέου θέμα στρατιωτικοποίησης των
νησιών...

Έπρεπε να περάσουν σχεδόν
επτά μήνες από την εισβολή ακραί-
ων οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώ-
λιο για να ξεκινήσει τις εργασίες της
χθες η Ειδική Κοινοβουλευτική
Επιτροπή που θα διερευνήσει όλα
όσα έγιναν εκείνες τις δύσκολες
ώρες, ενώ το πολιτικό θερμόμετρο
στις ΗΠΑ ανεβαίνει επικίνδυνα.

Οι οπαδοί του Τραμπ έπειτα από
εβδομάδες έντονων αντιπαραθέσε-
ων αποφάσισαν τελικά να μη μετά-
σχουν στην Επιτροπή με την αιτιο-
λογία ότι σκοπός της είναι να κατα-
λογίσει ευθύνες στον προηγούμενο
ένοικο του Λευκού Οίκου και μόνο.

Αυτό οδήγησε τον επικεφαλής
των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή
Κέβιν Μακάρθι να υποστηρίξει ότι
με αυτές τις συνθήκες η λειτουρ-
γία μιας Επιτροπής που αποτελεί-
ται  μόνο από αντιπάλους του
Τραμπ «δεν προμηνύει μια σοβα-
ρή έρευνα» και «υπονομεύει την
αξιοπιστία της», για να λάβει την
απάντηση από την επικεφαλής
των Δημοκρατικών Νάνσι Πελόζι:
«Ίσως οι Ρεπουμπλικανοί να μην
μπορούν να αντικρίσουν την αλή-
θεια, αλλά εμείς έχουμε την ευθύ-
νη να την αναζητήσουμε και να τη
βρούμε».

Τουλάχιστον ένας νεκρός, 16 τραυματίες, ανά-
μεσα στους οποίους και μερικοί σε σοβαρή κα-
τάσταση, καθώς και πέντε αγνοούμενοι είναι ο
απολογισμός έως χθες το απόγευμα από την πο-
λύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε δεξαμε-
νή αποθήκευσης αποβλήτων στην περιοχή Μπί-
ριγκ της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, πολύ
κοντά στην πόλη Λεβερκούζεν της Γερμανίας.
Η πόλη έχει σκεπαστεί με τοξικό νέφος από την
έκρηξη, ενώ η γειτονική πόλη της Κολονίας έχει τεθεί σε επιφυλακή, καθώς το τοξικό νέ-
φος χθες το απόγευμα κινούνταν προς τα βορειοανατολικά. H εταιρεία Currenta, στην οποία
ανήκει το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων όπου ξέσπασε η φωτιά, ανακοίνωσε ότι
οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κάνουν ό,τι είναι δυνατό για την κατάσβεση της
φωτιάς. Σημειώνεται ότι πριν από λίγες μέρες η ίδια περιοχή είχε πληγεί από μεγάλες πλημ-
μύρες που στοίχισαν ανθρώπινες ζωές και καταστροφές περιουσιών.

Φονική έκρηξη στο Λεβερκούζεν -
Ανησυχία για το τοξικό νέφος 
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Κ

ΗΠΑ: Άρχισαν οι έρευνες 
για το «ντου» στο Καπιτώλιο

Τουρκική «αγωνία» 
για τα Rafale -
Προκλητικός ο Ακάρ
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Ένας Κινέζος
στο... βασίλειο

του Δαλάι Λάμα

Σ Ι  Τ Ζ Ι Ν Π Ι Ν Γ Κ

Η
πρώτη επίσκεψη του Σι Τζιν-
πίνγκ στο Θιβέτ με την ιδιότητα
του προέδρου της Κίνας είναι
πολύ πιο σημαντική από όσο νο-

μίζουν όσοι παρακολουθούν τα τεκταινό-
μενα στην Άπω Ανατολή σαν να συμβαί-
νουν σε... άλλον πλανήτη. Η Κίνα θεωρεί
δικό της έδαφος την περιοχή του Θιβέτ,
δεν αναγνωρίζει την εξόριστη «κυβέρνη-
ση» του Θιβέτ και, επίσης, το Πεκίνο κατη-
γορεί τον Δαλάι Λάμα για προσπάθεια από-
σχισης της περιοχής από την κινεζική επι-
κράτεια. Η Κίνα αντιμετωπίζει με επιφυλα-
κτικότητα τη δράση των βουδιστικών μονα-
στηριών στο Θιβέτ και την προσπάθεια
προαγωγής της τοπικής γλώσσας έναντι
της κινεζικής. Για όλα αυτά η επίσκεψη του
προέδρου της Κίνας είχε πολύ μεγάλο εν-
διαφέρον.

Ο Σι Τζινπίνγκ γεννήθηκε πριν από 68
χρόνια (15 Ιουνίου 1953) στο Πεκίνο και εί-
ναι γιος του βετεράνου κομμουνιστή Σι
Τζονγκσούν, γεγονός που τον επηρέασε

βαθιά, καθώς ο σημερινός πρόεδρος της
αχανούς χώρας ωρίμασε πολιτικά

μέσα από τις τάξεις του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος.
Αρχικά πρόσφερε τις
κομματικές του υπηρε-
σίες στην επαρχία Φου-
τσιάν, στη Νοτιοανα-
τολική Κίνα, κοντά
στα σύνορα με την
Ταϊβάν. Στη συνέ-
χεια διοίκησε τη
γειτονική επαρχία
Τζετζιάνγκ και τα
καλά αποτελέ-
σματα που πέτυ-
χε οδήγησαν το
Πεκίνο να του
αναθέσει τη δι-
οίκηση της
Σανγκάης ως
επ ι κ εφ α λή ς

του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας
στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.
Εκεί ο Σι έκανε αίσθηση με τις μάχες κατά
της διαφθοράς και την επιθυμία του να
προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που χρει-
άζονταν η περιοχή και η χώρα γενικότερα.

Από εκεί και μετά η άνοδος του Σι Τζιν-
πίνγκ υπήρξε γρήγορη και αναμενόμενη:
αντιπρόεδρος της κρατικής Κεντρικής
Στρατιωτικής Επιτροπής, μετά μέλος στην
Κεντρική Γραμματεία του Κομμουνιστικού
Κόμματος, στη συνέχεια μέλος της Μόνι-
μης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του
ΚΚΚ, ακολούθως πρόεδρος της Κεντρικής
Κομματικής Σχολής και αργότερα πρό-
εδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτρο-
πής του κόμματος, για να αναρριχηθεί -ως
επιστέγασμα αυτής της πορείας- στις θέ-
σεις του γραμματέα του Κομμουνιστικού
Κόμματος της Κίνας, του αντιπροέδρου της
χώρας και μετά, το 2013, του προέδρου της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Ο Σι Τζινπίνγκ φέρει τον τίτλο του «χαν»
(τίτλος πολιτικής ή και στρατιωτικής εξου-
σίας που φέρεται να δίνεται στους απογό-
νους του Τζένγκις Χαν) και ανήλθε στην
προεδρία της Κίνας τον Μάρτιο του 2013,
αντικαθιστώντας τον Χου Τζιντάο, του
οποίου υπήρξε αντιπρόεδρος (2008-2013).

Στις μέρες του η Κίνα έχει αναπτυχθεί σε
πρωτοφανή βαθμό, αποτελεί αναντίρρητα
το «αντίπαλον δέος» στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, ενώ πολλοί προβλέπουν ότι στο μέλ-
λον μπορεί να είναι η Κίνα πρώτη δύναμη
στον κόσμο. Ο Σι συμμερίζεται αυτή την
άποψη, για αυτό είχε πει προ μηνών σε
ομιλία του στην πλατεία Τιενανμέν ότι «θα
σπάσουν τα κεφάλια τους όσοι θέλουν να
εκφοβίσουν την Κίνα». Από την άλλη, δεν
δίστασε να «κατεβάσει» τον πήχη της φτώ-
χειας από 1,9 δολάρια ημερησίως (Παγκό-
σμια Τράπεζα) σε 1,7 δολάρια, προκειμέ-
νου να ισχυριστεί ότι η χώρα του «νίκησε τη
φτώχεια». Το κινεζικό πείραμα θα συνεχί-
σει να εκπλήσσει πολλούς στη Δύση...



Υψηλές πληρότητες που αγγίζουν ακόμη και το
100% καταγράφονται για διαμερίσματα και εξοχι-
κές κατοικίες που διατίθενται μέσα από πλατφόρ-
μες βραχυχρόνιας μίσθωσης για την εορταστική
περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, σύμφωνα με
στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Es-
tates. Στα νησιά των Κυκλάδων, για το χρονικό
διάστημα από 13 έως 18 Αυγούστου οι προκρατή-
σεις είναι στα ύψη, φθάνοντας στο 94% στη Μύκο-

νο, στο 98% στη Σαντορίνη, στο 99% στην Πάρο, στη
Νάξο και τη Μήλο, και στο 100% στην Ίο και την
Αμοργό. Εξίσου υψηλά και οι πληρότητες στα με-
γάλα νησιά των Δωδεκανήσων, με τη Ρόδο να
φθάνει στο 94%, την Κω στο 95% και την Πάτμο στο
100%.  Στην ηπειρωτική Ελλάδα, πρωταγωνίστριες
είναι η Πελοπόννησος και η Χαλκιδική. 

Σύμφωνα πάντοτε με στοιχεία του E-Real Es-
tates για ολόκληρα διαμερίσματα ή αυτοτελείς

κατοικίες (όχι βίλες) που μπορούν να φιλοξενή-
σουν 2 ενηλίκους και 2 παιδιά έως 12 ετών, στα
παραθαλάσσια προάστια της Ηπείρου, όπως τα
Σύβοτα και η Πάργα, το κόστος για πέντε διανυ-
κτερεύσεις από 13 έως και 18 Αυγούστου κυμαί-
νεται από 530 ευρώ έως 1.125 ευρώ. Στα παραθα-
λάσσια μέρη του νομού Αττικής ξεκινάει από 425
ευρώ (Αρτέμιδα) και φθάνει μέχρι και τα 1.784 ευ-
ρώ (Πόρτο Ράφτη).

E
κπτωση 3% στην περίπτωση
εφάπαξ εξόφλησης του
φόρου εισοδήματος θα
έχουν και οι φορολογού-

μενοι που θα υποβάλουν τις δηλώσεις
τους τον Αύγουστο υπό την προϋπό-
θεση ότι θα εξοφλήσουν εφάπαξ την
οφειλή τους έως το τέλος του επόμε-
νου μήνα. Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση για
τους φορολογούμενους περιλαμβά-
νεται στην τροπολογία που κατέθεσε
χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας. Με βάση
το ισχύον καθεστώς, η έκπτωση φό-
ρου 3% αφορά μόνο φορολογούμε-
νους οι οποίοι θα υποβάλουν τη δή-
λωσή τους ως τις 28 Ιουλίου και θα
εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ έως το
τέλος του μήνα.

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο
υπουργός Οικονομικών, με τη νέα
ρύθμιση χρεών της πανδημίας σε 36-
72 δόσεις, το υπουργείο Οικονομικών
καθιερώνει ελάχιστη μηνιαία δόση 30
ευρώ για οφειλές έως 1.000 ευρώ και
50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000
ευρώ, οι οποίες αφορούν το διάστημα
από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον
Ιούλιο του 2021, όχι όμως τον φόρο ει-
σοδήματος που θα καταβάλουν οι πο-
λίτες από δω και πέρα, ούτε τον φετινό
ΕΝΦΙΑ.

