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«Το brand Ελλάδα
παραµένει ισχυρό»
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΣ

ΥΓΕΙΑ

Καθώς εγκρίνονται όλο
και περισσότερα εµβόλια
κατά της Covid-19,
αυξάνονται σταδιακά
οι συνδυασµοί διαφορ
ετικών εµβολίων
που αρχίζουν να δοκιµά
ζονται

EI∆ΙΚΟ Ε
Ξ Τ ΡΑ Ε Ν
ΘΕΤΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΓΕ
ΙΑ

Η Ε.Ε. είναι υπεύθυνη
για τη διασφάλιση της
πρόσβα
του κοινού σε ασφαλή
και αποτελεσµατικά εµβόλια σης
κατά της νόσου Covid19 στην Ε.Ε.

Τελικά

ΜΙΑ,
ΔΥΟ
Ή ΤΡΕΙΣ

δόσεις εµβολίου;

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΤΟΣ: 2ο ΤΙΜΗ: 1€
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Οφθαλµολογία

Το πολύ Webex «χαλά

ει» τα µάτια των παιδιώ
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΕΛ. 10-11

ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ #METOO
ΣΤΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Αποκλειστική δήλωση
του υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
Άδωνη Γεωργιάδη

«ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ε∆ΡΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΜΕ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Κίνδυνος για νέο
«βουβό» Πάσχα
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
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ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΜΕΣΩ ΟΑΕ∆
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

10 ερωτήσεις-απαντήσεις
για το επίδοµα µητρότητας

ΣΕΛ. 24-25

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΜΑ∆ΗΣ: «Να είµαστε συµπαραστάτες στους δηµότες»

ΣΕΛ. 27
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η ΓΝΩΜΗ µας

www.kedenews.gr

∆ΗΜΟΣΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 AΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόµενοι στον e-ΕΦΚΑ στις 6
και 7 Απριλίου, αντιδρώντας στα µέτρα του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Να σηµειωθεί ότι πριν από λίγες ηµέρες η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ είχε χαρακτηρίσει τουλάχιστον ανεδαφική και επικίνδυνη για
την αξιοπιστία του ασφαλιστικού συστήµατος την απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία θα δίνεται η δυνατότητα της έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε «πιστοποιηµένους» δικηγόρους και
λογιστές.

Η διεθνής
δηµοφιλία
Μητσοτάκη

Το τηλεφώνηµα Μπάιντεν τη µέρα της εθνικής µας επετείου για τα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σηµατοδοτεί σίγουρα µια
νέα εποχή για τις σχέσεις Ελλάδος
- ΗΠΑ.
Το γεγονός µάλιστα ότι ο Αµερικανός πρόεδρος κάλεσε τον ΈλληΤην αγανάκτησή της για το κλείσιµο του ιστορικού εργοστανα πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον
σίου της ΠΙΤΣΟΣ στην Ελλάδα εκφράζει η ΓΣΕΕ, ζητώντας την
στέλνει και ένα ξεκάθαρο µήνυµα
άµεση παρέµβαση της κυβέρνησης προκειµένου να αποτραπεί
στους γείτονές µας Τούρκους πως
η δυσµενής αυτή εξέλιξη. Σύµφωνα µε τη Συνοµοσπονδία, η
οι συµµαχίες αλλάζουν και πως τώκερδοφόρα εταιρεία, µε διαδροµή 156 ετών, βάζει λουκέτο µερα θα πρέπει να είναι πιο προσεκτιτά την απόφαση της γερµανικής BSH, θυγατρικής της BOSCH,
κοί στις κινήσεις τους.
να µεταφέρει την παραγωγή της στην Τουρκία. «Ανάπτυξη δεν
«Υπό την κυβέρνησή µου, θα είσηµαίνει να κλείνουν εργοστάσια που έχουν στηρίξει όλα αυµαστε όσο πιο κοντά γίνεται. Σας το
τά τα χρόνια την ελληνική οικονοµία και να οδηγούνται στην
υπόσχοµαι αυτό. Έχω δεσµευτεί να
οικοδοµήσουµε µια ισχυρότερη
ανεργία εκατοντάδες εργαζόµενοι» επισηµαίνει η ΓΣΕΕ.
εταιρική σχέση απ’ ό,τι ήδη έχουµε
και να προωθήσουµε τα κοινά µας
συµφέροντα. Αυτό ήταν το βασικό
θέµα για το οποίο µιλήσαµε µε τον
πρωθυπουργό» τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν στη συνοµιλία
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίτου µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
ου ορισµένου χρόνου, 43 ατόµων για την κάλυψη εποχικών
∆εν ήταν όµως µόνο ο Αµερικαή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού
νός πρόεδρος που επικοινώνησε
Μουσείου, που εδρεύει στην Αθήνα, ανακοίνωσε το
µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά
ΑΣΕΠ.
και µια σειρά άλλων ηγετών κραΟι θέσεις είναι 40 ∆Ε Φύλαξης και 3 ΥΕ Βοηθητικού
τών, που έδειξαν την ιδιαίτερη αναΠροσωπικού.
γνώρισή τους στο πρόσωπο του
πρωθυπουργού και κατ’ επέκταση
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των λοιπών ιδιοτήτων
στη χώρα.
τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεΚαι ο Καναδός πρωθυπουργός
κτρονικά στη διεύθυνση bma@culture.gr την αίτησή
Τζάστιν Τριντό δήλωσε πολιτική φιτους µέχρι 9/4.
λία µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την παρέµβασή του στη διαδικτυακή εκδήλωση προκειµένου να τιµηθεί η επέτειος των 200 ετών από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, στη Βουλή των Κοινοτήτων
Στην επικείµενη µεταρρύθµιση της επικουρικής
του Καναδά. Οι δύο φιλελεύθεροι
ασφάλισης αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εργασίας
α αξιοποιήσουν και να τιµήσουν
πρωθυπουργοί διαπίστωσαν πως η
Πάνος Τσακλόγλου, επισηµαίνοντας ότι για κάθε
την εµπιστοσύνη που τους δείατζέντα τους έχει κοινά σηµεία,
νέο ασφαλισµένο θα δηµιουργηθεί ατοµικός κουόπως η κλιµατική αλλαγή, η ενέρχνει η κυβέρνηση ζητάει από τον
µπαράς, στον οποίο θα καταγράφονται οι ασφαλιγεια, η συµπεριληπτική ανάπτυξη
εµπορικό κόσµο ο υπουργός
στικές εισφορές που έχουν καταβληθεί, καθώς και
µε έµφαση στις ευκαιρίες για τους
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωρνέους και η ισότητα των φύλων.
οι αποδόσεις των επενδύσεων που αντιστοιχούν
γιάδης µε αφορµή το άνοιγµα της αγοράς
«Η ελληνική κοινότητα του Καστις εισφορές του.
την ερχόµενη ∆ευτέρα.
ναδά είναι πυλώνας της κοινωνίας»
∆ιευκρίνισε, δε, ότι ανά πάσα στιγµή οι ασφαΣτην αποκλειστική δήλωσή του στην
ανέφερε ο Τζάστιν Τριντό, προσθέλισµένοι θα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυ«kedenews» ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται
τοντας πως η παρουσία του Κυριάτές τις πληροφορίες.
στην απόφαση της κυβέρνησης για τον εµποκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση
ρικό
κόσµο, υπογραµµίζοντας ότι στην πρότααποτελεί «απόδειξη των δεσµών
σή
του
προς την Επιτροπή των Λοιµωξιολόγων
και των κοινών αξιών που εδώ και
για
το
άνοιγµα
της αγοράς υπερασπίστηκε τον
γενιές έχουν φέρει κοντά τις δύο
«χαρακτήρα» που έδειξε ο εµπορικός κόσµος
χώρες µας».
όταν άνοιξε την περίοδο των εορτών στο πλαίΟι παραπάνω επαφές των τεσιο των µέτρων για την αντιµετώπιση του κορολευταίων ηµερών αντικατοπτρίνοϊού.
ζουν ξεκάθαρα µια νέα εποχή στις
διεθνείς επαφές και συµµαχίες της
Και εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως η κυβέρχώρας µας. Υποδηλώνουν ωστόσο
νηση πιστεύει ότι το σταδιακό άνοιγµα της αγοκαι την ισχυρή λαοφιλία και αναράς στην ουσία θα βοηθήσει, εκτός από την οικογνωρισιµότητα που απολαµβάνει ο
νοµία, και στη µάχη κατά της πανδηµίας, καθώς
πρωθυπουργός της χώρας Κυριάθα µετριάσει την κόπωση του κόσµου, η οποία φαίκος Μητσοτάκης, και µάλιστα από
νεται σε καθηµερινή βάση στις πλατείες και στα
ηγέτες τέτοιου βεληνεκούς. Την
πάρκα. Επιπλέον, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις λιαισχυρή µας Ελλάδα πρέπει να την
νικού εµπορίου, οι οποίες έχουν υποστεί µεγάλο
εκπροσωπούν και ισχυροί άνδρες,
πλήγµα από την πανδηµία. Σε ό,τι αφορά τα µέτρα
σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

«Το άνοιγµα
του λιανεµπορίου
εδράζεται στη σχέση
εµπιστοσύνης µε
εµπόρους
και καταναλωτές»

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ν

Το πρόσωπο
της εβδοµάδας

προστασίας, ο εµπορικός κόσµος, όπως και την
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, έδειξε να

Μάθαµε... ...Ακούσαµε...
Καλά
ξεµπερδέµατα
για τον πρώην
υπουργό
του ΣΥΡΙΖΑ,
Νίκο Παππά.

Θα βρέξει έργα

Εµβολιασµοί δηµάρχων

Μπαράζ εξαγγελιών για έργα υποδοµής αλλά βελτίωσης
της εικόνας του Λεκανοπεδίου
θα ακολουθήσει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα έργα θα τα
«τρέξει» η κρατική εταιρεία Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε., η οποία ήδη
τα προετοιµάζει. Μάλιστα, δεν
αποκλείεται να υπάρξει και συνεργασία µε το ΤΕΕ σε κάποια
από αυτά.

Ακούγονται κάποιες φήµες
σχετικά µε εµβολιασµούς δηµάρχων κατά του κορονοϊού οι οποίοι τα κατάφεραν να αποκτήσουν
ανοσία παρότι δεν ανήκουν στις
ηλικιακές οµάδες που εµβολιάζονται αυτή την εποχή. Οι φήµες
έχουν φτάσει στα «αυτιά» της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος, η οποία περιµένει αποδείξεις
για πάρει… πρωτοβουλίες.

Ρεπορτάζ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ
σέβεται και να υπακούει όσα του υπέδειξαν η κυβέρνηση και οι επιστήµονες ώστε η ανοιχτή αγορά να µη
συντελέσει στην επιδείνωση της κατάστασης.

«ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε στην
«kedenews»: «Η απόφασή µας να επαναλειτουργήσει από τη ∆ευτέρα 5 Απριλίου το λιανικό εµπόριο µε
το σύστηµα που έχουµε σχεδιάσει εδράζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στην εµπιστοσύνη που δείχνουµε
στον εµπορικό κόσµο, αλλά και στους καταναλωτές,
ότι θα τηρήσουν τα µέτρα υγειονοµικής ασφάλειας.
Άλλωστε, η προσωπική µου γνώµη, την οποία έχω καταθέσει κατ’ επανάληψη στην Επιτροπή των Λοιµωξιολόγων, είναι ότι το λιανικό εµπόριο και τις προηγούµενες φορές τήρησε σε πολύ µεγάλο, σχεδόν απόλυτο βαθµό τα µέτρα.
Θέλω, όµως, να παρακαλέσω τους πάντες αυτή
την εµπιστοσύνη να την αξιοποιήσουν και να την τιµήσουν. ∆ιότι αν -παρ’ ελπίδα- τα πράγµατα εξελιχθούν στραβά, δεν µπορούν να αποκλειστούν νέες
αποφάσεις προς την κατεύθυνση που ουδείς επιθυµεί.
Εµείς θέλουµε όχι µόνο να µην ξανακλείσει από
εδώ και εµπρός το λιανεµπόριο, αλλά, προϊόντος του
χρόνου, του εµβολιασµού και των self tests, να χαλαρώνουν τα µέτρα και να επιστρέφουµε σταδιακά στην
κανονικότητα».

Ιπτάµενος… υπουργός

Αλλαγές στην ΕΕΤΑΑ

Την… παραδοσιακή συνταγή
ακολουθεί ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη σχέσεων µε τους δηµάρχους της χώρας. Μπορεί να
υπάρχει η πανδηµία, αλλά ο κ.
Πέτσας γυρίζει όλη την Ελλάδα
µε σκοπό να γνωριστεί µαζί τους,
καθώς γνωρίζει πως η διά ζώσης
γνωριµία µετράει περισσότερο
από την τηλεφωνική.

Μέσα στις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται η αλλαγή
φρουράς στα ηγετικά πόστα της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ). Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι νέα πρόσωπα θα στελεχώσουν την νευραλγική αυτή
εταιρεία για την λειτουργία των
δήµων. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακλόνητος παραµένει η διευθύνων σύµβουλος της.

πολιτική
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Η

αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Αµερικής, η οποία
αναµένεται να γίνει πιο…
εξωστρεφής, φέρνει κερδισµένη την Ελλάδα λόγω της Σούδας.
Ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, από την πρώτη στιγµή που
ανέλαβε τον προεδρικό θώκο, φρόντισε να στείλει τα κατάλληλα µηνύµατα σε Ρωσία και Κίνα. Με τον χαρακτηρισµό του Ρώσου Προέδρου Βλαντιµίρ Πούτιν ως «δολοφόνου», ο
Αµερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε
πλέον ότι οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν
διαφορετική και πιο επιθετική πολιτική
απέναντι στη Ρωσία σε σχέση µε αυτήν του Ντόναλντ Τραµπ, ο οποίος
προσπαθούσε να επιβληθεί µε το δολάριο και όχι µε τα όπλα.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, οι
ΗΠΑ αναµένεται πλέον να ξεκινήσουν να κτίζουν τη νέα τους εξωτερική πολιτική, η οποία όµως, για να µπορεί να ασκηθεί, χρειάζεται υπόβαθρο.
Η Αµερική έχει πια καταλάβει ότι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος θα αποτελέσει στο µέλλον περιοχή αναταράξεων
λόγω του υποθαλάσσιου πλούτου της
Κύπρου. Θεωρεί λοιπόν ότι από αυτή
την κατάσταση µπορεί να βγει αρκετά
κερδισµένη, αφού ήδη πολυεθνικές
εταιρείες της δραστηριοποιούνται στα
κυπριακά οικόπεδα, ενώ µέσα από
την πολιτική της επιρροή µπορεί να
κερδίσει το… χαµένο έδαφος σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και στη Συρία, όπου η Ρωσία πρωτοστατεί. Και
επίσης, έχοντας δύο ισχυρούς συµµάχους -το Ισραήλ και την Ελλάδα-,
µπορεί να πιέσει την Τουρκία σε άλλο
επίπεδο.

ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΗ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Η Ελλάδα, από την πλευρά της,
µόνο κερδισµένη µπορεί να βγει από
τη στροφή της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Το πρώτο κέρδος είναι
η ναυτική βάση-«γίγαντας» που θα κατασκευάσουν οι ΗΠΑ στη Σούδα, κάτι που σηµαίνει και ταυτόχρονη αναβάθµιση των υποδοµών για το ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό. Ετσι, η Ελλάδα
θα αποκτήσει πολύ µεγάλη επιχειρησιακή ικανότητα στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο, καθώς σήµερα ο βασικός
ναύσταθµος της χώρας βρίσκεται στη
Σαλαµίνα.
Το άλλο µεγάλο κέρδος της Ελλάδας αποτελούν τα αντισταθµιστικά
οφέλη από µια τέτοια µεγάλη αµερικανική δύναµη στην επικράτειά της.
Τα οφέλη αυτά θα είναι πολιτικά, οικο-

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ-ΓΙΓΑΝΤΑ ΘΕΛΟΥΝ
ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ,
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΤΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Το «αεροπλανοφόρο» Κρήτη

Η Σούδα ενισχύει
τη γεωπολιτική
θέση της Ελλάδας
νοµικά, αλλά και στρατιωτικά, αφού η
Αµερική τις χώρες µε τις οποίες συνεργάζεται σε τέτοιο επίπεδο τις εφοδιάζει προκειµένου να µπορούν να
στηρίξουν τις επιχειρησιακές της ανάγκες.

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΜΠΑΪΝΤΕΝ
Η σπουδή της Αµερικής για την
αξιοποίηση της Σούδας είχε διαφανεί
από την προηγούµενη ηγεσία της,
όταν ο πρώην υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ Μάικ Ποµπέο είχε επισκεφθεί την Ελλάδα. Η ίδια κατάσταση
φάνηκε και στο τηλεφώνηµα, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, που δέχθηκε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Αµερικανό Πρόεδρο για
την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Σύµφωνα µε ενηµερωτικό σηµείωµα του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι
σήµερα η Ελλάδα αποτελεί κρίσιµο
σύµµαχο στο ΝΑΤΟ, µε ενεργό δράση για την ειρήνη και την ευηµερία
στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των
∆υτικών Βαλκανίων. Υπογράµµισε τη
σηµασία της αµυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, µε αιχµή τη φιλοξενία των αµερικανικών δυνάµεων στη Σούδα.
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ.
Μπάιντεν για την εκλογή του, εκ-

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72,
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 11854
U: www.kedenews.gr
E: info@kedenews.gr

φράζοντας την ετοιµότητα της Ελλάδας για στενή συνεργασία µε τις
ΗΠΑ στα διεθνή φόρα, µε στόχο την
προάσπιση των κοινών αξιών των
δύο χωρών, µε έµφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής.

ΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ
Με αφορµή την ανάγκη της Ελλάδας να ενισχύσει την πολεµική
της ισχύ λόγω της κατάστασης που
έχει δηµιουργήσει η Τουρκία -µε την
οικονοµική κρίση να έχει συντελέσει
στο να µείνει πίσω σε αµυντικό εξοπλισµό η χώρα µας σε σχέση µε τη
γείτονα-, έχει ξεκινήσει µια ξέφρενη
κούρσα από διάφορες χώρες που
επιθυµούν να πουλήσουν τα οπλικά
συστήµατα που διαθέτουν. Την ξέφρενη κούρσα έχει πυροδοτήσει
και το ότι η Ελλάδα αγόρασε 18 γαλλικά πολεµικά αεροπλάνα Rafale,
έναντι περίπου 2 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, που σηµαίνει ότι η χώρα έχει
αποφασίσει να ξοδέψει χρήµατα.
Τώρα, σειρά να αποφασιστεί µέσα στο καλοκαίρι έχει η αγορά φρεγατών. Υπάρχουν πολλές προτάσεις
από Γαλλία, Γερµανία, Ολλανδία και
Αµερική, που συνοδεύονται από αρκετά ανταποδοτικά οφέλη. Η κυβέρνηση θα πάρει τις αποφάσεις συνδυάζοντας, βέβαια, την αγορά και

EK∆ΟΤΗΣ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ
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Ο µόνιµος ελλιµενισµός του πολεµικού πλοίου USS Hershel
«Woody» Williams στην αµερικανική βάση της Σούδας ενισχύει σηµαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεµικού Ναυτικού
των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το συγκεκριµένα πλοίο
είχε φτάσει στην Κρήτη στις 18 Αυγούστου και πήγε στη ναυτική βάση Σούδας, όπου µε τη βοήθεια ρυµουλκών ελλιµενίστηκε σε µια
θέση που θα γίνει η µόνιµή του για πολύ καιρό. «Αυτό είναι ένα µεγάλο πλοίο!» ήταν τότε το σχόλιο του Αµερικανού πρεσβευτή Τζέφρι Πάιατ στο twitter όσον αφορά στην άφιξη του αµερικανικού
USS Hershel «Woody» Williams στη Σούδα.
Τα πλοία αυτής της κλάσης, σε αντίθεση µε τα αεροπλανοφόρα, δεν είναι σχεδιασµένα για διεξαγωγή επιχειρήσεων στην πρώτη (ή στη δεύτερη) γραµµή, αλλά προορίζονται για να µειώσουν την
εξάρτηση των αµερικανικών δυνάµεων από λιµενικές εγκαταστάσεις, ή για να αυξήσουν τις δυνατότητες ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Το Αµερικανικό Ναυτικό ενέταξε στις τάξεις του τη συγκεκριµένη πλωτή βάση τον προπερασµένο Μάρτιο. Το πλοίο, που
ανήκει στον 6ο στόλο, φέρει το όνοµα του ανθυπασπιστή των πεζοναυτών Hershel «Woody» Williams, τελευταίου επιζώντος παρασηµοφορηµένου µε το παράσηµο της Τιµής του Αµερικανικού Κογκρέσου για τον ηρωισµό του στη µάχη τής Ίβο Τζίµα.
Το πλήρωµά του αποτελείται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Έχει µήκος 230 µέτρα και διαθέτει ένα κατάστρωµα πτήσης 4.830 τετραγωνικών µέτρων. ∆ιαθέτει ευρύχωρο ελικοδρόµιο
για τέσσερα αεροσκάφη κατηγορίας MH-53 και CV-22, χώρους ενδιαιτήσεων και ασκήσεων εκστρατευτικών δυνάµεων πεζοναυτών,
χώρους εργαστηρίων και µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους.
Εναλλακτικά ή συνδυαστικά, µπορεί να φιλοξενήσει κέντρα διοίκησης και επικοινωνιών µε σταθµούς εργασίας και δορυφορικών επικοινωνιών, να αναπτύξει µονάδες µη επανδρωµένων αεροσκαφών,
µονάδες αµφιβίων δυνάµεων µε πλωτά σκάφη και εξοπλισµό ναρκοπολέµου.

µε πολιτικά κριτήρια που θα ωφελήσουν τη χώρα. Μάλιστα, πληροφορίες µέσα από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι µπορεί το πρώτο όφελος
για τη χώρα να είναι η αγορά από τις
ΗΠΑ των πολεµικών πλοίων, αλλά τα

πράγµατα δεν είναι όπως φαίνονται.
Κι αυτό γιατί οι ΗΠΑ έχουν τόσο
πολλά οπλικά συστήµατα τα οποία
µπορεί να αγοράσει η Ελλάδα, που
οι φρεγάτες αποτελούν ένα µικρό
µόνο ποσοστό τους.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

∆ΙΟΡΘΩΣΗ:
ΒΙΚΤΩΡ ΝΟΥΜΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΜΑΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΣΗΣ

ATELIER MANAGER:
ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΑΡΩΝΗΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ στον ΜΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΣΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΣ:

«Το brand Ελλάδα παραµένει ισχυρό»

Ο

υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Κώστας Κατσαφάδος µίλησε
στην «kedenews», µεταξύ
άλλων, για την εθνική επέτειο των
200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και τη νέα σελίδα που ανοίγει η χώρα µε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Πόσο επηρεάζει την ελληνική ναυτιλία το ατύχηµα στη
∆ιώρυγα του Σουέζ και ποια
είναι η εµπορική ζηµία που
προκάλεσε στην παγκόσµια
οικονοµία;
Όπως γνωρίζετε, καθηµερινά
από το κανάλι διέρχονται προϊόντα
αξίας άνω των 10 δισεκατοµµυρίων
δολαρίων, αλλά και το 12% του παγκόσµιου εµπορίου. Άρα οι οικονοµικές συνέπειες ήταν σηµαντικές όλες
τις ηµέρες που έµεινε κλειστή η ∆ιώρυγα, στην παγκόσµια οικονοµία.
Επίσης, 16 ελληνικά πλοία είχαν
εγκλωβιστεί περιµένοντας να διέλθουν από τη ∆ιώρυγα. Η χώρα µας
από την πρώτη στιγµή δήλωσε ότι
ήταν διαθέσιµη να βοηθήσει και να
προσφέρει βοήθεια τόσο σε επίπεδο
ρυµούλκησης όσο και βυθοκόρησης. Ευτυχώς, σήµερα που µιλάµε,
το πρόβληµα έχει σε αυτή τη φάση
λυθεί, και ας ελπίσουµε ότι δεν θα
ξανασυµβεί.

Υπάρχει περίπτωση να έχουµε έλλειψη προϊόντων στην
ελληνική αγορά;
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

Με καταγωγή από τον Λάκκο
της Μάνης, έξω από την Αρεόπολη, περιµένατε έναν λαµπρό εορτασµό για τα 200
χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση. Ποιο είναι το
µήνυµα της εθνικής επετείου
µέσα από τον πρώτο χρόνο της πανδηµίας;
Είχα την τιµή και τη
χαρά να εκπροσωπήσω την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις. Για εµάς
τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση
αποτελούν ορόσηµο και σηµείο
επανεκκίνησης.
∆υστυχώς, η
πανδηµία και οι
περιορισµοί
δεν µας επέτρεψαν να
εορτάσουµε

✻
«Η Ελλάδα είναι
ακόµα δυνατό
brand, και µε
την επιτάχυνση
των εµβολιασµών
θα πάρουµε τη ζωή
µας πίσω»
επισηµαίνει
στην «kedenews»
ο υφυπουργός
Ναυτιλίας
και Νησιωτικής
Πολιτικής Κώστας
Κατσαφάδος

όπως θα άρµοζε αυτή την ιστορική
στιγµή για το έθνος µας. Αλλά θέλω
και µέσα από την εφηµερίδα σας να
πω ότι για εµάς οι εορτασµοί για τα
200 χρόνια είναι η ευκαιρία να σπάσουµε τον µύθο της εθνικής µας µοναξιάς, να αφήσουµε πίσω µας φοβικά σύνδροµα και στερεότυπα που
µας κράτησαν καθηλωµένους και να
χαράξουµε µια νέα προοπτική και πορεία. Το brand Ελλάδα παραµένει
ισχυρό. Αυτό είναι το όπλο και η δύναµή µας. Είναι δική µας ιστορική ευθύνη να δώσουµε ξανά νόηµα σε έναν
νέο πατριωτισµό. Το στοίχηµα το δικό
µας, είναι την εποµένη της «απελευθέρωσής» µας από την πανδηµία να
βγούµε δυναµικά µπροστά.
Να στηρίξουµε εργαζόµενους και επιχειρήσεις και να αξιοποιήσουµε, όπως
ανακοίνωσε και ο
πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, το
Ταµείο Ανάκαµψης. Το
Εθνικό Σχέδιο, που

µπορεί να φτάσει τα 57 δισ., είναι η µεγάλη ευκαιρία για να δηµιουργήσουµε τη νέα Ελλάδα. Η ευκαιρία που
έχουµε µπροστά µας είναι ιστορική.

Ως υφυπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής,
ποιες είναι οι προτεραιότητες
που έχετε θέσει και πώς βλέπετε τη φετινή τουριστική περίοδο;
Η ναυτιλία µας είναι το ισχυρό
µας χαρτί. Και µαζί µε τον τουρισµό
θα σηµατοδοτήσει την επιστροφή της
Ελλάδας τόσο στην οικονοµία όσο και
στην κανονικότητα. Για εµάς πρωταρχικός µας στόχος είναι οι ταξιδιώτες,
Έλληνες και τουρίστες, να ταξιδέψουν µε ασφάλεια. Και να είστε σίγουροι ότι θα είµαστε έτοιµοι για αυτό. Ήδη συνεργαζόµαστε µε τους ανθρώπους της ναυτοσύνης, τους οποίους στηρίξαµε όλους αυτούς τους
µήνες της πανδηµίας, ώστε να αντέξουν και να σταθούν όρθιοι.
Σε ό,τι αφορά τα υγειονοµικά
πρωτόκολλα εν όψει της εκκίνησης
της τουριστικής σεζόν, το υπουργείο
βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε το
υπουργείο Υγείας, την Επιτροπή Λοιµωξιολόγων και τον ΕΟ∆Υ ώστε να
αναθεωρηθούν τα υγειονοµικά πρωτόκολλα µε τρόπο στοχευµένο. Εκτός
από την εµπειρία που έχουµε από το
2020, είναι σε εξέλιξη και το πρόγραµµα εµβολιασµού, οπότε οι παρεµβάσεις µας θα είναι απόλυτα στοχευµένες. Μάλιστα, προωθούµε την ηλεκτρονική αίτηση του εντύπου πληροφοριών, πριν εισέλθει ο επιβάτης στο
πλοίο. Τόσο η κρουαζιέρα όσο κυρίως ο θαλάσσιος τουρισµός (yachting)
εµφανίζει τεράστιο ενδιαφέρον. Για
τον θαλάσσιο τουρισµό του yachting
ήδη επεξεργαζόµαστε αλλαγή του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας για να
δώσουµε περισσότερα κίνητρα και να
έρθουν σκάφη αναψυχής στη χώρα
µας. Σύνθηµά µας είναι «Ανοιχτές θάλασσες για όλους», µε βάση τους
όρους του ευρωπαϊκού και διεθνή
ανταγωνισµού.

Πότε θα βγούµε από το «τούνελ» του lockdown;
Η κυβέρνηση έβαλε από την πρώτη στιγµή την προστασίας της Υγείας
των πολιτών πάνω από όλα. Καταλαβαίνω την κούραση όλων αυτή την
ώρα που βρισκόµαστε στην τελευταία, θέλω να πιστεύω, κορύφωση
της πανδηµίας. Όπως είδατε, η κυβέρνηση προχωράει στοχευµένα και
µε βάση τις εισηγήσεις των ειδικών σε
αποσυµπίεση της κοινωνίας.
Πρέπει όµως, τώρα που
φαίνεται το φως σε αυτό το δύσκολο τούνελ,
να είµαστε προσεκτικοί. Να τηρούµε
όλα τα µέτρα, να
κάνουµε τα εµβόλια.

Η πραγµατική οικονοµία δεινοπαθεί από τα απόνερα του
κορονοϊού. Πότε θα ανοίξουν
επιτέλους το λιανεµπόριο και
η εστίαση;
Η κυβέρνηση γνωρίζει τις δυσκολίες. Αλλά έχει στηρίξει µε κάθε τρόπο επιχειρήσεις και εργαζόµενους και
θα συνεχίσει να το κάνει µε κάθε τρόπο. Ειδικά για την εστίαση θα ανακοινωθεί ένα πρόγραµµα επιπλέον στήριξης ώστε να είναι έτοιµη µόλις δοθεί
το πράσινο φως από τους ειδικούς να
λειτουργήσει. Πιστεύω ότι αυτή η στιγµή δεν είναι πλέον µακριά. Είναι θέµα
λίγων εβδοµάδων. Για το λιανεµπόριο
ξεκινάµε και πιστεύω ότι τόσο από
πλευράς ψυχολογίας όσο και από οικονοµίας θα πάνε τα πράγµατα καλά.

Τα µικρά, Covid free νησιά είναι µια τακτική που µπορεί να
επεκταθεί και σε µεγαλύτερους πληθυσµιακά προορισµούς;
Όπως έχει πει ο πρωθυπουργός,
στόχος µας είναι µέχρι τις αρχές του
Ιουνίου να έχουν εµβολιαστεί όλοι οι
άνθρωποι πάνω από 60 ετών και οι ευπαθείς οµάδες. Αυτό θα δηµιουργήσει ένα τείχος ανοσίας και προστασίας του πληθυσµού. Οι επόµενες
εβδοµάδες θα είναι οι εβδοµάδες
των εµβολιασµών. Αυτή είναι η µόνη
λύση ώστε να πάρουµε τις ζωές µας
πίσω, να επανέλθουµε σε µια κανονικότητα.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες βρίσκονται στην αναµονή, δεύτερο καλοκαίρι µε περιορισµούς δεν το αντέχουν. Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εµβολιασµού θα υιοθετηθεί και
στις εσωτερικές µετακινήσεις;
Είµαι σαφής: Όσοι µετακινούνται
θα είναι ασφαλείς. Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, αυτό το «ψηφιακό διαβατήριο» που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συµφώνησαν οι εταίροι
µας, είναι το όπλο µας για να στηρίξουµε τον τουρισµό και να λειτουργήσουµε µε ασφάλεια.