Επίσης το υπουργείο Οικονομικών
προωθεί μείωση του συντελεστή ΦΠΑ
στο 6% για τους απινιδωτές, ενώ επε-
κτείνει έως και το καλοκαίρι του 2022
τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%
στα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων. 

ΌΌχι σε παράταση
Ο υπουργός Οικονομικών εμφανί-

στηκε αρνητικός στο αίτημα λογιστών
και φορέων για παράταση της προθε-
σμίας υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων έως το τέλος Σεπτεμβρίου,
καθώς, όπως είπε, υποβάλλονται πά-
νω από 100.000 δηλώσεις κάθε μέρα,
αριθμός που κρίνεται ικανοποιητικός.
Συμπλήρωσε δε πως από τα μέχρι
στιγμής εκκαθαριστικά των φορολογι-
κών δηλώσεων, προκύπτει ότι το 52%
της κοινωνίας δεν έχει να πληρώσει
καθόλου φόρο και το 17% έχει επι-
στροφή. «Άρα το 70% της κοινωνίας
δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ»,
υπογράμμισε ο Χρήστος Σταϊκούρας. 
Πώς μπορείτε να εξοφλήσετε 
τον φόρο εισοδήματος

Αναφορικά με τους τρόπους εξό-

φλησης του φόρου εισοδήματος,
υπάρχουν οι εξής επιλογές: 
• Πληρωμή σε έως 8 δόσεις
• Εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση 3%.
Πάγια ρύθμιση σε 12 ή 24 δόσεις

Οι φορολογούμενοι μπορούν να εν-
ταχθούν στην πάγια ρύθμιση της Εφο-
ρίας που προσφέρει 12 ή 24 δόσεις,
προκειμένου να εξοφλήσει τον φόρο
εισοδήματος. 

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως η
ρύθμιση αυτή είναι έντοκη, καθώς το
επιτόκιο ανέρχεται στο 4,5% για τις 12
δόσεις και πάνω από το 6% για τις 24
δόσεις.
Εξόφληση ολόκληρου 
του ποσού με πιστωτική κάρτα

Η άλλη επιλογή που έχει ο φορολο-
γούμενος είναι να εξοφλήσει ολόκλη-
ρο το ποσό του φόρου εισοδήματος

εφάπαξ με πιστωτική κάρτα. Σε αυτήν
την περίπτωση ο φορολογούμενος θα
έχει έκπτωση 3% στον φόρο και θα τον
πληρώσει σε 12 άτοκες δόσεις.
Εξόφληση με δόσεις 
και πιστωτική κάρτα

Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατό-
τητα να πληρώνει την κάθε δόση του
φόρου εισοδήματος προς την εφορία
με την πιστωτική κάρτα.

Έκπτωση 3% για εφάπαξ 
καταβολή του φόρου 
εισοδήματος και τον 
Αύγουστο - Ελάχιστη 
μηνιαία δόση 30-50 ευρώ στη
νέα ρύθμιση για κορονοχρέη

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Έρχεται μπαράζ φορορυθμίσεων 

Airbnb: Στα ύψη οι πληρότητες για τον Δεκαπενταύγουστο 
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Πολλαπλάσιες χορηγήσεις
και νέα αύξηση καταθέσεων
τον Ιούνιο

Εξαπλάσια ποσά χορηγήσεων προς επι-
χειρήσεις και δεκαπλάσια προς ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και αγρότες παρείχαν
οι τράπεζες τον Ιούνιο σε σχέση με τον
Μάιο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυνα-
μική επανεκκίνηση της οικονομίας. Από
την άλλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, σημειώθηκε και νέα
αύξηση των καταθέσεων από νοικοκυριά
και επιχειρήσεις κατά 1,619 δισ. ευρώ. Πιο
συγκεκριμένα, τον Ιούνιο η καθαρή ροή νέ-
ων δανείων προς τις επιχειρήσεις ανήλθε
σε 399 εκατ. ευρώ έναντι 68 εκατ. ευρώ τον
Μάιο, ενώ σε ελεύθερους επαγγελματίες,
αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις υπήρξε
«καθαρή» ροή χρηματοδότησης ύψους 87
εκατ. ευρώ έναντι 9 εκατ. ευρώ τον Μάιο.
Συνολικά η μηνιαία καθαρή ροή χρηματο-
δότησης προς τις επιχειρήσεις διαμορφώ-
θηκε στα 1,831 δισ. ευρώ τον Ιούνιο σε σχέ-
ση με τον Μάιο. Από την άλλη, οι καταθέ-
σεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μετά
τη μικρή αύξηση των 359 εκατ. ευρώ τον
Μάιο, επανήλθε σε φάση ισχυρότερης δυ-
ναμικής ανόδου.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ
για τις πάγιες δαπάνες

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αί-
τησης από τις επιχειρήσεις που είχαν εν-
ταχθεί στην α’ φάση σχετικά με την επιδότη-
ση παγίων δαπανών λόγω των συνεπειών
της πανδημίας. Σύμφωνα με την Κοινή
Υπουργική Απόφαση, όσοι δικαιούχοι εν-
ταχθούν στο μέτρο της β’ φάσης υποχρε-
ούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον
αριθμό του προσωπικού που απασχολούν
έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ
(www.aade.gr/mybusinesssupport) έως
τις 4 Αυγούστου 2021.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η επιδότη-
ση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του
έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φο-
ρολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών ει-
σφορών που είναι πληρωτέες από 1/7/21
έως 31/12/2021. Κατά την αίτηση οι επιχει-
ρήσεις δηλώνουν το ποσό της ενίσχυσης
που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δι-
καίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολο-
γικές οφειλές και το ποσό της ενίσχυσης
που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για
αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών
υποχρεώσεων.

Α
νάσα για 53.912 συνταξιού-
χους με προϋπηρεσία πάνω
από 30 χρόνια αποτέλεσε η
πληρωμή των αναδρομικών

από τον Οκτώβριο του 2019, ενώ το μέσο
ποσό διαμορφώθηκε στα 863 ευρώ.

Για τους συγκεκριμένους συνταξιού-
χους, οι οποίοι αποχώρησαν από την ερ-
γασία μετά τον Μάιο του 2016, έγινε επα-
νυπολογισμός της σύνταξης και προέκυ-
ψαν υψηλότερα ποσά με βάση τον νόμο
Βρούτση του 2020, ο οποίος προβλέπει
υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για
όσους έχουν από 30,1 έως 44 έτη ασφάλι-
σης. Αναλυτικά πραγματοποιήθηκε έλεγ-
χος σε 68.965 συνταξιούχους και για
τους 53.912 από αυτούς προέκυψε η επι-
στροφή «καθαρών» ποσών ως αναδρομι-
κών. Συνολικά το υπουργείο Εργασίας
κατέβαλε το ποσό των 46.565.403 ευρώ
και ο μέσος όρος ανά συνταξιούχο δια-
μορφώθηκε στα 863,70 ευρώ. Οι συγκε-
κριμένοι συνταξιούχοι έλαβαν και τη
σύνταξη του Αυγούστου, ενώ πρέπει να
σημειωθεί ότι η σύνταξη που θα λαμβά-
νουν από τον Σεπτέμβριο και κάθε μήνα
θα είναι αυξημένη κατά μέσο όρο 5,1% με

βάση τον επανυπολογισμό που έχει γίνει.
Σε 29.032 περιπτώσεις ο επανυπολο-

γισμός πρόκειται να ολοκληρωθεί τις
επόμενες εβδομάδες και η καταβολή
των ποσών στους δικαιούχους θα πραγ-
ματοποιηθεί με εμβόλιμες πληρωμές.
Πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις, όπως
απασχολούμενοι συνταξιούχοι, συντά-
ξεις λόγω θανάτου, όπου ο θανών απε-
βίωσε μετά τον Οκτώβριο του 2019, κα-
θώς και περιπτώσεις δικαιούχων που
απεβίωσαν επίσης μετά τον Οκτώβριο
του 2019 και τα ποσά θα καταβληθούν
στους κληρονόμους τους. Οι έλεγχοι για
αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο περίπλο-
κοι και για αυτό χρειάζεται σχετικά πε-
ρισσότερος χρόνος.

Αύριο θα καταβληθούν τα αναδρομικά
σε 10.964 συνταξιούχους του Δημοσίου,
οι οποίοι αποχώρησαν από την εργασία
τους μετά τις 13 Μαΐου 2016. Οι συνταξι-

ούχοι αυτής της κατηγορίας θα λάβουν
ως αναδρομικά το ποσό των 10.843,765
ευρώ ή κατά μέσο όρο 989,03 ευρώ. Ση-
μειώνεται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα
το θέμα των «παλαιών» ασφαλισμένων
που έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης
και έχουν θετική προσωπική διαφορά.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ σε συνεργασία
με την ανάδοχο εταιρεία προχωρούν κα-
τά προτεραιότητα στον επανυπολογισμό
των συντάξεων όσων υπέβαλαν αίτημα
συνταξιοδότησης πριν από τις 13 Μαΐου
2016, έτσι ώστε να καταβληθούν τα σχε-
τικά ποσά στο τέλος Αυγούστου μαζί με
τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την
περίπτωση οι δικαιούχοι θα λάβουν τα
αναδρομικά 24 μηνών. Για αυτή την κα-
τηγορία συνταξιούχων θα υπάρξει νεό-
τερη ανακοίνωση.

Αύριο θα καταβληθούν τα
αναδρομικά στο Δημόσιο

Στα 863 ευρώ ο μέσος όρος
για 54.000 συνταξιούχους

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Ο
κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο του 2021
για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών
διαμορφώθηκε σε 18,41 εκατ., έναντι
15,18 εκατ. την αντίστοιχη περσινή πε-

ρίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,3%, σύμφωνα
με ανακοίνωση της εταιρείας. Το σύνολο του κό-
στους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με πα-
ρεπόμενες υπηρεσίες το α’ εξάμηνο του 2021 δια-
μορφώθηκαν σε 10,24 εκατ. έναντι 9,48 εκατ. την
αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένο κατά 8%. Ως
αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο του 2021
ανήλθαν σε 7,45 εκατ., αυξημένα κατά 48,5% σε
σχέση με τα 5,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσι-
νή περίοδο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(ΕΒIΤ) το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 5,29
εκατ. έναντι 2,88 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 83,8%. Για το α’ εξάμηνο του
2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου
μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 5,06 εκατ.
έναντι 2,27 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020, παρου-
σιάζοντας αύξηση 122,7%.

ΠαγκρήτιαΤράπεζα: Πρόγραμμα
αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εξυγίαν-
σης του ισολογισμού της, το οποίο προβλέπει
σημαντική μείωση των NPEs, αλλά και την κε-
φαλαιακή της ενίσχυση καθώς και το αναπτυξια-
κό σχέδιο για την επόμενη πενταετία, συζητήθη-
καν στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευ-
σης των μετόχων της Παγκρήτιας Τράπεζας.
Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης, παρά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ, η
Παγκρήτια κατάφερε αφενός να παραμείνει σε
κερδοφορία με τα καθαρά κέρδη μετά από φό-
ρους να ανέρχονται σε 914,5 χιλ. ευρώ, αφετέ-
ρου να διατηρήσει τα βασικά της μεγέθη, τα
οποία σε κάποιες περιπτώσεις παρουσίασαν αύ-
ξηση.