✻
Κατηγορεί
την αξιωµατική
αντιπολίτευση
για ψηφοθηρία
µε την πανδηµία
και αναφέρθηκε
στο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαµψης, που
θα οδηγήσει
την «Ελλάδα στην
νέα εκδοχή της»

✻
Για το άνοιγµα
του τουρισµού
θεωρεί πως
«το πιστοποιητικό
εµβολιασµού
θα παρέχει
την ασφάλεια
σε Έλληνες
ταξιδιώτες και
στους τουρίστες»

Η προτεραιοποίηση εµβολιασµού των εργαζοµένων στη
ναυτιλία και στον τουρισµό θα
βοηθούσε την επανεκκίνηση
του κλάδου µε ασφάλεια;
Είναι κάτι που έχουµε ζητήσει και
θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει δεκτό
από την Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµού.

Πρόσφατα παρουσιάστηκε το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης.
Ποιο είναι το κοµµάτι που σας
αναλογεί και σε ποιους τοµείς
θα διατεθούν οι πόροι;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαµψης. Τη γέφυρα που
θα οδηγήσει τη χώρα µας όχι µόνοι
στη µετά Covid εποχή, αλλά στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Έχει
έναν οδικό χάρτη πολύ καλά µελετηµένο 170 συγκεκριµένων έργων,
επενδύσεων και µεταρρυθµίσεων. Το
«Ελλάδα 2.0» είναι η νέα εκδοχή της
χώρας στη νέα εποχή που έρχεται.
Όπως θα δείτε, µέσα σε αυτό υπάρχουν δράσεις που αφορούν τη ναυτιλία µας τόσο µε την «πράσινη ανάπτυξη», τη στροφή σε ηλεκτροκίνητες µεταφορές, όσο και µε τη διασύνδεση
των νησιών µας µε την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται
πως έχετε αποτύχει στη διαχείριση της πανδηµίας και επιζητεί την επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ. Τι απαντάτε;
Η αξιωµατική αντιπολίτευση, δυστυχώς, επιχείρησε να κάνει ψηφοθηρία πάνω στην τραγωδία της πανδηµίας. Οι πολίτες όµως εµπιστεύτηκαν
και εµπιστεύονται την κυβέρνηση. Θα
βγούµε και από αυτή την παγκόσµια
κρίση νικητές. Και αυτοί που πόνταραν στην αποτυχία και στον ανθρώπινο πόνο θα ηττηθούν. Η κυβέρνηση
τα κατάφερε πολύ καλύτερα από άλλες χώρες πιο έτοιµες. Αυτή τη στιγµή
δίνουµε µια µεγάλη µάχη. Και θέλω
να ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της µάχης.
Είναι οι δικοί µας ήρωες και χάρη και
σε αυτούς θα τα καταφέρουµε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Απότοµη στροφή
προς την
κανονικότητα
µε απόφαση
Μητσοτάκη

έξαρση της επιδηµιολογικής εικόνας
και κατ’ επέκταση της πίεσης στο σύστηµα υγείας.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η κυβέρνηση θεωρεί πως, καθώς φτιάχνει ο καιρός, το άνοιγµα των καταστηµάτων θα βοηθήσει στην αποφόρτιση της πίεσης και στη µείωση
των κρουσµάτων, από τη στιγµή που
ο κόσµος θα µπορεί να είναι περισσότερο έξω, τηρώντας τα µέτρα προστασίας.
Την πεποίθηση αυτή είχαν στο
Μέγαρο Μαξίµου από την περασµένη εβδοµάδα και, σύµφωνα µε τις
ίδιες πληροφορίες, στο επιτελείο του
πρωθυπουργού δεν είχαν κανένα
πρόβληµα να απελευθερωθούν και
οι µετακινήσεις από δήµο σε άλλον
δήµο τουλάχιστον για τον κωδικό
«6», ο οποίος αφορά τη βόλτα και τη
σωµατική άσκηση. Στις σχετικές συσκέψεις προέκυψε και η εκτίµηση ότι
το Σαββατοκύριακο που θα είχε καλό καιρό οι πολίτες, µετά από περίπου έξι µήνες κλεισµένοι σε αυστηρή καραντίνα (µε µικρά διαλείµµατα),
δεν θα τηρούσαν πια τα µέτρα και
άρα θα υπήρχαν de facto καταστάσεις.

ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ

Α

λλαγή της πολιτικής ατζέντας επιχειρεί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αξιοποιώντας πλέον όλα τα µέσα
που διαθέτει προκειµένου να αλλάξει το κλίµα στην «κουρασµένη» από
το 5µηνο lockdown κοινωνία και,
ταυτόχρονα, να «στριµώξει» τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος µετά τα γεγονότα στη
Νέα Σµύρνη έχει… αναθαρρήσει.
Το έναυσµα δόθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο της περασµένης
∆ευτέρας, όπου ο πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στο αναπτυξιακό πρόγραµµα της χώρας, το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται µε τα 32 δισεκατοµµύρια που θα στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την ίδια στιγµή, η κυβέρνηση,
βλέποντας τη διχογνωµία που επικρατεί στην Επιτροπή Λοιµωξιολόγων σχετικά µε την πορεία της πανδηµίας, έχει αποφασίσει να πάρει την
κατάσταση στα χέρια της αναζητώντας τη χρυσή τοµή µεταξύ επιστήµης και διαχείρισης της κρίσης.
Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση,
το Μέγαρο Μαξίµου, έχοντας διαπιστώσει πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει
και εργαλειοποιεί την «κούραση» του
κόσµου λόγω της πολύµηνης καραντίνας, ξεκινά την αντεπίθεση, η
οποία θα στηρίζεται στην υπόθεση
του διαγωνισµού των τηλεοπτικών
αδειών επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναδείχθηκαν τα βοσκοτόπια Καλογρίτσα, µε
κεντρικό πρόσωπο τον πρώην
υπουργό Νίκο Παππά, που χειριζόταν την υπόθεση. Ειδικότερα, η κυβέρνηση εκτιµά ότι πρέπει να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή που θα
διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες
του Νίκου Παππά στην υπόθεση των
τηλεοπτικών αδειών το 2016.

✻
Εκ διαµέτρου
αντίθετες απόψεις
για το αν το
σταδιακό άνοιγµα
από τις 5 Απριλίου
θα κάνει καλό ή
κακό στη διαχείριση
της πανδηµίας
φαίνεται πως
υπάρχουν
στην Επιτροπή
Λοιµωξιολόγων

Επιπλέον, µε αφορµή τη «σωτηρία» της Τράπεζας Πειραιώς µε ζηµιά
σχεδόν 2 δισ. ευρώ από το Ελληνικό
∆ηµόσιο, η κυβέρνηση φαίνεται πως
«στηρίζει» τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος καταγγέλλει ως υπεύθυνους για την κατάσταση που δηµιουργήθηκε για τη
ζηµία του Ελληνικού ∆ηµοσίου τούς
Γιάννη ∆ραγασάκη και Ευκλείδη Τσακαλώτο, καθώς η σηµερινή κυβέρνηση εφαρµόζει τις ρυθµίσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη διάσωση της τράπεζας.

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Επτά µονάδες στο ΑΕΠ σε ορίζοντα εξαετίας έχει τη δυνατότητα να
προσθέσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και να δηµιουργήσει πρόσθετες 200.000 θέσεις εργασίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
την εισαγωγική τοποθέτησή του στη
συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Όπως είπε, οι 160 δράσεις
του αφορούν επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις που απλώνονται σε πολύ
συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα
και αφορούν όλους τους Έλληνες
πολίτες.
Έκανε λόγο για «γιγαντιαίο πρόγραµµα» 32 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
που είναι οι εξασφαλισµένοι πόροι
του Ταµείου Ανάκαµψης, και εκτίµησε ότι µε τη µόχλευση από τον ιδιωτικό τοµέα µπορούν να κινητοποιηθούν συνολικοί πόροι ύψους 57 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Ως κύριους πυλώνες ο κ. Μητσοτάκης προσδιόρισε την ψηφιακή µετάβαση κράτους και επιχειρήσεων,
την αύξηση της απασχόλησης, την
ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας,
της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη οικονοµία και την εκτίναξη των
επενδύσεων. Όπως είπε, µετά την
έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο, το πρόγραµµα θα συζητηθεί στη
Βουλή και στη συνέχεια θα υποβληθεί στην τελική του µορφή στις Βρυξέλλες.
«Η χώρα µας θα είναι µία από τις
πρώτες που θα υποβάλουν το τελικό
τους σχέδιο πριν τη λήξη της προθεσµίας, στο τέλος Απριλίου, ώστε να
µπορούµε να επιταχύνουµε την
έλευση των σχετικών πόρων» πρόσθεσε, σηµειώνοντας πως στόχος εί-

ναι να έχουµε τις πρώτες εκταµιεύσεις πριν το τέλος του καλοκαιριού.
«Αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία να
αλλάξουµε ριζικά το ίδιο το υπόδειγµα της ελληνικής οικονοµίας» τόνισε
ο πρωθυπουργός.

ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ
Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συµβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε
και στο ζήτηµα της αποκατάστασης
και αξιοποίησης του πρώην βασιλικού κτήµατος του Τατοΐου, που επίσης βρίσκεται στην ατζέντα της συνεδρίασης, σηµειώνοντας ότι «είναι
ένα έργο πολιτισµού, αλλά είναι ταυτόχρονα ένα έργο πράσινης ανάπτυξης που θα δώσει µια σηµαντικότατη
ποιοτική διέξοδο ψυχαγωγίας και πολιτισµού σε όλους τους πολίτες του
Λεκανοπεδίου».
«Επιτρέψτε µου να πω ότι, έχοντας ασχοληθεί αρκετά µε το θέµα
αυτό, αποτελούσε ντροπή για την Ελληνική Πολιτεία το ότι αυτός ο θαυµάσιος χώρος είχε περιέλθει στη
δραµατική κατάσταση στην οποία
τον παραλάβαµε» εξήγησε.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Μετά και την εµφανή κόπωση
που καταγράφηκε το προηγούµενο
Σαββατοκύριακο, µε τον κόσµο να
γεµίζει πλατείες και παραλιακές περιοχές, η κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να προχωρήσει σε σταδιακό
άνοιγµα της αγοράς. Με το σταδιακό
άνοιγµα του λιανεµπορίου και εν συνεχεία των σχολείων, το άνοιγµα των
δραστηριοτήτων είναι πια µονόδροµος. Το επόµενο δεκαήµερο, ωστόσο, εκτιµάται ως το πιο βαρύ για την

Από την πλευρά τους, οι λοιµωξιολόγοι, που έγιναν κοινωνοί των σχετικών εισηγήσεων, φοβήθηκαν να
προχωρήσουν σε, έστω µικρή, χαλάρωση των µέτρων. Λαµβάνοντας υπ’
όψιν τις επίσηµες εµφανίσεις αρκετών εκ των µελών της επιτροπής στα
µέσα ενηµέρωσης, φαίνεται πως
υπάρχουν εκ διαµέτρου αντίθετες
απόψεις για το αν το σταδιακό άνοιγµα από τις 5 Απριλίου θα κάνει καλό
ή κακό στη διαχείριση της πανδηµίας.
Κυβερνητικά στελέχη εκφράζουν παράπονα για το ότι τµήµα των
λοιµωξιολόγων δυσκολεύεται να δει
την πραγµατικότητα, δηλαδή ότι αυτό το πλαίσιο µέτρων που εφαρµόζεται τώρα, ουσιαστικά έχει ακυρωθεί
στην πράξη. Επιπροσθέτως, τονίζουν
πως σε αυτό ακριβώς το σηµείο, δηλαδή στην ικανότητα ανάλυσης της
πολιτικοκοινωνικής κατάστασης, η
κυβέρνηση είναι εκείνη που θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις της για τα
µείζονα ζητήµατα, που δεν εµπίπτουν στο επιστηµονικό πεδίο.
Το κυριότερο από αυτά είναι ότι
τα µέτρα δεν εφαρµόζονται και ότι είναι καλύτερα να υπάρχουν αυστηροί
έλεγχοι για την τήρηση των µέτρων
έξω, παρά να ανακοινώνονται µέτρα
που κανείς δεν µπορεί εκ των πραγµάτων να ελέγξει για το τι γίνεται µέσα, στους εσωτερικούς χώρους. ∆ηλαδή, αυτές τις µέρες ισχύουν «υποτιθέµενες» απαγορεύσεις τις οποίες
ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού
δεν τηρεί γιατί αδυνατεί να καταλάβει
τη χρησιµότητά τους.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ «ΟΠΛΟ»
Το self test αναγνωρίζεται απ’
όλους ότι θα αποτελέσει ένα µεγάλο
«όπλο» στην προσπάθεια ελέγχου
του κορονοϊού και ότι αυτό βοηθά
στον σχεδιασµό ανοίγµατος των
δραστηριοτήτων, αλλά και των σχολείων, µαζί µε αλλαγές στο ωράριο
κίνησης. Οι άνθρωποι της εστίασης
έχουν πάρει «σήµα» από αρµόδια κυβερνητικά στελέχη να ετοιµάζονται
για τα µέσα Απριλίου και ίσως και νωρίτερα εάν καταφέρουν να πείσουν
τους λοιµωξιολόγους πως είναι προτιµότερο να κάθεται ο κόσµος σε
εξωτερικούς χώρους και µε τα αυστηρά µέτρα προστασίας, παρά να
συνωστίζεται στα «όρθια» στα σαφώς λιγότερα take away, αφού η
πραγµατικότητα έδειξε ότι αυτά
έχουν µετατραπεί σε χώρους συνάθροισης µε τον καφέ στο χέρι.
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η θέση
του ΑΝ∆ΡΕΑ ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗ

Τηλεφώνησέ µου
ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΛΟΓΙΑ που είπε ο Μπάιντεν, γνώστης της γεωστρατηγικής σκακιέρας,
στον πρωθυπουργό στην τηλεφωνική
τους επικοινωνία δεν έκαναν σε γνώστες
της µεγάλη εντύπωση...
ΟΥΤΕ Η ΜΕΡΑ της εθνικής µας εορτής της
25ης Μαρτίου να γίνει αυτή η συνοµιλία.
ΤΟ «Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΕΙΜΑΙ Ε∆Ω» είναι
όντως ασυνήθιστες λέξεις στις συζητήσεις µεταξύ ηγετών.
ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΟΜΩΣ και τι βαρύτητα έχει;
ΤΟ ΕΙΠΕ στη νύφη για να ακούει η πεθερά
Τουρκία ή όντως το εννοούσε;
ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ δύσκολο ο Μπάιντεν να πέσει
στην αγκαλιά της νύφης Ελλάδας όσο πολύφερνη και να είναι…
Η ΠΕΘΕΡΑ έχει και αυτή αξία, αλλά το κυρίαρχο για τον Τζο Μπάιντεν είναι πως η πεθερά είναι παιχνιδιάρα και κάνει απιστίες και
δεν θέλει να τη δει αγκαλιά µε τη Ρωσία
και κατ’ επέκταση µε την Κίνα και µε το
πάντα επικίνδυνο Ιράν µε τους µουλάδες
και το πυρηνικό του οπλοστάσιο.
ΑΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ και αυτός κόρτε µε τη νύφη -λέγε µε Ελλάδα- αλλά µε ασφαλή τρόπο…
ΦΥΣΙΚΑ, δεν θα γίνει µονόπλευρος σαν τον
προκάτοχό του Ντόναλντ Τραµπ... υπέρ
της Τουρκίας...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η νέα τριανδρία
δείχνει… διεύρυνση
Στο πρωθυπουργικό επιτελείο,
µε διευρυµένο ρόλο και µε τη… βούλα πλέον, πρέπει να θεωρείται ότι
ανήκει και ο σύζυγος της Αριστοτελίας Πελώνη, Γιάννης Μαστρογεωργίου, γενικός γραµµατέας Ενηµέρωσης. Ο κ. Μαστρογεωργίου συνυπέγραψε άρθρο στα «Νέα» µε τον γενικό διευθυντή του πρωθυπουργικού
γραφείου Γρηγόρη ∆ηµητριάδη και
τον Χάρη Τσέκερη το οποίο αφορούσε την επόµενη ηµέρα µετά την
πανδηµία. Επί της ουσίας, όµως,
ήταν η παρουσίαση της νέας Οµάδας Στρατηγικής Προοπτικής ∆ιεύρυνσης - Foresight, µε επικεφαλής
τον κ. Μαστρογεωργίου, επί χρόνια
στενό συνεργάτη της Άννας ∆ιαµαντοπούλου. Τόσο ο ίδιος -παλιός πασόκος- όσο και ο τίτλος -το χαρακτηριστικό «διεύρυνση»- υποδεικνύουν
πολλά και για τον ρόλο και για τον
στόχο της τριανδρίας, εν όψει πιθανών πολιτικών εξελίξεων…

Η µεγάλη επιστροφή
Ο ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος για πολλούς θεωρείται πολιτικό κεφάλαιο για τη Νέα
∆ηµοκρατία και χρυσή εφεδρεία η οποία µπορεί να καλύψει το όποιο κενό µπορεί να
υπάρξει στην κυβέρνηση.
Μπορεί να µην έχει αξιοποιηθεί από την ηµέρα που έληξε η θητεία του ως κοινοτικός επίτροπος, πέρυσι τον Νοέµβριο, αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως δεν έχει επικοινωνία µε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αλλωστε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο πολιτικό του γραφείο µπαινοβγαίνει κόσµος και κοσµάκης. Ο ίδιος, πάντως, ο κ. Αβραµόπουλος συνεχίζει να διατηρεί
το χαµηλό του προφίλ.

παρα

τα... ακούσαµε, τα... ψάξαµε, σας τα αποκαλύπτουµε
Παρότι δεν είναι πλέον υπουργός και
δεν ανήκει στο στενό
πρωθυπουργικό περιβάλλον, ο Τάκης
Θεοδωρικάκος συνεχίζει και δέχεται
πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που
προβληµατίζει το Μέγαρο Μαξίµου!

Η ΝΥΦΗ έχει πολλά πλεονεκτήµατα.
ΑΣΦΑΛΗ λιµένα για τον στόλο της - λέγε Σούδα…
ΙΣΩΣ η πιο περιζήτητη γεωστρατηγική περιοχή
στον κόσµο για τις αµερικανικές δυνάµεις...

Ποια είναι, άραγε,
η εβδοµαδιαία
εφηµερίδα που
ακούγεται ότι
αγοράζει πολλά
τεύχη της για να
φαίνεται ότι πουλά
έναν σεβαστό
αριθµό φύλλων;

ΒΛΕΠΕΙ Αφρική...
ΒΛΕΠΕΙ τα πάντα...
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ είναι σε σταθερό… πολιτικό περιβάλλον.
Η ΕΛΛΑ∆Α είναι αξιόπιστος εταίρος.
∆ΕΝ ΕΧΕΙ παλινωδίες και δεύτερες σκέψεις…
ΥΠΑΡΧΕΙ βέβαια πέραν της Σούδας η Λήµνος,
το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, η Λάρισα και η λοιπή Κρήτη πέραν της Σούδας,
αλλά και άλλες παράµετροι που βοηθούν
τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις.
ΓΙΑ ΑΥΤΟ τον λόγο η ζεστή τηλεφωνική επικοινωνία του Μπάιντεν µε τον πρωθυπουργό δηµιουργεί νέα δεδοµένα και είναι σίγουρο πως τα εθνικά µας δίκαια δεν θα
είναι στο ψυγείο…
ΑΡΑ το τηλεφώνηµα έχει ιδιαίτερη και βαρύνουσα αξία και για αυτόν τον λόγο αισιοδοξούµε πως δεν θα ξαναζήσουµε το
περσινό πολεµικό κλίµα που ζήσαµε.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ αισιοδοξεί, η χώρα αισιοδοξεί.
ΟΙ ΟΙΩΝΟΙ είναι άριστοι.
ΟΙ ΟΥΡΙΟΙ άνεµοι φαίνεται πως κυριαρχούν
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η ΧΗΜΕΙΑ των δύο ανδρών είναι υπαρκτή…
ΑΡΑ το ζεστό τηλεφώνηµα και η συνοµιλία δείχνει πυξίδα ελπίδας.
ΑΛΛΩΣΤΕ και η θετική αντίδραση της αντιπολίτευσης δείχνει ταξίδια χωρίς µποφόρια.
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ θεός να µας ανοίξει πανιά για το
µέλλον...