COSMOTE: 5G roaming σε25 χώρες
Συμφωνία με 25 χώρες έχει ήδη ολοκληρώσει

η COSMOTE, έτσι ώστε οι συνδρομητές της που
ταξιδεύουν στο εξωτερικό να απολαμβάνουν τα-
χύτητες 5G, ενώ παράλληλα έχει συνάψει συ-
νεργασίες με δίκτυα 27 χωρών, ώστε όταν οι
συνδρομητές τους επισκέπτονται τη χώρα μας να
έχουν πρόσβαση στο COSMOTE 5G, το μεγαλύ-
τερο δίκτυο πέμπτης γενιάς στην Ελλάδα.

Σημαντικές διακρίσεις 
για την Allergan Aesthetics

Με ένα πλατινένιο, ένα χρυσό και ένα αργυρό
βραβείο τιμήθηκε η Allergan Aesthetics, εται-
ρεία της AbbVie, την Πέμπτη 15 Ιουλίου στην
απονομή των βραβείων Medical Beauty Awards
2021, για τις καινοτόμες ενέσιμες θεραπείες
προσώπου στον χώρο της αισθητικής ιατρικής.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, απονεμήθηκε
στην Allergan Aesthetics το πλατινένιο βραβείο
στην κατηγορία Καινοτόμες Ενέσιμες Θεραπεί-
ες, για τη συνολική προσφορά της εταιρείας στις
ενέσιμες θεραπείες προσώπου, με κορυφαία
καινοτόμα brands τα οποία αναγνωρίζονται από
επαγγελματίες υγείας και θεραπευόμενους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Με ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω της δικηγορικής εταιρείας Panou & Tsialikis

Law Firm, η Mouzenidis Travel γνωστοποιεί πως της χορηγήθηκε προσωρινή προ-

στασία από τους πιστωτές της, δυνάμει της οποίας αναστέλλονται προσωρινά όλα

τα διωκτικά μέτρα των πιστωτών εναντίον της. Η αίτηση λήψης προληπτικών μέ-

τρων, πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, κατα-

τέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 22 Ιουνίου, μέσω του πληρεξούσιου

δικηγόρου της εταιρείας Αντωνίου Τσιαλίκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση,

η Mouzenidis Travel, η οποία αποτελεί επί είκοσι πέντε έτη ηγετική δύναμη στην

τουριστική αγορά της Ανατολικής Ευρώπης με προορισμό την Ελλάδα και μία από

τις μεγαλύτερες ελληνικές δυνάμεις στο tour operating, «αντιμετωπίζει σήμερα

χρηματοοικονομικά προβλήματα ρευστότητας, ως επακόλουθο της κατάρρευσης

της τουριστικής αγοράς που προκλήθηκε από το γενικό και παγκόσμιο lockdown

και πλέον επιχειρεί να βρει λύση στο αδιέξοδο μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης».

Σε συνεχή ανάπτυξη του δικτύου των ΑΤΜ προχωρούν οι
τράπεζες τα τελευταία χρόνια, καθώς ολοένα και περισσό-
τερες συναλλαγές γίνονται πλέον εκτός καταστήματος. Από
το 2015 ωστόσο και την επιβολή των capital controls, οι τά-
σεις άλλαξαν, καθώς οι τράπεζες έπρεπε να βρουν τρόπους
εξυπηρέτησης των πελατών τους εκτός των καταστημάτων
τους. Έτσι, σταδιακά άρχισαν να προστίθενται ΑΤΜ και πλέ-
ον μετράμε έξι συνεχόμενα έτη αύξησης του αριθμού τους,
συμπεριλαμβανομένου και του 2021, που είναι επίσης ανο-
δικός. Από το χαμηλό των 5.257 ΑΤΜ το 2015, ο αριθμός
τους φέτος έχει ξεπεράσει ήδη τα 6.000, καταγράφοντας
μια άνοδο της τάξης του 13% σε αυτό το διάστημα.

Σε… άνθηση τα ΑΤΜ στις τράπεζες

Mouzenidis Travel: Προσωρινή προστασία από τους πιστωτές

ΕΧΑΕ: Εκτίναξη κερδών στο πρώτο εξάμηνο



Σημαντική βράβευση 
για τον  Όμιλο Σαράντη 

O
Όμιλος Σαράντη βραβεύτηκε στα Lenovo Retail
Business Awards 2021, τον μεγαλύτερο θεσμό
του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου και Βιομηχα-

νίας στην ελληνική αγορά, με στόχο την επιβράβευση
του ελληνικού επιχειρείν. Η δυναμική και συνεχόμενη
αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου αλλά και η διαρκής ενί-
σχυση της παρουσίας του στις κατηγορίες που δραστη-
ριοποιείται του χάρισαν το τιμητικό βραβείο της βρα-
διάς, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. Πιο
συγκεκριμένα, την τριετία 2018-2020 και, σύμφωνα με
στοιχεία που καταγράφει η Nielsen, στην ελληνική
FMCG αγορά ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τα μερίδια
αγοράς του, σημειώνοντας εντυπωσιακή ανάπτυξη πω-
λήσεων κατά 29%, αυξάνοντας παράλληλα την κερδοφο-
ρία του και ενισχύοντας το αποτύπωμα των brands του
στην ελληνική αγορά. Ο θεσμός διοργανώθηκε για 19η
συνεχόμενη χρονιά από την εταιρεία Direction Busi-
ness, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠE) και την Ελληνική
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
(ΕΣΕΕ) και έλαβε χώρα στις 20 Ιουλίου στο BLE AZURE
στον Άλιμο. Το βραβείο απένειμε στον γενικό διευθυντή
Ελλάδας Χριστόφορο Σταμουλακάτο ο υπουργός Ανά-
πτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Στα ύψη το ρεύμα λόγω καύσωνα
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ενεργειακού χρηματι-
στηρίου, έπειτα από αρκετές μέρες θα έχουμε ξανά
μέση τιμή εκκαθάρισης στην προημερήσια αγορά πά-
νω από τα 100 ευρώ/MWh. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή
διαμορφώθηκε χθες στα 103,8 ευρώ/MWh, όταν
προχθές βρισκόταν 10 ευρώ κάτω στα 93,47
ευρώ/MWh και την Κυριακή στα 75,34 ευρώ/MWh. Η
συνολική παραγωγή προβλέπεται πάντα, σύμφωνα με
την DAM, να φτάσει στις 167.437,017 MWh, εκ των
οποίων οι λιγνίτες θα καλύψουν μόλις 11.172 MWh, οι
μονάδες αερίου 86.541,739 MWh, τα υδροηλεκτρικά
11.829 MWh και οι λοιπές ΑΠΕ 57.894,278 MWh. Τέ-
λος, οι εισαγωγές προβλέπεται να φτάσουν τις
16.159,231 MWh. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔ-
ΜΗΕ, η
αιχμή της
ζήτησης
αναμένε-
ται να ξε-
περάσει
τις 8.600
MW.

ΔΕΗ: Σχέδια για «κλειδαρά, υδραυλικό 
ή ηλεκτρολόγο»

Κλειδαράδες και συντηρητές αυτόνομων συστημάτων
θέρμανσης φυσικού αερίου, ηλεκτρολόγους και υδραυ-
λικούς θα περιλαμβάνει η συνδρομητική υπηρεσία επεί-
γουσας τεχνικής βοήθειας που θα προσφέρει όλο το
24ωρο, κάθε μέρα της εβδομάδας και για όλο τον χρόνο
η ΔΕΗ στους πελάτες της. Η συνδρομητική υπηρεσία
επείγουσας τεχνικής βοήθειας αποτελεί ένα νέο προϊόν
που σχεδιάζει να αναπτύξει η επιχείρηση για να προ-
σφέρει σε σχεδόν 4,5 εκατομμύρια οικιακούς πελάτες
της, καθώς και σε 620.000 επαγγελματικούς πελάτες της
χαμηλής τάσης. Μάλιστα, οι προσδοκίες της ΔΕΗ για την
ανταπόκριση που θα βρει η νέα υπηρεσία από τον πρώτο
κιόλας χρόνο είναι αρκετά φιλόδοξες, καθώς οι προβλέ-
ψεις της κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21.500 πελάτες
που θα ενταχθούν στο συνδρομητικό πρόγραμμα. Οι
συνδρομητικές υπηρεσίες επείγουσας τεχνικής βοήθει-
ας θα περιλαμβάνουν τρειςυπηρεσίες, οι οποίες αντι-
στοιχούν σε διαφορετικές ομάδες πελατών με διαφορε-
τικές ανάγκες.

Όμιλος HotelBrain: 
14 νέες μισθώσεις ξενοδοχείων
Ο Όμιλος HotelBrain εμπλούτισε το portfolio του μέσα
στο 2021 με τη μίσθωση 14 νέων ξενοδοχείων. Μέσω
της 100% θυγατρικής εταιρείας HotelKeys Α.Ε., ο Όμι-
λος HotelBrain πλέον εκμεταλλεύεται μέσω μισθώ-
σεων 73 ιδιόχρηστα ξενοδοχεία σε 34 διαφορετικούς
προορισμούς στην Ελλάδα. Το σύνολο των δωμάτιων
του ομίλου ανέρχεται σε 4.100, με τις κλίνες να ξεπερ-
νούν τις 9.200. Εντός της τρέχουσας χρήσης 2021, ο
όμιλος προχώρησε σε μισθώσεις 4 ξενοδοχείων στην
Κρήτη, 2 ξενοδοχείων στη Σαντορίνη, 2 ξενοδοχείων
στη Ρόδο, 2 ξενοδοχείων στη Μαρώνεια της Αλεξαν-
δρούπολης, 1 ξενοδοχείου στη Θάσο, 1 ξενοδοχείου
στη Μύκονο, 1 ξενοδοχείου στην Πάρο και 1 ξενοδο-
χείου στην Κω.
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Ενέργεια: Κατασκευή μονάδας
ΣΗΘΥΑ στον ΑΗΣ Καρδιάς

Τον διαγωνισμό για την κατασκευή της μονά-
δας ΣΗΘΥΑ στον χώρο του ΑΗΣ Καρδιάς προκή-
ρυξε η ΔΕΗ. Το έργο αφορά σε μονάδα Συμπα-
ραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής
ισχύος τουλάχιστον 65 MWh υπό μορφή θερ-
μού νερού για το δίκτυο τηλεθέρμανσης. Προ-
κειμένου να χαρακτηριστεί ως ΣΗΘΥΑ, ώστε να
μπορεί να αποζημιωθεί για την ηλεκτρική πα-
ραγωγή με συγκεκριμένη τιμή, το σύστημα θα
πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει εξοικονόμη-
ση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 10% και
συνολικό μικτό βαθμό απόδοσης τουλάχιστον
15%. Η συνολική εγκατάσταση θα λειτουργεί ως
ΣΗΘΥΑ για τη θερμαντική περίοδο και όλο το
υπόλοιπο χρονικό διάστημα ως κατανεμόμενη
μονάδα στο δίκτυο.

Interamerican: «Προστασία εκτός
Φιλικού Διακανονισμού»
Μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική κάλυψη
προσφέρει η Anytime της Interamerican
στους πελάτες της με ασφαλιστήριο συμβό-
λαιο οχήματος. Συγκεκριμένα, με τη νέα κά-
λυψη «Προστασία εκτός Φιλικού Διακανονι-
σμού» ο ασφαλισμένος, αν εμπλακεί σε ατύ-
χημα που δεν ευθύνεται, αποζημιώνεται
απευθείας από την Anytime. Αυτό, μάλιστα,
γίνεται χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, ακόμη
και στην περίπτωση που η εταιρεία, στην
οποία είναι ασφαλισμένος ο υπαίτιος οδηγός,
δεν εντάσσεται στον φιλικό διακανονισμό.