Μαξίµου: Επικοινωνιακό λίφτινγκ µε δοκιµασµένα υλικά
Το τελευταίο δίµηνο δεν κύλησε καλά για το Μέγαρο Μαξίµου, σε όλα τα
επίπεδα: ∆ιαχείριση πανδηµίας, κοινωνικές αντιδράσεις, υπουργοί στο στόχαστρο, επικοινωνιακές αστοχίες… Ήταν
ένα διάστηµα που θέλουν να ξεχάσουν
στο επιτελείο του πρωθυπουργού, σαλπίζοντας πολυµέτωπη αντεπίθεση.
Πέραν των πολιτικών πρωτοβουλιών, «λίφτινγκ» έγινε και στα της επικοινωνίας, κυρίως στα πρόσωπα που θα
βγουν µπροστά για να αλλάξουν ατζέντα, να συγκρουστούν µε τους πολιτικούς αντιπάλους, να βγάλουν ειδήσεις
που θα παίξουν και που θα είναι σε γνώ-

ση του στενού πρωθυπουργικού πυρήνα. Και ήταν πρωθυπουργική επιλογή
να «τραβήξουν το κάρο» δικοί του άνθρωποι.
Έτσι ανακλήθηκε στη δράση ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και αναπληρωτής Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας,
στενός συνεργάτης του Κ. Μητσοτάκη
αλλά πλέον και έµπειρος «πανελίστας».
Στον «παλιό» Πέτσα προστέθηκε και ο
Άκης Σκέρτσος, ο οποίος και γραµµή
για την άρση του λοκντάουν έδωσε, και
διευκρινίσεις για τα self tests και τα εµβόλια παρείχε. Και, βέβαια, ο Γιώργος
Γεραπετρίτης, ο υπουργός Επικρατείας

και από τους πλέον κοντινούς του Μητσοτάκη, που εκτός από ειδικές αποστολές ξέρει να παράγει ειδήσεις.
Στο µεταξύ, ικανοποίηση υπάρχει
και για την Αριστοτελία Πελώνη, χωρίς
να αποκλείεται κάποια ενισχυτική κίνηση στο κοµµάτι της καθηµερινής ενηµέρωσης και στο «ρουλεµάν» του κυβερνητικού ρεπορτάζ. Στα νέα πρόσωπα
πρέπει να προστεθεί και ο υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ Θεόδωρος Λιβάνιος, καθώς είναι άνθρωπος που ξέρει από Αυτοδιοίκηση και οργάνωση,
ενώ είναι πολύ σχολαστικός στη δουλειά του.
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η θέση

Ο σκοπός
αγιάζει τα µέσα

του ΓΙΑΝΝΗ Λ. ΠΟΛΙΤΗ

Να σώσουµε
ό,τι σώζεται

«Στα κεραµίδια» βγήκε η Μαρίνα Πατούλη, ανακοινώνοντας στην ουσία ότι ο σύζυγός της, περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης αποφάσισε τον χωρισµό τους. Η έξυπνη Μαρίνα αξιοποίησε το επικοινωνιακό της χάρισµα και εξέθεσε στα µάτια των γυναικών τον περιφερειάρχη Αττικής ως τον άντρα που εγκαταλείπει την
οικογένειά του. Και τα είπε όλα καλά χωρίς να κάνει καµία
αναφορά για τρίτο πρόσωπο στον γάµο τους, το οποίο
µάλλον «βοήθησε» τον Γιώργο Πατούλη στην απόφασή του. Βέβαια, και η «Πατούλαινα», µε τον τρόπο
της, δείχνει ότι ο περιφερειάρχης, αν δεν θέλει
να τη βλέπει στα κανάλια, θα πρέπει να βάλει… βαθιά το χέρι στην τσέπη.

πολιτικά
Η ΡΕΝΕ ανοίγεται…

Ν.∆. µόνο στα λόγια
Παράπονα εκφράζει το στέλεχος
της Νέας ∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρης ∆εληγιαννίδης ως µέλος της Β2 ΝΟ∆Ε
Νοτίου Τοµέα σχετικά µε την πρόσληψη, έναντι 4.500 ευρώ τον µήνα, όπως
αναφέρει, του νεαρού Θεόδωρου Καστανάκη από τον δήµαρχο Ζωγράφου
Βασίλη Θώδα (φωτό). Τα παράπονα
του νεοδηµοκράτη δεν έχουν να κάνουν, βέβαια, µε την πρόσληψη και την
αξία του, αλλά µε το κοµµατικό παρελθόν του κ. Καστανάκη, ο οποίος πολιτεύτηκε µε τον συνδυασµό του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαρούσι, ενώ σε αναρτήσεις
του στα δικά του µέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθύνεται απαξιωτικά για
στελέχη της Ν.∆., όπως για τον Άδωνη
Γεωργιάδη και τον Κώστα Μπακογιάννη, και παρ’ όλα αυτά προσλήφθηκε
από δήµαρχο που εκλέχθηκε µε τη σηµαία της Νέας ∆ηµοκρατίας.

Στις πρόσφατες εσωκοµµατικές
του ΣΥΡΙΖΑ για νοµαρχιακές όλες οι
τάσεις δήλωναν ικανοποιηµένες και
κερδισµένες από τα αποτελέσµατα.
Ωστόσο, αυτή που η νίκη της δεν αµφισβητείται είναι η ΡΕΝΕ, η πρόσφατα
σχηµατισθείσα τάση από τους προεδρικούς που αποχώρησαν από την Κίνηση Μελών (Παππάς, Σπίρτζης, Ζαχαριάδης κ.λπ.). Το «Ρεύµα», µε πρωτοστάτες τους Π. Ρήγα, Ηλ. Κοτσακά
και Ν. Σκορίνη, στόχευε να καταγράψει απλώς µια παρουσία στις πρόσφατες εκλογές, καθώς ήταν πολύ πρόσφατη η δηµιουργία της και δεν έχει
προλάβει να σχηµατιστεί ούτε σε επίπεδο προσώπων, ούτε να επικοινωνήσει πλατφόρµα, θέσεις κ.λπ. Παρ’ όλα
αυτά, οι άνθρωποί της θεωρούν ότι το
ποσοστό της στο 20%-25% είναι µια
τεράστια ευχάριστη έκπληξη, η ενθάρρυνση που χρειάζονταν για να προχωρήσουν πάντα µε αποκλειστικό γνώµονα το όφελος του κόµµατος.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως µαθαίνει
η «kedenews», η ΡΕΝΕ είναι έτοιµη για
να αποκτήσει τη δική της ιστοσελίδα.
Θα πρόκειται για ένα ειδησεογραφικό
site, στο οποίο θα φιλοξενούνται και
απόψεις µε σκοπό τη διάδραση των
χρηστών και την ανάπτυξη πολιτικών
συζητήσεων και διαλόγου. Και, απ’ ό,τι
πληροφορούµαστε, ο τίτλος της σελίδας είναι πολύ εµπνευσµένος!

Γρίνια µε
τις δηµοσκοπήσεις
Μεγάλη γκρίνια αλλά και προβληµατισµός επικρατούν στο εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στις τελευταίες
δηµοσκοπήσεις διαπιστώνουν ότι η
κυβέρνηση έχει µια φθορά λόγω της
διαχείρισης της πανδηµίας, αλλά το
κόµµα του Αλέξη Τσίπρα δεν µπορεί
να την καρπωθεί. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
µπορεί να «τσιµπήσει» παραπάνω από
δύο µονάδες, ενώ όλες οι κυβερνητικές απώλειες πάνε στην κατηγορία
«αναποφάσιστοι». Με βάση αυτά τα
δεδοµένα, στην Κουµουνδούρου ψάχνουν να βρουν τι φταίει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν «πέφτει» µε τίποτα. Πάντως, ευθύνες έχουν αρχίσει
να επιρρίπτονται στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τροφοδοτούν τις εσωτερικές έριδες, προκαλώντας ζηµιά στην
εικόνα του κόµµατος. Γι’ αυτό θα
υπάρχουν εξελίξεις…

Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ της παλιάς µεσαίας τάξης είναι πραγµατικότητα. Η Νέα ∆ηµοκρατία, πριν έρθει στην εξουσία,
υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει αυτή την
επαγγελµατική τάξη. ∆εν αµφέβαλα
ποτέ για τις καλές προθέσεις της κυβέρνησης ούτε πιστεύω τις θεωρίες
ότι ο φιλελεύθερος Μητσοτάκης θέλει να εκχωρήσει όλη την αγορά
στους µεγάλους και να εξαφανίσει
τους µικρούς. Ήρθε, όµως, η πανδηµία και έφερε απροσδόκητες ανατροπές. Την πλήρωσαν πάλι οι µικροί
και αδύναµοι.
ΠΑΡΑ τις προσπάθειες της κυβέρνησης
να στηρίξει τις επιχειρήσεις µε τις
επιστρεπτέες προκαταβολές και
όλες τις άλλες διευκολύνσεις, κάποιοι δεν θα ξανασηκώσουν ποτέ τα
ρολά στα µαγαζιά τους. Έχουν ήδη
χρεοκοπήσει. Όσους δεν έχουν
χρήµατα «στο µπαούλο» για να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους
και να τις προσαρµόσουν στη νέα
εποχή δεν θα τους ξαναδούµε. Πολλοί επιµένουν ότι τα λουκέτα θα ξεπεράσουν το 30%. Θέλω να ελπίζω
ότι τα πράγµατα δεν θα εξελιχθούν
τόσο άσχηµα εάν γίνει κάτι άµεσα
που θα περιορίσει αυτό το ντόµινο.
Και εξηγούµαι: Προφανώς η δηµόσια υγεία προηγείται έναντι όλων.
Όµως, το λιανεµπόριο σωστά προηγήθηκε στο σταδιακό άνοιγµα της
χώρας. ∆υστυχώς, η εστίαση δεν
µπορεί να υπαχθεί σε αυτή την κατηγορία. Έχουµε ακόµη δρόµο µέχρι
να φτάσουµε εκεί.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ αυστηρή τήρηση της συντεταγµένης λειτουργίας µε αγορές
εντός του καταστήµατος κατόπιν ραντεβού, χωρίς ουρές και συνωστισµούς στις πόρτες. Η εµπειρία αυτού του πειράµατος πριν από τις
γιορτές έδειξε ότι µπορεί να σωθεί
ένα µέρος του τζίρου. ∆εν θα είναι
ένα µεγάλο µερίδιο, όµως είναι σηµαντικό. Άλλωστε, έχουµε καταλάβει όλοι ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα στη µετάδοση του κορονοϊού, παρά το lockdown, είναι οι άσκοπες
βόλτες των «κατεργάρηδων», που
έκαναν κατάχρηση του SMS και περιφέρονται ασκόπως όλη µέρα
στους δρόµους και στις πλατείες.
ΦΤΑΝΟΥΜΕ στο τέλος αυτής της επώδυνης διαδροµής. Τέλος Μαΐου θα είναι όλα καλύτερα. Στους δύο µήνες
που αποµένουν η επιτροπή των γιατρών και η κυβέρνηση πρέπει να δείξουν ευελιξία και διορατικότητα,
ώστε να αλλάζουν περιοδικά το µίγµα των περιοριστικών µέτρων. Όσο
µικρότερη είναι η καταστροφή της
οικονοµίας τόσο πιο εύκολη θα είναι
η ανόρθωση την επόµενη ηµέρα.
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Τι θα εξετάσει η Προανακριτική
για τον Νίκο Παππά
«Είµαι περήφανος. Υπερασπίστηκα το συµφέρον
του ελληνικού λαού» δηλώνει ο πρώην υπουργός

Η

υπόθεση των καταγγελιών
Καλογρίτσα εναντίον του
πρώην υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής Νίκου Παππά
παίρνει τον δρόµο της Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή, µετά την
ψηφοφορία της Τρίτης, µε 187 «ναι».

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Η ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ
Τέσσερα χρόνια µετά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού των τηλεοπτικών
αδειών, ο επιχειρηµατίας Χρήστος
Καλογρίτσας καταγγέλλει τον πρώην
υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, ζητώντας να εξεταστούν µια σειρά από παραβάσεις.
Ο Χρ. Καλογρίτσας στο υπόµνηµά του αναφέρεται σε συναλλαγή µεταξύ της εταιρείας του και του λιβανέζικου οµίλου CCC, δηλώνοντας ότι η
ανάθεση υπεργολαβίας στην εταιρεία
«Τοξότης» για έργο της CCC στα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα ήταν εικονική και πως η χρηµατοδότηση στην
πραγµατικότητα αφορούσε τη συµµετοχή του στον διαγωνισµό µε τις τηλεοπτικές άδειες, προκειµένου να εξυπηρετήσει την επιθυµία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να έχει δικό της κανάλι.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Το σκεπτικό της πρότασης της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι πως ο Νίκος
Παππάς µε την ιδιότητα του υπουργού
αρµόδιου για τον διαγωνισµό για τις
τηλεοπτικές άδειες το 2016 ζήτησε
από τον Χρήστο Καλογρίτσα να συµµετάσχει στο διαγωνισµό για να λάβει
άδεια τηλεοπτικού σταθµού που θα
ελεγχόταν από το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η παράβαση καθηκόντων του κ.
Παππά και οι παράνοµες ενέργειες
και παραλείψεις του έγκεινται τουλάχιστον στο γεγονός ότι, ενώ γνώριζε
πως ο κ. Καλογρίτσας δεν πληρούσε
τις προϋποθέσεις να συµµετάσχει
στον διαγωνισµό, καθώς δεν είχε τα
χρήµατα και το πόθεν έσχες, που
απαιτούνταν, επιχείρησε να διασφαλίσει, αλλά και διασφάλισε, την παράνοµη συµµετοχή του κ. Καλογρίτσα ζητώντας από τρίτους χρήµατα, παραβιάζοντας έτσι τους όρους του διαγωνισµού και εν τέλει αποσκοπώντας στο
να λάβει κανάλι ο κ. Καλογρίτσας, το
οποίο θα ελεγχόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ».

ΜΠΟΥΓΑΣ: «ΙΚΑΝΕΣ ΟΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ»
Όπως ανακοίνωσε ο γενικός
γραµµατέας της Κ.Ο. της Ν.∆. Γιάννης Μπούγας, «µετά από µελέτη της
δικογραφίας και αξιολόγηση του υφιστάµενου αποδεικτικού υλικού, κρίνουµε ότι εις βάρος του πρώην
υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκου Παππά προκύπτουν ικανές ενδείξεις που
επιβάλλουν την άσκηση ποινικής δίωξης».

πρώην υπουργός και νυν βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής
Ανδρέας Λοβέρδος διεξάγει αυτόν
τον καιρό µια κανονική προεκλογική εκστρατεία, µε κεντρικό στόχο
την προεδρία του κόµµατος. Οι
εσωκοµµατικές εκλογές στο Κίνηµα Αλλαγής θα διεξαχθούν, εάν
όλα πάνε καλά, τον προσεχή Νοέµβρη, ωστόσο ο Ανδρέας Λοβέρδος
δεν χάνει καιρό.
Ήδη το κοµµατικό του στρατηγείο, που εδρεύει στην Ακαδηµίας,
σχεδιάζει τις κινήσεις του βουλευτή, έτσι ώστε και να έλθει πιο κοντά
µε την κοµµατική βάση, αλλά και να
δηµιουργήσει έναν ισχυρό επικοινωνιακό κύκλο υποστήριξης.

«ΣΤΑ ∆ΥΟ» Η Κ.Ο.
Ξεκάθαρα απέναντι πια στη
Φώφη Γεννηµατά, πληροφορίες
της Χαριλάου κάνουν λόγο για µια
Κ.Ο. χωρισµένη στα δύο, αφήνο-

Από το βήµα της Βουλής, ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς απάντησε εκτενώς σε
όλες τις κατηγορίες του Χρ. Καλογρίτσα και στις ενδείξεις της Νέας ∆ηµοκρατίας, υπενθυµίζοντας ότι ο επιχειρηµατίας αποκλείστηκε από τον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες
επειδή δεν κατέβαλε την πρώτη δόση
για την άδεια, καθώς και ότι τα 3 εκατ.
της εγγυητικής δεσµεύτηκαν υπέρ
του ∆ηµοσίου: «Τόσο πολύ τον βοηθήσαµε. Του δεσµεύσαµε τα χρήµατα και τον αποκλείσαµε από τον διαγωνισµό. Σύντοµα θα κληθείτε να λογοδοτήσετε για όσα κάνετε αυτή τη
στιγµή. Μας κατηγορείτε για µια υπόθεση που το ∆ηµόσιο είχε όφελος
200 εκατ. από φόρο διαφήµισης και
τέλη χρήσης συχνοτήτων και, εάν δεν
συνεχίσετε να απαλλάσσετε τα κανάλια από την υποχρέωσή τους να πληρώνουν για τις τηλεοπτικές άδειες,
άλλα 250 εκατ.» υπογράµµισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Ν.∆.: «ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
ΕΚΑΝΑΝ ΒΟΛΤΕΣ»
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας,
η Νέα ∆ηµοκρατία εξέδωσε σχετική
ανακοίνωση, στην οποία µεταξύ άλλων τονίζει: «Ο κ. Τσίπρας κάλυψε
πλήρως τον Νίκο Παππά. Έφθασε µάλιστα στο σηµείο να θεωρεί ότι δεν ζηµιώθηκε το δηµόσιο συµφέρον, όταν
τρία εκατοµµύρια ευρώ έκαναν βόλτες µε αδιαφανείς διαδικασίες σε διάφορους λογαριασµούς».

ΜΕ «ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ» Ο ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ.

Ο

ΠΑΠΠΑΣ: «ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ»

ντας πίσω σε εσωκοµµατική δηµοφιλία τον ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη, που και αυτός ετοιµάζεται να µετρήσει την κοµµατική του
επιρροή, στις εκλογές του Νοέµβρη.

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΛΙΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
Έτσι, ήδη ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει ξεκινήσει συναντήσεις
και επαφές µε «πράσινους» συντρόφους του σε διάφορα µέρη
της Ελλάδος, έχοντας την ίδια
στιγµή «καρφωµένη» τη µατιά του
στο κοµµάτι της µαζικής ενηµέρωσης.
Αξιοποιώντας τις παλιές, καλές γνωριµίες σε κανάλια και Τύπο, δεν χάνει ευκαιρία να τοποθετείται επί διαφόρων ζητηµάτων on
air, έτσι ώστε και να δίνει το στίγµα
της παρουσίας του, αλλά και να
χτίζει, παράλληλα, το προφίλ του
πολιτικού αρχηγού.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: «ΑΥΤΗ Η ΤΑΚΤΙΚΗ
ΘΑ ΣΑΣ ΓΥΡΙΣΕΙ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ»
«Αν θέλετε να στήσετε ειδικό δικαστήριο στον ΣΥΡΙΖΑ για το ότι έβαλε τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ να βάλουν το
χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν,
στήστε το. ∆εν πρόκειται να σας κάνουµε τη χάρη να απολογηθούµε και
από πάνω επειδή προστατέψαµε το
δηµόσιο συµφέρον» τόνισε ο Αλέξης
Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. εξέφρασε την εµπιστοσύνη
του στη ∆ικαιοσύνη «η οποία θα είναι
ο τελικός κριτής µιας προειληµµένης
πολιτικής απόφασης», εκτιµώντας
πως η τακτική του κυβερνώντος κόµµατος θα «γυρίσει µπούµερανγκ».

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
Η επόµενη ηµέρα βρίσκει τον ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. έντονα συσπειρωµένο
απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.
Πηγές της Κουµουνδούρου κάνουν
λόγο για προειληµµένη κυβερνητική
απόφαση που υιοθετεί πλήρως τους
ισχυρισµούς Καλογρίτσα, ενώ οι κενές θέσεις στα υπουργικά έδρανα είναι ενδεικτικές της γενικότερης κατάστασης: Απουσία της κυβέρνησης
από όλα τα µεγάλα προβλήµατα της
χώρας.

ΑΛΛΗ ΜΙΑ «ΚΟΥΦΙΑ» ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ
Στον ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. υποστηρίζουν

Συµµαχία µε

Καθόλου τυχαία µάλιστα και η
συµµετοχή Λοβέρδου στο νέο think
tank της Κεντροαριστεράς «∆υναµική
Κοινωνία», που δηµιούργησε ο πρώην
υπουργός του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Παπαθεοδώρου (φωτό αριστερά). Η «∆υναµική Κοινωνία» είναι ένα «βήµα διαλόγου και δηµόσιας παρέµβασης»,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, κινούµενο στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Μάλιστα, στις 12 Απριλίου θα
πραγµατοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση, µε κεντρικό θέµα «Πολίτες µε
Αξιοπρέπεια» (Παιδεία-Υγεία-Κοινωνικές Υπηρεσίες), στην οποία, µεταξύ
άλλων, θα συµµετάσχει ως οµιλητής
και ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Είναι γνωστό πως τους Παπαθεοδώρου - Λοβέρδο τούς συνδέει µακροχρόνια φιλία, ενώ στην εκδήλωση θα συµµετάσχουν επίσης ο συγγραφέας, δρ Κοινωνιολογίας Γιώργος Σιακαντάρης και ο πρώην
γενικός γραµµατέας του υπουργείου
Υγείας, ορθοδοντικός Αντώνης ∆ηµόπουλος, µε συντονιστή τον συνταγµατολόγο, πρώην ευρωβουλευτή Κώστα Μποτόπουλο.

πως η Προανακριτική του Νίκου
Παππά θα λήξει άδοξα για τη Νέα
∆ηµοκρατία και θα είναι άλλη µια
«κούφια» Προανακριτική, σαν του
∆ηµήτρη Παπαγγελόπουλου.