Πλαίσιο Computers: 
Νο1 Retailer στην Ελλάδα

Η Πλαίσιο ξεχώρισε στα Retail Business
Awards 2021, καθώς κατέκτησε τη μεγαλύτερη
διάκριση της διοργάνωσης, αυτή του «Retailer
of the Year», γεγονός που την καθιστά τη Νο1
επιχείρηση λιανικού εμπορίου της χρονιάς.
Κριτήρια για την επιλογή της Πλαίσιο ήταν η συ-
νολική της τοποθέτηση στην αγορά, η δυναμική
ανάπτυξης της εταιρείας, τα οικονομικά της
αποτελέσματα, η σχέση και η εικόνα της προς
τον καταναλωτή, καθώς και η γενικότερη πο-
ρεία της στον χώρο του ελληνικού λιανικού εμ-
πορίου.
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H
Ειρήνη Ζάγκου είναι μία από τις περι-
πτώσεις ανθρώπων που δεν συμβιβά-
στηκαν με τα «λίγα» της ζωής. Από μικρή
ήθελε να προσφέρει βοήθεια στους αν-

θρώπους, πράγμα που τελικά έκανε πράξη μέσα στα
χρόνια. Η ίδια κατάγεται από την Καλαμάτα, σπούδασε
Ιατρική στη Σλοβακία και τα τελευταία δέκα χρόνια έχει
κάνει το πάθος της επάγγελμα. Μάλιστα από το 2019
έχει «εισβάλει» στον τομέα της πλαστικής χειρουργι-
κής, αποκτώντας πολλά και δημοφιλή ονόματα στη λί-
στα των πελατών της. Εξειδικεύεται στην πλαστική αι-
σθητική κεφαλής και τραχήλου, ενώ παράλληλα κάνει
μεταπτυχιακό στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Πάμε να γνωρίσουμε την Ειρήνη Ζάγκου…

Είστε από τις γυναίκες που καταφέρατε να συν-
δυάσετε για ένα μεγάλο διάστημα το μόντελινγκ
με την Ιατρική. Ζώντας μέσα σε διαφορετικές
κουλτούρες ανά τα χρόνια (πηγαίνοντας Μιλάνο,
Ρώμη κ.λπ.), κατά πόσο θεωρείτε ότι η Ελλάδα
είναι γεμάτη από κοινωνικά στερεότυπα και πα-
ρωπίδες; Υπάρχει κάτι ανάλογο που να αντιλη-
φθήκατε και στα social media;

Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολήθηκα επαγγελματικά
με το μόντελινγκ, πέρα από κάποιες ερασιτεχνικές
φωτογραφίες. Σίγουρα όταν ήμουν φοιτήτρια, ήμουν
και εγώ «διψασμένη» όπως όλα τα νέα παιδιά να τα
κάνω και να ασχοληθώ με όλα. Μεγαλώνοντας όμως
καταλαβαίνουμε τι μας ταιριάζει περισσότερο και πού
πρέπει να δώσουμε βάρος στην καθημερινότητά μας.
Σίγουρα το ότι έχω ταξιδέψει ήταν για μένα ένα μεγά-
λο «σχολείο». Μου έδωσε πολλά ερεθίσματα για να
καταλάβω ότι μια γυναίκα πρέπει να είναι σίγουρα
όμορφη και να προσέχει τον εαυτό της, αλλά το μυαλό
χρειάζεται πολύ περισσότερο για να κερδίζει με την
προσωπικότητά της πολύ περισσότερα πράγματα.
Έχω δει έντονα μάλιστα το στερεότυπο στην Ελλάδα

ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να συνδυάζει
την εμφάνιση με την καριέρα. Σίγουρα
όμως έχει μειωθεί πολύ τα τελευταία
χρόνια. 

Πάνω από δέκα χρόνια ασχολείστε με
τον τομέα της Ιατρικής και τα τελευταία
δύο με τον κλάδο της πλαστικής χει-
ρουργικής. Αγάπη εκ γενετής ή προ-
έκυψε με την πάροδο των χρόνων;

Η πλαστική χειρουργική ήταν κάτι που
έβλεπα από μικρή, πολύ πριν σπουδάσω
στο πανεπιστήμιο. Ποτέ δεν έλεγα «θέλω
να γίνω γιατρός», έλεγα ότι ήθελα να γί-
νω πλαστικός χειρουργός. Απλώς με την
πάροδο των χρόνων ανακαλύπτεις τι σου
ταιριάζει. 

Αναφέρεται σε δημοσίευμα ότι, παρόλο
που είχατε πρόταση με σημαντικές οι-
κονομικές απολαβές στην Αγγλία,

εσείς επιλέξατε να παρέχετε τις ιατρικές σας
υπηρεσίες στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που σας
έκανε να πείτε το «ναι» στη χώρα μας;

Η αλήθεια είναι ότι στην Αγγλία, και σε άλλες χώρες
του εξωτερικού, οι οικονομικές απολαβές στο ιατρικό
κομμάτι είναι πολύ μεγαλύτερες. Παρ’ όλα αυτά θεω-
ρώ ότι η αγάπη που μου έχει δώσει η οικογένειά μου
είναι ένα μεγάλο σχολείο και πρότυπο για μένα και θα
ήθελα έτσι και εγώ να κάνω τη δική μου οικογένεια.
Μιας και πλησιάζω τα 30 λοιπόν -και επειδή έλειπα
δέκα χρόνια στο εξωτερικό- θεώρησα ότι μου έχουν
λείψει η Ελλάδα καθώς και τα οφέλη που προσφέρει.
Σίγουρα τα ζυγίζεις και με βάση το τι σου πηγαίνει πε-
ρισσότερο αποφασίζεις. 

Φέτος ήσασταν και εσείς από τους αναγνωρίσι-
μους ανθρώπους που ταξίδεψαν στο Ντουμπάι, το
διάστημα που προκλήθηκε για τον ίδιο λόγο θύελ-
λα αντιδράσεων για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Δεχτή-
κατε και εσείς ανάλογη κριτική; Πιστεύετε ότι
ασκήθηκε δικαίως από μεγάλη μερίδα Ελλήνων;

Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το ζήτημα της
Covid-19 είναι πάρα πολύ λεπτό. Έχουν προκληθεί φο-
βερές συγκρούσεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο
αλλά και υγείας. Εν μέρει καταλαβαίνω τη θύελλα αντι-
δράσεων που δημιουργήθηκε. Από την άλλη, όμως, τη-
ρήσαμε τα μέτρα και δεν ήταν καθόλου παράνομο.

Ο καθένας είμαστε οι επιλογές μας πάντως. Σε αυ-
τούς που θα μου πουν ωστόσο ότι λόγω χρημάτων και

λόγω γνωριμιών έχω καταφέρει όσα έχω καταφέρει,
έχω να απαντήσω πως οι γονείς μου με έχουν στηρίξει
σε ό,τι έχω κάνει. Αλλά επειδή πλέον βασίζομαι στα
δικά μου χέρια, αυτός που θα έρθει να το πει, ας με δει
από το πρωί στο νοσοκομείο και τα απογεύματα στο
ιατρείο και στο πανεπιστήμιο που κάνω το μεταπτυ-
χιακό μου. Οπότε, αυτή θα είναι η απάντησή μου. 

Κλείνοντας θα ήθελα να μου δώσετε τα δικά σας
tips-συμβουλές για να πετύχει τους στόχους της
μια γυναίκα του 2021 και να μην αισθάνεται
«υπό» της σημερινής κοινωνίας - και ειδικότε-
ρα του ανδρικού πληθυσμού.

Αυτά είναι στερεότυπα που ακόμα δυστυχώς υπάρ-
χουν. Εγώ όμως θέλω -ας μην είναι οικονομικά- ο άν-
τρας να είναι πιο ισχυρός από τη γυναίκα. Είμαι από
μια οικογένεια που με έχει μάθει πως ο άντρας είναι το
δυνατό φύλο και αυτό πρέπει να δείχνουμε και στα
παιδιά μας. Ας έχει αυτός τον κύριο λόγο, γιατί έτσι αρ-
γότερα θα πρέπει να φαίνεται στα παιδιά, για να υπάρ-
χει μια αρμονία. Είμαι old school σε αυτό. Απλώς σί-
γουρα με ένα μέτρο. Η γυναίκα πρέπει να είναι ανε-
ξάρτητη, να τη στηρίζει ο άντρας, αλλά θεωρώ ότι μια
γυναίκα μπορεί να τα κάνει όλα, αρκεί να βάζει στόχο.
Καλό θα είναι όμως να πορευόμαστε με έναν στόχο -
όχι με πολλούς- γιατί έτσι χάνουμε την πορεία και τον
προσανατολισμό μας.

«Εγώ θέλω -ας μην είναι οικονομικά- 
ο άντρας να είναι πιο ισχυρός από 
τη γυναίκα. Είμαι από μια οικογένεια που με
έχει μάθει πως ο άντρας είναι το δυνατό φύλο
και αυτό πρέπει να δείχνουμε και στα παιδιά»

Aπό τo μόντελινγκ στην... Ιατρική!

στον
Γιάννη
Μαυρίδη

mavridis.john@hotmail.com
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η
Βασιλεία Καραχάλιου, ιστιοπλόος με ελ-
πίδες για μετάλλιο στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο, υπήρξε και αυτή ένα
«θύμα» της προηγούμενης «αμαρτωλής»

διοίκησης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
(ΕΙΟ), όπως η Σοφία Μπεκατώρου και ο Νίκος Κακλα-
μανάκης. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Βασιλεία ισχυρίστηκε
σε δηλώσεις της ότι το 2017 η ΕΙΟ την έσπρωχνε να αλ-
λάξει ιθαγένεια! Σχετικά είχε δηλώσει: «Θεωρώ ότι αν
πραγματικά πονούσαν το εθνόσημο, θα χαίρονταν με
τις διακρίσεις που έφερα στην πατρίδα μου και δεν θα
κολλούσαν σε “τυπικές” διαδικασίες και εικονικά προ-
βλήματα. Το πόσο “πονούν”, μάλιστα, το εθνόσημο το
καταλαβαίνουμε όλοι από το γεγονός ότι με καλούν να
αλλάξω ιθαγένεια, εμμέσως πλην σαφώς»!

Και συνέχισε: «Την ίδια στιγμή κυνηγούν να καρ-
πωθούν προνόμια από το υπουργείο για την ομο-
σπονδία, βάζοντας σαν σημαία τα δικά μας μετάλλια,
για τα οποία, όμως, δεν πλήρωσαν και οι μόνοι που
ματώνουν είναι η οικογένειά μου και πρόσφατα οι

χορηγοί μου». Και κατέληξε: «Εννοείται ότι θα συνε-
χίσω με τα ελληνικά χρώματα, μάλιστα τώρα πιο πει-
σμωμένη από ποτέ, και αν θέλουν οι παραπάνω κύρι-
οι, να αλλάξουν οι ίδιοι ιθαγένεια, αν δεν αντέχουν να
βλέπουν τις επιτυχίες μας».

Όταν, λοιπόν, προέκυψε το μείζον θέμα του βια-
σμού της Σοφίας Μπεκατώρου από πρώην στέλεχος
της ΕΙΟ, η Βασιλεία πρωτοστάτησε στην αποστολή
επιστολής προς την παγκόσμια ομοσπονδία για κα-
θαίρεση της διοίκησης. Παιδάκι πέντε ετών ήταν
όταν μπήκε σε ένα βαρκάκι για να δαμάσει το πιο φο-
βερό -ίσως- στοιχείο της φύσης, τη θάλασσα. Σιγά
που θα είχε συστολές να τα βάλει με την ομοσπονδία.
«Μήπως πρέπει να φύγουν;», αναρωτήθηκε για την
ομοσπονδία πέντε μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Και συμπλήρωσε: «Όπου κι αν πάω, η πατρί-
δα με πληγώνει».

Η Βασιλεία Καραχάλιου, γεννημένη στην Αθήνα
τον Οκτώβριο του 1996, αγάπησε τη θάλασσα παρά-
φορα. Κάτι σαν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ξεκίνησε

με Optimist, αλλά γρήγορα το παράτησε γιατί ψήλω-
νε, είναι 1,74μ. σήμερα. Από πιτσιρίκα άρχισε τις δια-
κρίσεις. 

Στα 13 της χρόνια ήρθε πρώτη σε όλη την Ευρώπη
στη Γαλλία. Μέχρι και ο τέως Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Προκόπης Παυλόπουλος της είχε στείλει
συγχαρητήρια. «Το laser radial σού δίνει μια αίσθη-
ση ελευθερίας και αυτοεκτίμησης, ότι μπορεί να τα
καταφέρεις», οι δηλώσεις της για το άθλημα. 

Τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στα Κανάρια Νη-
σιά, πληρώνουν η οικογένειά της και οι χορηγοί της.
Είχε, φυσικά, πάρει μέρος στην καμπάνια «Υιοθέτησε
και εσύ έναν αθλητή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες». 

Είναι και προληπτική, αλλά δεν φανερώνει τα γού-
ρια της. Έφτασε μέχρι το Νο2 της παγκόσμιας κατάτα-
ξης, αλλά «σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν έχει».
Και από διακρίσεις; Άπειρες σε Ελλάδα, Ευρώπη, στον
κόσμο ολόκληρο. Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο στο Μαϊάμι το 2017 και έτοιμη για τη μεγαλύτερη
διάκριση αθλητή, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την προ-
σεχή Κυριακή στις κούρσες για τα μετάλλια.

Προπονητής της για αρκετά χρόνια είναι ο Ούγγρος
Τάμας Εσές, την έχει μαζί του στα Κανάρια Νησιά και
είναι αυτός που οδήγησε ένα ταλέντο στα μετάλλια.
Πριν από έξι μήνες είχε κάνει αίτημα «ισοτιμίας» του
προπονητή της εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων,
ώστε να απολαμβάνει και εκείνος όλα τα προνόμια.
Κυρίως, όμως, να τον έχει κοντά της. Ευτυχώς λύθη-
κε το πρόβλημα από τη ΓΓΑ.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α  Κ Α Ρ Α Χ Α Λ Ι Ο Υ  

«Με έσπρωχναν να
αλλάξω ιθαγένεια»!
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

E
να γκολ μακριά από το…
έπος βρέθηκε η Ολυμπιακή
ομάδα πόλο, που έφερε ισο-
παλία 6-6 με την παγκόσμια

πρωταθλήτρια Ιταλία. Είναι ομάδα ικανή
ακόμα και για το χρυσό, αφού έδειξε
την κλάση της κόντρα στους Ιταλούς,
αλλά νίκησε και τους πρωταθλητές Ευ-
ρώπης Ούγγρους 10-9. Εχθρική ήταν η
διαιτησία, καθώς Φουντούλης, Βλαχό-
πουλος και Γενηδουνιάς πήραν από
τρεις αποβολές. Εκπληκτικός και πάλι ο
γκολκίπερ Ζερδεβάς.

Οκτάλεπτα: 1-1, 1-1, 0-4, 4-0. Ελλάδα
(Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1,
Σκουμπάκης, Καπότσης 1, Φουντούλης,
Παπαναστασίου 1, Δερβίσης, Αργυρό-
πουλος 1, Μουρίκης 1, Κολόμβος,
Γκιουβέτσης, Βλαχόπουλος 1.

Το επόμενο ματς για την Ελλάδα είναι
κόντρα στην Ιαπωνία στις 29 Ιουλίου

στις 12.20 ώρα Ελλάδος.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε κατα-

πληκτικό τένις και νίκησε άνετα 2-0 σετ
(6-3, 6-4) τον Αμερικανό Φράνσις Τια-
φό, από τον οποίο είχε χάσει στην πρε-
μιέρα του Γουίμπλεντον. Αυτή τη φορά ο
Έλληνας τενίστας είχε και το έμβλημα
της ΕΟΕ στη φανέλα του κι όχι μονάχα
αυτό του χορηγού του. «Είναι τιμή μου
να εκπροσωπώ την Ελλάδα», δήλωσε.
Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά, ο
Γάλλος Ούγκο Ουμπέρ. 

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε πολλά αβία-
στα λάθη και δίκαια έχασε και αποκλεί-
στηκε από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολί-
να, Νο 6 στον κόσμο, με 2-1 σετ (7-5, 3-
6, 4-6). 

Η ιστιοπλόος Βασιλεία Καραχάλιου
είχε δυο μέτριες κούρσες στα Lase Ra-
dial. Στην πρώτη τερμάτισε στην 21η θέ-
ση και στη δεύτερη στην 20ή. Κατά συ-

νέπεια έπεσε στην 7η θέση της κατάτα-
ξης από τη 2η που είχε την περασμένη
Δευτέρα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει και
πολλά, καθότι είναι σύνηθες στο συγκε-
κριμένο άθλημα. Το σημαντικό για τη
Βασιλεία είναι να βρεθεί μέσα στην
πρώτη πεντάδα που θα διεκδικήσει με-
τάλλια. 

Ο Παναγιώτης Γκιώνης συγκλόνισε
με την απόδοσή του, αλλά έχασε στις
λεπτομέρειες 4-3 από τον Νοτιοκορεά-
τη Γιουνγκσίκ Τζέουνγκ, μαζί και την
πρόκριση. Ο 41χρονος Έλληνας αθλη-
τής του πινγκ πονγκ προηγήθηκε με 3-1
και 10-4, αλλά έχασε στο match point.
Είχε οκτώ χαμένες ευκαιρίες να πάρει
το ματς. «Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ
από τη στενοχώρια μου», τόνισε. 

Στο τζούντο υπήρξε αδικία από τους
κριτές και ο Αλέξης Ντανατσίδης έχασε
στις… ποινές από τον Καναδό Βαλουά

Φορτιέ στα -81 κιλά. Ο Καναδός που
έπαιζε συνέχεια άμυνα, έπρεπε να τι-
μωρηθεί με ποινή.

Στα Φινν, ο ιστιοπλόος Γιάννης Μιτά-
κης τερμάτισε 4ος στην πρώτη ιστιο-
δρομία και 13ος στη δεύτερη. Βρίσκεται
στην 6η θέση.

Στην κολύμβηση, ο Απόστολος Χρή-
στου απέτυχε να προκριθεί στον τελικό
των 100μ. ύπτιο, καθώς τερμάτισε 5ος
με χρόνο 53.41. Για έξι εκατοστά του
δευτερολέπτου απέτυχε να περάσει και
στα ημιτελικά στα 100μ. ελεύθερο. Έκα-
νε χρόνο 48.50.

Ο Δημήτρης Μάρκος στα 800μ. ελεύ-
θερο τερμάτισε στην 5η θέση των προ-
κριματικών και αποκλείστηκε από τη
συνέχεια. Είχε αποκλειστεί από τα ημι-
τελικά και στα 200μ. ελεύθερο. Ο Κώ-
στας Εγγλεζάκης λόγω τραυματισμού
δεν πήρε μέρος στα 800μ. ελεύθερο.

Σούπερ Τσιτσιπάς
- Για χρυσό το πόλο!
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Ο
Ολυμπιακός παίζει από-
ψε (20.00, Mega) στον
επαναληπτικό αγώνα του

2ου προκριματικού στο Champi-
ons League κόντρα στη Νέφτσι
στο Μπακού. Είναι η πρώτη φορά
που δεν αισθάνεται ασφαλής,
έστω και αν έχει το υπέρ του 1-0
του πρώτου ματς στον Πειραιά. Ο
λόγος; Οι πολλοί τραυματισμοί
των παικτών του. Σίγουρα δεν θα
παίξουν ο Καμαρά, ο οποίος απο-
βλήθηκε στο πρώτο ματς, και ο
Εμβιλά, δύσκολα ο Μπουχαλά-
κης και ο Ελ Αραμπί, όπως και ο
Παπασταθόπουλος, οι οποίοι θα
πρέπει να υποβληθούν σε τεστ,
καθότι ήρθαν σε επαφή με άτομο
που είχε προσβληθεί από τον ιό.
Οπότε στη μεσαία γραμμή θα χρησιμοποιηθούν ο Κούντε, ο οποίος δεν άρεσε στο πρώτο ματς, και ο νεαρός και
άπειρος Σουρλής. Σίγουρο είναι ότι ο Μαρτίνς θα παίξει με τριάδα στην άμυνα, Σισέ, Σεμέδο, Μάρκοβιτς ή Μπα,
ο Βαλμπουενά στη μεσαία γραμμή και μπροστά ο Ραντζέλοβιτς, ο Χασάν και ο Μασούρας. 

Σούπερ έκπληξη σημειώθηκε στο τένις στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, μια και η Γιαπωνέζα Ναόμι Οσάκα, 
η τελευταία λαμπαδηδρόμος που άναψε τον βωμό, αποκλείστηκε από την Τσέχα Μαρκέτα Βοντρούσοβα
(Νο42) με 6-1, 6-4. Η Οσάκα θεωρούνταν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Επικίνδυνη αποστολή στο Μπακού Θρίαμβος στην… 
τελευταία χεριά 

Εκεί που όλοι περίμεναν μονομαχία Κολεσνί-
κοφ - Μέρφι, ο Ρώσος παγκόσμιος πρωταθλητής
Εβγένι Ρίλοφ έκανε την έκπληξη και κέρδισε αυ-
τός το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο, πετυχαί-
νοντας μάλιστα και ρεκόρ Ευρώπης με 51.98, κα-
θώς βελτίωσε το 52.11 που είχε ο Γάλλος Καμίλ
Λακούρ από το Ευρωπαϊκό του 2010 στη Βουδα-
πέστη. Ο επίσης Ρώσος Κλιμέντ Κολεσνίκοφ ήρ-
θε δεύτερος με 52.00 και τρίτος Αμερικανός Ράι-
αν Μέρφι με 52.19.

Στη «μάχη» 
Κυρίδου - Μπούρμπου

Το δίδυμο Μαρία Κυρίδου - Χριστίνα
Μπούρμπου στη δίκωπο είναι το πρώτο πλή-
ρωμα που ρίχνεται στη μάχη σήμερα στις 6.20
τα ξημερώματα στην 1η ημιτελική σειρά. Αύριο
Πέμπτη έρχεται η σειρά της Αννέτας Κυρίδου
και του Στέφανου Ντούσκου στο σκιφ. Η Κυρί-
δου «τρέχει» στις 4.30 τα ξημερώματα, ενώ ο
Ντούσκος ακολουθεί στις 5.10.

Θετική στον κορονοϊό 
Ελληνίδα αθλήτρια

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε Ελληνίδα αθλή-
τρια και για αυτό δεν πρόκειται να ταξιδέψει στο
Τόκιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως ανα-
κοίνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Δεν
ανέφερε, ωστόσο, το όνομα της αθλήτριας, παρά

μόνο ότι εκφράζει τη συμπαράστασή της που
δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει το

όνειρό της. 

Αυξάνονται 
τα κρούσματα

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν
δύο τενίστες της ολυμπιακής αποστο-

λής της Ολλανδίας, οι Ζαν Ροζέρ και Βέσ-
λεϊ Κόχοφ, καθώς και άλλοι 11, αθλητές και

προσωπικό. Συνολικά τα κρούσματα μέχρι και την
τέταρτη μέρα των Αγώνων έφτασαν τα 160. Είναι
ένας από τους φόβους που έχουν οι διοργανωτές
ότι μπορεί ο αυξανόμενος αριθμός ακόμη και να
τους αναγκάσει να διακόψουν τους Αγώνες!

«Χρυσή» έκπληξη 
Η 17χρονη Αμερικανίδα Λίντια Τζέικομπι έκανε

την έκπληξη των εκπλήξεων στα 100μ. πρόσθιο,

κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 1:04.95.

Στη 2η θέση τερμάτισε η Τατιάνα Σενμέικερ από

τη Νότια Αφρική με 1:05.22 και τρίτη ήρθε η Αμε-

ρικανίδα Λίλι Κινγκ, η οποία ήταν το ακλόνητο

φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Έχασε 
η Οσάκα
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Η μεγάλη επιστροφή 
ως... Μαρία Κάλλας 

• Η διάσημη Ιταλίδα Ραφαέλα Φίκο
παραθερίζει στη Μύκονο.

• Στο «νησί των ανέμων» και η

Βραζιλιάνα τοπ μόντελ Ιζαμπέλ

Γκουλάρτ.

• Ο Φίλιππος και η σύζυγός του Νίνα
Φλορ βρίσκονται στο Πόρτο Χέλι. Ο
βενιαμίν γιος του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου και η αγαπημένη του κατέ-
πλευσαν στις Σπέτσες με πολυτελέ-
στατο γιοτ.

• Νέο look για την Αντελίνα

Βαρθακούρη. Έκοψε τα μακριά

της μαλλιά και υιοθέτησε μο-

δάτο καρέ!

• Στα δικαστήρια η Βέφα Αλεξιάδου
με τον Θεσσαλονικιό κοσμικογράφο
Κώστα Μιναρετζή για μια... μαγειρί-
τσα.

• Επιστροφή του Σταύρου Θεο-

δωράκη στην τηλεόραση με

τους «Πρωταγωνιστές».

• Νέο επιχειρηματικό άνοιγμα για τη
Μαριάντα Πιερίδη και τον σύζυγό της
Δημήτρη Κατριβέση στην Τήνο, με
μια εντυπωσιακή βερμουταρία.

• Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο

ήταν η συγκινητική ανάρτηση

της Άντζελας Γκερέκου για τα

γενέθλια του αείμνηστου Τόλη

Βοσκόπουλου.

• H Tζούλια Νόβα είναι έγκυος στο
πρώτο της παιδί. Επισπεύδεται ο γά-
μος με τον Μιχάλη Βιτζηλαίο.

• Καρφί της Βίκυς Βολιώτη για

τις απουσίες στην κηδεία της

Μάγιας Λυμπεροπούλου «Ήρ-

θαν πολλοί. Όμως απουσίασαν

και άλλοι που νομίζω όφειλαν

να είναι», έγραψε στο Insta-

gram.

• Μετά τις καταγγελίες, ο εξαφανι-
σμένος Γιώργος Κιμούλης λέγεται
πως σκηνοθέτησε μεγάλη θεατρική
παραγωγή χωρίς να φαίνεται το όνο-
μά του.

Η
θρυλική ντίβα Μαρία Κάλλας ζωντανεύει
μέσα από το νέο, φιλόδοξο οπερατικό
πρότζεκτ της σύγχρονης ιέρειας της per-
formance Μαρίνας Αμπράμοβιτς. «Οι

επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας», που θα παρου-
σιαστούν για πέντε μόνο παραστάσεις, στις 24, 25,
26, 28 και 29 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα «Σταύρος
Νιάρχος» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αποτελούν
μια διεθνή συμπαραγωγή της ΕΛΣ με την Κρατική
Όπερα της Βαυαρίας, τη Γερμανική Όπερα του Βε-
ρολίνου, την Εθνική Όπερα του Παρισιού και το Θέ-
ατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης.

Η συνταρακτική ζωή της απόλυτης σταρ της όπε-
ρας γοήτευε πάντα την εικαστική καλλιτέχνιδα,
όπως έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της: «Αν
δεις τη ζωή της, μοιάζει πολύ με τη δική μου. Έχει
να κάνει με καρδιά που ράγισε από έρωτα, έχει να
κάνει με το ότι σε σκοτώνει αυτός που αγαπάς. Βλέ-
πω μεγάλο μέρος του εαυτού μου στην Κάλλας. Εί-
μαστε και οι δύο Τοξότες, είμαστε και οι δύο έντονα
συναισθηματικές, αλλά ταυτόχρονα ευάλωτες. Σχε-
δόν είχα μια τέτοια τύχη. Η διαφορά είναι το ότι με
έσωσε η δουλειά μου».

Στην παράσταση «Οι επτά θάνατοι της Μαρίας
Κάλλας» αναβιώνουν υποδειγματικά επί σκηνής
επτά θάνατοι βασισμένοι στις κορυφαίες μουσικές
και σκηνικές στιγμές που διαμόρφωσαν τις αντί-
στοιχες όπερες - όλες τους άριες που ήταν απείρως
σημαντικές για τη Μαρία Κάλλας. 

Σε επτά μικρού μήκους ταινίες και μαζί με τον
Ουίλιαμ Νταφόε, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θα πεθάνει
επτά φορές, και στο τέλος της παράστασης, με τον
αληθινό θάνατο της Μαρίας Κάλλας στο Παρίσι το
1977, θα βρεθεί στη σκηνή παίζοντας τον εαυτό της.
«Για πάνω από 25 χρόνια ήθελα να δημιουργήσω
ένα έργο για τη ζωή και την τέχνη της Μαρίας Κάλ-

λας. Πάντα με γοήτευε η προσωπικότητά της, η ζωή
της, ακόμα και ο θάνατός της. Όπως πολλές από τις
ηρωίδες της όπερας που δημιούργησε επί σκηνής,
έτσι και η ίδια πέθανε από αγάπη. Πέθανε από μια
ραγισμένη καρδιά», αποκάλυψε σε δηλώσεις της η
δημιουργός. 

Εκτός από τις πασίγνωστες άριες από όπερες των
Μπελίνι, Μπιζέ, Ντονιτσέτι, Πουτσίνι, Βέρντι, ο συν-
θέτης Μάρκο Νικοντίεβιτς συνθέτει πρωτότυπη
μουσική, αναδεικνύοντας μέσα από αυτήν το πώς η
άνευ όρων αγάπη της Κάλλας για την τέχνη της δεν
της επέτρεψε ποτέ τον διαχωρισμό μεταξύ του προ-
σώπου που ήταν επί σκηνής και του προσώπου που
ήταν στην πραγματική της ζωή.

Μ Α Ρ Ι Ν Α  Α Μ Π Ρ Α Μ Ο Β Ι Τ Σ



Η «Mega» dream team 
της Ελεονώρας Μελέτη

Ο Σεργουλόπουλος 
άρχισε γυρίσματα

Από Ιούλιο... χειμώνας για τον Φώτη Σερ-
γουλόπουλο! Ο δημοφιλής παρουσιαστής άρ-
χισε γυρίσματα -εν μέσω καλοκαιριού- για τη
σειρά της ΕΡΤ1 «Χαιρέτα μου τον πλάτανο»,
όπου θα πρωταγωνιστεί για την επομένη σε-
ζόν σε ρόλο-έκπληξη. Ήταν προσωπική του
επιθυμία να εξασκήσει το δεύτερο επάγγελμά
του, αυτό της υποκριτικής, αφού είναι τελει-
όφοιτος δραματικής σχολής και μεγάλο τα-
λέντο, όπως λένε οι συνάδελφοί του στον χώ-
ρο του θεάτρου. Πιθανότατα θα τον δούμε και
με δική του εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση!

Δεν… έπεισε το τρέιλερ

Ντυμένη Κινέζα, αφώτιστη, γκαφατζού και
με άχρωμο styling που δεν την κολακεύει κα-
θόλου, εμφανίστηκε η Ελένη Μενεγάκη στο
επίσημο τρέιλερ του Mega για την επιστροφή
της στην τηλεόραση. Το τηλεοπτικό κοινό ανέ-
μενε ένα κόνσεπτ υπερπαραγωγής όπως αρ-
μόζει στη «βασίλισσα της ψυχαγωγίας» και
στο τέλος τι είδε; Την «ωραία Ελένη» να εμφα-
νίζεται άχρωμη, αμίλητη και αδέξια σε ένα γύ-
ρισμα χωρίς λόγο και σκέρτσο, όπου τις εντυ-
πώσεις κλέβουν μια βεντάλια, το σαλόνι και οι
μπάλες.

Σεισμός στο Instagram από τη
νέα αισθησιακή φωτογραφία
της Ελένης Φουρέιρα! Η ξαν-
θομαλλούσα ποπ σταρ πόζαρε
στο διαδίκτυο ντυμένη με μαύ-
ρο σέξι εσώρουχο και μακριά
γάντια, κολάζοντας τους
60.000 followers που έσπευ-
σαν να πατήσουν like. Ανάμεσά
τους και η Βίκυ Καγιά, η οποία
εισέπραξε προσβλητικό σχόλιο
από θαυμάστρια της τραγουδί-
στριας: «Φουρέιρα δεν έφτα-
νες ούτε στα καλά σου χρό-
νια»! Φυσικά, η παρουσιά-
στρια δεν απάντησε...

Κολάζει τη Σαντορίνη
Το κορίτσι-λάστιχο με τα πλούσια προ-
σόντα Αναστασία Γιούσεφ ανακοίνωσε
την άφιξή της στη Σαντορίνη! Η εντυπω-
σιακή χορογράφος, εκτός από το να κου-
νάει με χάρη το φιδίσιο κορμί της, είναι
μια καταπληκτική ντιτζέι και αυτό θα κά-
νει επί δύο ημέρες στο νησί: θα τους ξε-
νυχτήσει όλους παίζοντας μουσική all
night long. Την ανάρτησή της συνόδευσε
με μια καλοκαιρινή φωτογραφία φο-
ρώντας κόκκινο μπραζίλιαν μικροσκο-
πικό μπικίνι.

Φουρέιρα - Καγιά 
1-0… 

Α
ντίστροφα μετράει με ενθουσιασμό η Ελεονώρα Μελέτη
για την επιστροφή της στην τηλεόραση, από τη συχνότητα
του Μega, με πρωινό μαγκαζίνο. Η χαρά της είναι διπλή
γιατί, όπως ισχυρίζεται, η δημοσιογραφική ομάδα της εί-

ναι η καλύτερη! «Dream team. Την αποκαλώ έτσι, όχι αλαζονικά,
αλλά γιατί είναι όντως η ομάδα των ονείρων μου. Είναι σπουδαίο
πράγμα να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που ήθελες πάντα να συ-
νεργαστείς και δεν σε υποχρέωσαν να το κάνεις. Και είμαι πολύ τυ-
χερή, γιατί φέτος θα λέμε κάθε μέρα μια ΜEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ, παρέα
με ανθρώπους που όχι απλά εκτιμώ αλλά ΓΟΥΣΤΑΡΩ με την καρδιά
μου. Πετάω από τη χαρά μου και περιμένω πώς και πώς να ξεκινή-
σουμε!», αποκάλυψε η παρουσιάστρια στο Instagram χθες το πρωί,
ανακοινώνοντας κι επίσημα τους Κώστα Τσουρό, Φλορίντα Πετρου-
τσέλι και Θανάση Πάτρα.
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Στο «Άλσος» ο Πρόεδρος 
Με την καρδιά τους γέλασαν ο Νίκος Αναστασιάδης και η σύζυγός
του Άντρη στην απίθανη ξεκαρδιστική παράσταση του Τάκη Ζαχα-
ράτου. Το βράδυ της Κυριακής, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία απόλαυσαν στο θέα-
τρο «Άλσος» τον μετρ των μιμήσεων να δίνει τον καλύτερό του εαυ-
τό. Μάλιστα ο σόουμαν κατέβηκε από τη σκηνή και υποδέχτηκε
προσωπικά τους επίσημους θεατές του.



Σ
τις γυναίκες αρέσουν τα βαμμένα νύχια.
Πολλές, μάλιστα, μπορεί να τα έχουν
βαμμένα και όλο τον χρόνο. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει ταλαιπωρία και αλλαγή

στο χρώμα και την ποιότητα των νυχιών. Το καλο-
καίρι μάς αρέσει να περπατάμε ξυπόλυτοι ακόμα
και σε σημεία άγνωστα προς εμάς, όπως είναι οι
υγροί και ζεστοί χώροι της πισίνας και των ντους.
Τα νύχια μας ταλαιπωρούνται από πολλούς παρά-
γοντες, όπως τα κλειστά παπούτσια τον χειμώνα, η
καθημερινή χρήση του νερού, το να περπατάμε ξυ-
πόλυτοι. Ειδικά το καλοκαίρι, που ίσως ξεχνάμε το
σχολαστικό σκούπισμα ανάμεσα στα δάχτυλα των
ποδιών, μπορεί να προσβληθούμε από μύκητες
στα πόδια και στην περιοχή των νυχιών. Η πάθηση
αυτή είναι πολύ συχνή στα νύχια και λέγεται ονυ-
χομυκητίαση. Αφορά κυρίως τα νύχια των ποδιών
και λιγότερο των χεριών. Ο μύκητας που ευθύνεται
πιο συχνά για αυτή την πάθηση είναι ο Trichophy-
ton rubrum. Η ονυχομυκητίαση συνήθως ξεκινά
από το ελεύθερο άκρο του νυχιού και σταδιακά
επεκτείνεται προς τη ρίζα του. Το πάσχον νύχι απο-
κτά κίτρινο χρώμα, παχύνεται και μπορεί να γίνει
εύθρυπτο.

Υπάρχουν όμως και άλλες αιτίες που μας δί-
νουν παρόμοια εικόνα. Η Αικατερίνη Τσιλίκα,
δερματολόγος, μας εξηγεί κάποιους από αυτούς.
«Για παράδειγμα, οι χρόνιοι επαναλαμβανόμενοι
τραυματισμοί των νυχιών, κυρίως από στενά πα-

πούτσια, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα αντί-
στοιχη κλινική εικόνα. Επίσης, παρόμοια εικόνα
μπορούμε να έχουμε σε παθήσεις των νυχιών

όπως η ψωρίαση. Όταν υπάρχει υποψία ονυχο-
μυκητίασης, ο γιατρός μπορεί να συστήσει εργα-
στηριακό έλεγχο. Να ληφθεί δηλαδή δείγμα από
το πάσχον νύχι για άμεση μικροσκόπηση και καλ-
λιέργεια, ώστε να ταυτοποιηθεί ο υπεύθυνος μύ-
κητας».

Η θεραπεία της ονυχομυκητίασης, όταν η προ-
σβολή του νυχιού είναι περιορισμένη, μπορεί να
είναι τοπική. Στο νύχι που πάσχει εφαρμόζουμε
κάποιες ειδικές λάκες, δηλαδή αντιμυκητιασικό
σκεύασμα, για αρκετούς μήνες (6-12 μήνες), μέ-
χρι να επανεκφυθεί πλήρως υγιές νύχι. Συνήθως
αυτά είναι πολύ αποτελεσματικά. Επίσης, εναλ-
λακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικές
αλοιφές που μαλακώνουν επιλεκτικά το παθολο-
γικό τμήμα του νυχιού, το οποίο σταδιακά αφαι-
ρείται. Ακολουθεί τοπική αντιμυκητιασική αγωγή.

Όταν η προσβολή του νυχιού είναι εκτεταμένη,
και με ενδεχόμενη προσβολή και της μήτρας του,
μπορεί να χορηγηθεί αντιμυκητιασική αγωγή από
το στόμα. Συχνά συνδυάζεται με τοπική αγωγή για
καλύτερα αποτελέσματα.
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Το καλοκαίρι ξεχνάμε
το σχολαστικό σκούπισμα 
ανάμεσα στα δάχτυλα… 

Έγκαιρη θεραπεία 
Επειδή τα νύχια μας υπόκεινται μια ταλαι-
πωρία καθημερινά και ειδικά το καλοκαίρι
είμαστε περισσότερο ξέγνοιαστοι και ίσως
αμελούμε τη σωστή υγιεινή σε πισίνες, κα-
λό θα ήταν να προσέχουμε, ώστε να προλά-
βουμε το ενδεχόμενο να πάθουμε ονυχομυ-
κητίαση. Για την πρόληψη των ονυχομυκη-
τιάσεων συστήνεται η έγκαιρη θεραπεία
των μυκητιάσεων των μεσοδακτύλιων πτυ-
χών και των πελμάτων, ώστε να μην επεκτα-
θούν και στα νύχια. Ακόμη, η αποφυγή
υγρασίας στα πόδια. Η ζέστη και η υγρασία
ευνοούν την ανάπτυξη των μυκήτων, οπότε
συστήνεται τα πόδια να στεγνώνουν καλά
μετά το ντους και ειδικά ανάμεσα στα δά-
χτυλα. Οι κάλτσες να είναι κατά προτίμηση
βαμβακερές και να τις αλλάζουμε καθημε-
ρινά. Τα παπούτσια να μην είναι στενά και να
εναλλάσσονται ανά μια δυο ημέρες. Να μην
περπατάμε ξυπόλυτοι σε κοινόχρηστους
χώρους με υγρασία, όπως σε ντους και στον
περιβάλλοντα χώρο πισίνας.

Αικατερίνη Τσιλίκα, δερματολόγος

Μύκητες στα νύχια των ποδιών
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ο
νέος κύκλος των γενεθλίων σας
αλλάζει αισθητά το σκηνικό της
ζωής σας για τα επόμενα δύο
χρόνια. Σε ό,τι αφορά την υγεία

σας, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στις
μετακινήσεις σας, να αποφύγετε επικίνδυ-
να καλοκαιρινά ή χειμερινά σπορ, να πε-
ριορίσετε ταξίδια και κάθε μορφή ριψοκίν-
δυνης δραστηριότητας και να μην επιβαρύ-
νετε τον οργανισμό σας εκεί που από χρό-
νια έχει αδυναμίες ή ευαισθησίες. Θα πρέ-
πει να είστε περισσότερο επιμελείς της κα-
λής σας διατήρησης και της καλής σας εμ-
φάνισης. Μια σειρά από περιστατικά θα
διατηρήσουν αναστάτωση και στον ψυχικό
σας κόσμο και στην φυσική σας κατάσταση. 

Πάντα σε μεταβατικές περιόδους οι σχέ-
σεις σας βραχυκυκλώνονται. Τη φορά αυ-
τή, το διάστημα που ακολουθεί, δείχνει μια
ευαισθησία πρακτικής υφής και κυρίως
περισσότερες δυσκολίες στις σχέσεις

εκείνες με τις οποίες μοιράζεστε συμφέ-
ροντα ή από τις οποίες είστε εξαρτημένοι
οικονομικά. 

Ακόμα και να θυμώσετε δεν πρέπει να
πάρετε αποφάσεις και κυρίως θα ήταν λά-
θος σας να ανοιχτείτε σε πολέμους. Τα
πράγματα παραμένουν αρκετά έντονα και
εκείνοι που σας αφορούν δεν φαίνεται να
σας κατανοούν τόσο όσο εσείς το χρειάζε-
στε. Βέβαια κάποια κρίση ή κάποια ρήξη αν
συμβεί, θα γίνει γιατί θα κριθεί αναπόφευ-
κτη. Αυτό προμηνύεται για την καινούρια
χρονιά. Ίσως γιατί πίσω από αυτή την κρί-
ση, να ορίζεται το τέλος μιας σχέσης ή μιας
συναλλαγής, της οποίας αυτό το τέλος θα
έχει ή πικρό ή επεισοδιακό χαρακτήρα. Τέ-
λος στις σχέσεις σας με τους άλλους απο-
φύγετε τώρα παρασυρόμενοι από την με-
γαλομανία ή και την φιλαρέσκεια σας να γί-
νετε αντικείμενο τόσο συναισθηματικής
όσο και οικονομικής εκμετάλλευσης.  

Κριός
(21/3-20/4)
Η περίοδος ίσως φέρει και μια
καλή συνεργασία, που θα απο-
δώσει ακόμη περισσότερο αργό-
τερα. Σκεφτείτε μήπως κάπου και
σεις έχετε λάθη, είτε γιατί τσα-
κωθήκατε με χρήσιμους ανθρώ-
πους είτε γιατί εμπιστευτήκατε
λάθος άτομα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Να έχετε συνέπεια στην εργασία
σας! Μην εξαντλείτε τον εαυτό
σας. Κάντε ένα χαλαρωτικό μασάζ,
διαλογισμό, γιόγκα ή γυμναστική,
αλλά όχι πολύ έντονη, γιατί έχετε
τάση για ατυχήματα. Να κοιμάστε
αρκετά.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Φτύστε στον κόρφο σας και μην
παραπονιέστε, ακόμη κι αν δεν
έχετε όσα χρήματα σας αξίζουν.
Μαζεύετε, όμως, και μη σκορπάτε
επιπόλαια. Μπορεί ακόμη να έχετε
ανασφάλειες από το πρόσφατο ή
μακρύτερο παρελθόν, αλλά έχετε
βρει ισορροπίες.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αντί να μένετε στις ρομαντικές
σας προσδοκίες, καλό είναι να
πείτε στους άλλους τι είστε πρό-
θυμοι να δώσετε και τι αναμένε-
τε ως αντάλλαγμα. Αναδείξτε τον
εαυτό σας. Να είστε θαρραλέοι.

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι βέβαιο πως αυτό το διά-
στημα θα απογειωθείτε περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά σε-
ξουαλικά, αλλά οι σχέσεις είναι
δύσκολες. Θα είστε στο επίκεν-
τρο του ενδιαφέροντος αυτό το
διάστημα. Να είστε προσαρμο-
στικοί.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Θα έχετε μεγάλες αλλαγές στη
δουλειά σας. Θα ανησυχήσετε, αλ-
λά σίγουρα θα βγείτε ενισχυμένοι.
Μην προκαλείτε όμως πολύ, γιατί
θα έχετε να αντιμετωπίσετε πολ-
λές προσβλητικές ζηλόφθονες
κριτικές και κουτσομπολιά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Πρέπει να προσπαθήσετε αρκε-
τά, να βελτιώσετε την επικοι-
νωνία στη σχέση σας. Βρίσκον-
ται γύρω σας μερικοί άνθρωποι
που δεν σας στηρίζουν πάντα.
Αυτό το διάστημα θα έχετε πολ-
λές συζητήσεις και ευκαιρίες
για αλλαγή παραστάσεων. Εκ-
μεταλλευτείτε τη οπωσδήποτε.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αποφεύγετε τις άσκοπες με-
τακινήσεις. Αυτόν τον καιρό
είναι φυσικό να αισθάνεστε
εκνευρισμό. Το άγχος σας
πάντως θα υποχωρήσει σιγά -
σιγά και θα υπάρξουν περισ-
σότερες ευκαιρίες για ξεχω-
ριστές ερωτικές στιγμές.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αγαπάτε τη διασκέδαση και τίπο-
τα δεν σας ικανοποιεί όσο μια
βραδιά με καλό κρασί, φαγητό,
κουβέντα και ρομαντισμό. Αυτό
το διάστημα θα νιώσετε πολλές
φορές την καρδιά σας να χτυπά…
αλλιώτικα!

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Στα επαγγελματικά σας θα πρέπει
να νιώσετε λίγο περισσότερη αι-
σιοδοξία. Δεν είναι περίοδος για
λύσεις σε χρόνια διλήμματα. Είναι,
όμως, περίοδος για να φροντίσετε
τον εαυτό σας, την υγεία σας και την
ψυχολογία σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Άτομα στην εργασία σας ίσως
σας εκνευρίσουν. Με τον Κρόνο
στο ζώδιό σας, ανταγωνισμοί
και υποχρεώσεις ίσως δοκιμά-
σουν τις αντοχές σας. Κάποια
θέματα στο οικογενειακό περι-
βάλλον θα σας βάλουν σήμερα
σε σκέψεις.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ευτυχώς, δεν θα αντιμετωπίσετε
πολλά προβλήματα. Λαμβάνον-
τας υπόψη τα προηγούμενά σας
επιτεύγματα, οι προϊστάμενοί
σας θα κάνουν παραχωρήσεις.
Θα κάνετε μια απόσβεση κάποι-
ων χρεών σας και θα ηρεμήσετε.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Πώς θα είναι η υγεία και 
οι σχέσεις των Λεόντων αυτήν
τη γενέθλια χρονιά τους; 
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Η
αντιπολίτευση υποδέχθηκε όπως ανα-
μενόταν την αύξηση κατά 2% του κατώ-
τατου μισθού. Κατηγόρησε την κυβέρ-

νηση ότι έδωσε «αυξήσεις ψίχουλα» στους
αμειβόμενους με κατώτατο μισθό, που δεν εί-
ναι και λίγοι. Κοντά ένας στους τέσσερις εργα-
ζομένους, ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται με
γοργούς ρυθμούς. Εδώ που τα λέμε, η αύξηση
2%, από τη νέα χρονιά, το μόνο πλεονέκτημα
που έχει είναι ότι… δεν είναι μείωση! Καταγρά-
φει την πρόθεση, την πολιτική βούληση, την
αναγνώριση του προβλήματος δίχως να το θε-
ραπεύει. Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά;
Μάλλον όχι. Εάν είχαμε να κάνουμε με μεγάλες
επιχειρήσεις, η αύξηση του 2% θα μπορούσε
εύκολα να απορροφηθεί. Όμως για τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις, αύξηση μεγαλύτερη
από αυτήν που ανακοινώθηκε ίσως έβαζε πρό-
βλημα βιωσιμότητας.

Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι στη χώρα μας η
συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων εί-
ναι μικρομεσαίες, πολλές από τις οποίες ήδη
βρίσκονται «στο κόκκινο» λόγω κορονοϊού, αν-
τιλαμβανόμαστε πόσο αντιφατική είναι η στάση
της αντιπολίτευσης, η οποία από τη μία επικρί-
νει τη μικρή αύξηση και από την άλλη συντάσ-
σεται στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωρο-
φύλαξ ή αλλιώς: πατάμε σε δύο βάρκες κι όπου
μας βγάλει.

Αλλά και το μήνυμα της κυβέρνησης δείχνει
ασαφές. Διότι η αύξηση του 2% ναι μεν κινείται

στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της πραγματικής
οικονομίας, από την άλλη όμως απέχει παρα-
σάγγας από τις ευοίωνες προβλέψεις για εκτί-
ναξη της ανάπτυξης, μετά την ύφεση στην
οποία η χώρα βυθίστηκε για δεύτερη φορά μέ-
σα σε λίγα χρόνια. Ο αντίλογος στην παρατήρη-
ση αυτή είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση επι-
διώκει βελτίωση της μισθολογικής κατάστασης
των εργαζομένων παράλληλα με τη βελτίωση
των οικονομικών δεικτών και όχι μόνο κατά τον
τελευταίο χρόνο της θητείας της, προ των εκλο-
γών. Συνεπώς, το Μέγαρο Μαξίμου, απαντών-
τας στη ΓΣΕΕ που χαρακτηρίζει «κατώτερη των
προσδοκιών» την αύξηση του 2%, αφού υπεν-
θυμίζει τους κινδύνους της «μαύρης» και υπο-
δηλωμένης εργασίας αλλά και της ανεργίας,
αφήνει ανοιχτό το παράθυρο νέας βελτίωσης
όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες κρατά-
με, λοιπόν, τον συμβολισμό περισσότερο από
την ουσία. Ωστόσο, στο εγγύς μέλλον, ούτε η
κυβέρνηση ούτε οι επιχειρηματίες ούτε οι συν-
δικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να αντιμε-
τωπίσουν την εργασία και την απασχόληση

υποδυόμενες ότι ζουν σε άλλη εποχή. Η πανδη-
μία έφερε σοβαρές αλλαγές στις επιλογές, ευ-
καιρίες και δυνατότητες του ανθρώπου να ερ-
γασθεί. Είναι επόμενο ότι θα φέρει δραματικές
αλλαγές στην εκπαίδευση, στο ασφαλιστικό
σύστημα, στον συνδικαλισμό. Παντού. Και για
να αρχίσουμε από τα οφθαλμοφανή: ολοένα και
περισσότεροι είναι αυτοί που εργάζονται εκτός
του χώρου της εργασίας τους. Ο αριθμός τους
στο μέλλον θα αυξηθεί και πολλοί εξ αυτών θα
μεταπηδήσουν από το καθεστώς της εξαρτημέ-
νης εργασίας στο καθεστώς της αυτοαπασχό-
λησης. Είναι, λοιπόν, καιρός όλα τα ενδιαφερό-
μενα μέρη να προσέλθουν στη συζήτηση, ώστε
αύριο να μην τρέχουν πίσω από τις αλλαγές που
θα επέλθουν ερήμην τους, καθώς και η οργά-
νωση και οι συσχετισμοί δυνάμεων μεταξύ
εκτελεστικής εξουσίας, εργοδοτών και εργαζο-
μένων θα είναι διαφορετικοί.

Τι δεν θα αλλάξει; Η παραγωγικότητα. Αυτή
θα κρίνει το επίπεδο ζωής. Από τι εξαρτάται;
Πρωτίστως από την οικονομική σταθερότητα
αλλά και από πλήθος παραγόντων που αρχί-
ζουν από τις υποδομές, την τεχνολογία, την
έρευνα και την καινοτομία και φθάνουν ως τη
διοίκηση των επιχειρήσεων, την οργάνωση της
εργασίας και τον ανταγωνισμό. Η άγονη κομμα-
τική αντιπαράθεση για το 2% θα φέρει, στην κα-
λύτερη περίπτωση, ακόμη λίγα 2% στη συνέ-
χεια. Θα αρκούν; Όχι. Οπότε, ίσως είναι καιρός
η πολιτική να αναζητήσει νέους δρόμους. Και
επιχειρήματα.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας
θα επιφέρει στο μέλλον σοβαρή 
βελτίωση στις αμοιβές των 
εργαζομένων. Οπότε είναι καλό να
ανοίξει τώρα η συζήτηση για τις 
συνθήκες εργασίας μετά την πανδημία

Η παραγωγικότητα θα δώσει τη λύση

Θ
έλω να ξεκινήσω το σημερινό μου
σημείωμα ξεκαθαρίζοντας δύο πράγ-
ματα. Το πρώτο, ότι δεν γνωρίζω τη

Μαρία Σάκκαρη. Την ξέρω όπως όλοι οι Έλλη-
νες από την πορεία της στο τένις.

Το δεύτερο, ότι δεν γνωρίζω ούτε τον γιο
του πρωθυπουργού. Και λόγω διαφοράς ηλι-
κίας και γιατί δεν έτυχε. Εκείνο που γνωρίζω
είναι ότι απέναντι στην αθλιότητα που διέπρα-
ξε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ θα φωνάξω, όπως
έπραξα και σε άλλες περιπτώσεις, ότι «είμαι
με τη Μαρία». Την κάθε Μαρία γνωστή ή
άγνωστη, που κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν
να «πυροβολούν», γιατί ως… αριστεροί έχουν
το ηθικό πλεονέκτημα.

Έγραψε, λοιπόν, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το
οποίο τυγχάνει ηθοποιός και αριστούχος του
ΑΠΘ(!), σε ανάρτησή του: «Ζούμε στη χώρα
που για να σε δείχνει η ΕΡΤ πρέπει να έχεις
γκόμενο τον γιο του πρωθυπουργού. Γκόμε-
νος: αυτός με τον οποίο, κάποια/ος έχει ερω-

τικές σχέσεις, ο ωραίος άντρας».
Και πραγματικά δεν ξέρω τι είναι πιο άθλιο.

Αυτό που ανάρτησε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ή
η μη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την αθλιό-
τητα. Διότι έπρεπε ο κ. Αλέξης Τσίπρας να την
έχει διαγράψει. Μια και έξω. Για να πάρουν
μια και καλά όλοι και όλες το μήνυμα. Ο σεξι-
σμός, φαίνεται, της κυρίας είναι τέτοιος που
δεν την εμπόδισε να εκφραστεί με τόση χυ-
δαιότητα. Ούτε οι σπουδές της και μάλιστα,
όπως αναγράφει η ίδια, με άριστα(!), ούτε φυ-
σικά το ότι ανήκει στην Αριστερά δεν τη φρέ-
ναραν. Και τα δύο επιβεβαιώνουν πως ούτε τα

πτυχία με άριστα ούτε φυσικά και το… ηθικό
πλεονέκτημα της Αριστεράς επαρκούν για να
τιθασεύσουν το «κτήνος» που κρύβουν κάποι-
οι μέσα τους. 

Διότι δεν χωράει ανθρώπου νους τόση τοξι-
κότητα, τόσο μίσος και τόση χυδαιότητα από
ανθρώπους που αν μη τι άλλο θα έπρεπε όχι
μόνο να καταδικάζουν αυτά τα φαινόμενα, αλ-
λά να είναι υπέρμαχοι της ισότητας. Αλλά εδώ
φαίνεται ότι το σύνδρομο του πρέσβη της Βε-
νεζουέλας έχει στοιχειώσει για τα καλά την
Κουμουνδούρου και τα στελέχη της. Που δεν
βρήκαν μια λέξη να πουν για να καταδικάσουν
τη συντρόφισσά τους. Φαίνεται ότι η ευαισθη-
σία είναι και σε αυτό a la carte. Κρίμα. Διότι
φαίνεται ότι ζούμε σε μια χώρα που εάν δηλώ-
νεις… αριστερός/ή μπορείς να είσαι φασίστας
και σεξιστής χωρίς κανείς να ενοχλείται.

ΥΓ.: Εξαίρεση αποτελεί ο Νίκος Μπίστης, ο
οποίος καταδίκασε τη χυδαιότητα του στε-
λέχους του ΣΥΡΙΖΑ.

Εμείς με την (κάθε) Μαρία και αυτοί με τη χυδαιότητα 

Φαίνεται ότι ζούμε 
σε μια χώρα που εάν δηλώνεις…
αριστερός/ή μπορείς 
να είσαι σεξιστής χωρίς 
ο ΣΥΡΙΖΑ να ενοχλείται