ΤΙ ΘΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ
Σύµφωνα µε την πρόταση των
βουλευτών της Ν.∆., η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα διενεργήσει
προκαταρκτική εξέταση (περί της
«Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών»)
σχετικά µε τη διερεύνηση αδικηµάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί από
τον πρώην υπουργό Επικρατείας
από 23/9/2015 έως 5/11/2016 και εν
συνεχεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης έως τις
9/7/2019, κ. Νικόλαο Παππά, κατά
την άσκηση των καθηκόντων του: 1)
∆ωροληψία πολιτικού αξιωµατούχου
κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση
(αρ. 159 ΠΚ) και 2) Παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση (ΠΚ 259).
Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας πρότεινε και
αποφασίστηκε η Προανακριτική Επιτροπή να έχει 19 µέλη ανάλογα µε
την κοινοβουλευτική δύναµη των
κοµµάτων και δόθηκε προθεσµία
δύο µηνών στην Επιτροπή για την
ολοκλήρωση των εργασιών της και
την κατάθεση του πορίσµατος στην
Ολοµέλεια.

Παπαθεοδώρου
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Ό

σο πλησιάζουµε προς
το Πάσχα, πολλά είναι
τα ερωτήµατα που
εγείρονται, µεταξύ των
άλλων, και για τη λειτουργία των ιερών ναών. Μετά τα γεγονότα του
Πάσχα του 2020, το οποίο γιορτάστηκε βουβά από τους πιστούς σε
όλη την Ελλάδα, κανείς δεν θέλει
να δει να επαναλαµβάνεται το ίδιο
σκηνικό σε αυτή την κορυφαία λειτουργική περίοδο για την Ορθοδοξία.
Τα ερωτήµατα λοιπόν παραµένουν για το αν θα βιώσουµε φέτος
τη µεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης µε διαφορετικό και πιο ανθρώπινο τρόπο. Οι ειδικοί επισηµαίνουν
ότι ακόµα είναι νωρίς για να µιλήσουµε µε ακρίβεια σχετικά µε το
ποια και πόσο αυστηρά θα είναι τα
µέτρα που θα ακολουθηθούν τη
Μεγάλη Εβδοµάδα. Όσο η πανδηµία δείχνει τα «δόντια» της µε αυτόν τον τρόπο και όσο δεν υποχωρούν τα κρούσµατα και κυρίως οι
διασωληνωµένοι στα νοσοκοµεία
τόσο και οι σκέψεις των αρµοδίων
δεν γίνονται πιο ξεκάθαρες.

✻
Αρκετοί ιεράρχες
δεν κρύβουν
τον προβληµατισµό
τους για το
ενδεχόµενο
να ζήσουµε
ανάλογες
καταστάσεις µε
το περσινό Πάσχα
ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Από την πλευρά της Εκκλησίας
τηρείται µια στάση αναµονής. Άλλωστε, και η τελευταία συνάντηση
του πρωθυπουργού µε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο συµπεριέλαβε ως
ένα από τα βασικά θέµατα συνοµιλίας µεταξύ τους και το τι µέλλει γενέσθαι µε τους ναούς εν όψει Πάσχα.
Χωρίς να κάνουν ιδιαίτερο θόρυβο, αρκετοί ιεράρχες δεν κρύβουν τον προβληµατισµό τους για
το ενδεχόµενο να ζήσουµε ανάλογες καταστάσεις µε το Πάσχα του
2020, ενώ κάποιοι άλλοι, πιο αισιόδοξοι, θεωρούν πως τα πράγµατα
φέτος, ακόµα κι αν δεν είναι απολύτως φυσιολογικά ως προς τη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ του ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΠΑ

Κίνδυνος για νέο «βουβό» Πάσχα
συµµετοχή των πιστών στις εκκλησίες, θα είναι σαφώς καλύτερα από
πέρυσι, αφού µέσα στον Απρίλιο
θα προστεθούν ακόµα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στη λίστα
των ανθρώπων που θα κάνουν το
εµβόλιο.
Η τελευταία ΚΥΑ που εκδόθηκε
πριν από λίγες µέρες και ισχύει µέχρι την έκδοση µιας νέας Κοινής
Υπουργικής Απόφασης προέβλεπε
τη συµµετοχή λιγοστών πιστών, µόνο όµως στον καθεδρικό ναό στην
έδρα του κάθε δήµου, µε αναλογία
ενός πιστού ανά 25 τ.µ. και µέγιστο
αριθµό τα 20 άτοµα. Το µέτρο αυτό
αφορούσε µόνο την Κυριακή της
Ορθοδοξίας, την εορτή του Ευαγγελισµού και την ακολουθία της
δεύτερης στάσης των Χαιρετισµών.
Ωστόσο, αν τα νέα επιδηµιολογικά
δεδοµένα είναι καλύτερα µέσα στις
επόµενες εβδοµάδες, όπως αφήνεται να εννοηθεί και από κυβερνητικές πηγές, θα επιτραπεί µια διαφορετική επί τα βελτίω αντιµετώπιση του θέµατος.

Η ΚΥΑ για
τους ναούς.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Του Κώστα Παππά

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ
Το ότι η Εκκλησία αθόρυβα παρακολουθεί µέχρι τώρα τις εξελίξεις δεν σηµαίνει ότι δεν έχει και
άποψη. Πριν από λίγες µέρες ο µητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστοµος -πράος και µετριοπαθής ιεράρχης- εξέφρασε τον προβληµατισµό
του για την κατάσταση που παγιώνεται πλέον, αναφέροντας µεταξύ
άλλων τα εξής: «Σκέπτοµαι, µιας
και ζω µέσα στον κόσµο, πόσα τετραγωνικά µέτρα έχει ο επιβάτης
στα µέσα µεταφοράς των ανθρώπων και ποιο είναι εκεί το ανώτατο
αριθµητικό όριο των εξυπηρετουµένων… Και αυτό το συνωθούµενο
πλήθος µετακινείται όχι άπαξ της
εβδοµάδος, αλλά αρκετές φορές
την ηµέρα! ∆ιερωτώµαι, δε, γιατί η
σκληρή στάση απέναντι στους ιερούς ναούς και, ακόµη, γιατί η άνιση αυτή µεταχείριση µεταξύ των ιερών ναών και των κληρικών και των
πιστών;
Έχει λογική µια τέτοια απόφαση, στους πολυάνθρωπους δήµους
να ανοίγουν οι εκκλησίες, έστω και
µε το σταγονόµετρο, ενώ σε µικρότερες κοινότητες και σε χωριά να
παραµένουν κλειστές; Πώς εξηγείται µια τέτοια στάση; Μήπως επειδή
στους καθεδρικούς λειτουργούν
συχνότερα οι µητροπολίτες; Κανείς
µας δεν θα ήθελε -είµαι βέβαιοςµια τέτοια προνοµιακή µεταχείριση…» τονίζει σε δήλωσή του ο µητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστοµος (φωτό).

Α

ποδεκτή έκανε ο δήµαρχος Καρδίτσας την παραίτηση της αντιδηµάρχου Εθελοντισµού και
Αλληλεγγύης Καρδίτσας, Ουρανίας Σούφλα, µετά
από καταγγελία για υπεξαίρεση τροφίµων που προορίζονταν για πληµµυροπαθείς και αποθήκευσή
τους στην οικία της στο χωριό Καροπλέσι. Η υπόθεση προκάλεσε πολύ θόρυβο και πλέον βρίσκεται
στο στάδιο της προανάκρισης.

ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Μιλώντας στην «kedenews» ο δήµαρχος είπε:
«Έκανα δεκτή την παραίτηση της αντιδηµάρχου
Εθελοντισµού, Ειδικών Πληθυσµιακών - Κοινωνικών
Οµάδων και Αλληλεγγύης κ. Ουρανίας Σούφλα µέχρι να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεσή της. Επειδή
οι πολιτικοί µας αντίπαλοι προσπαθούν να δηµιουργήσουν εντυπώσεις, αναµένουµε από τις αρµόδιες
αρχές να διερευνήσουν το όλο θέµα, ώστε να λάµψει η αλήθεια. Το είπαµε από την πρώτη στιγµή και
το εννοούµε: Η παρούσα δηµοτική αρχή πορεύεται
µε πυξίδα τη νοµιµότητα, την απόλυτη διαφάνεια και
δεν έχει τίποτα να κρύψει ή να φοβηθεί».

ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Από την πλευρά της, η Ουρανία Σούφλα δήλωσε: «Για λόγους ευθιξίας, εξαιτίας αναληθών δηµοσιευµάτων που κυκλοφορούν στο ∆ιαδίκτυο και µε
σκοπό να προστατέψω τον κόπο των δεκάδων εθελοντών και των προέδρων των κοινοτήτων µας, αλλά και την προσφορά χιλιάδων δωρητών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µου για βοήθεια προς τον
νοµό µας, υπέβαλα την παραίτησή µου από τη θέση

Η Ουρανία Σούφλα κατηγορείται
για υπεξαίρεση τροφίµων που ήταν
για τους πληµµυροπαθείς
της αντιδηµάρχου Εθελοντισµού, Ειδικών Πληθυσµιακών - Κοινωνικών Οµάδων και Αλληλεγγύης.
Από την πρώτη στιγµή που ανέλαβα καθήκοντα
σκοπός µου ήταν να στηρίξω τους απόρους και τα
ξεχασµένα χωριά µας. Παρέλαβα άδειες αποθήκες
και παραδίδω τόνους τροφίµων. ∆ιερευνάται για
ποιον λόγο είχα ποσότητα τροφίµων στην αποθήκη
µου, και όχι στο σπίτι µου, όπως τεχνηέντως διασπείρουν ορισµένοι, ενώ έχω προσκοµίσει όλα τα δικαιολογητικά που δείχνουν τους δικαιούχους αυτών.
Επίσης, δεν έγινε κάποια έφοδος, όπως κάποιοι κακόβουλα διαδίδουν, αλλά εγώ οδήγησα την υπηρεσία και υπέδειξα πού βρίσκονται τα τρόφιµα.
Ανέλαβα τη διανοµή για την κοινότητά µου διότι ο πρόεδρος της κοινότητας, όπως και ο κάθε πρόεδρος, εργάζεται εθελοντικά στη διανοµή των τροφίµων και θεώρησε σηµαντικότερο να ασχοληθεί µε
τα έργα υποδοµών και οδοποιίας, όπου στην κοινότητά µας ακόµα δεν έχουν αποκατασταθεί. Στις διανοµές αυτές µε βοήθησαν συγχωριανοί µου και
όλα γίνονταν στο φως της ηµέρας.
Αυτή τη στιγµή πρέπει να αποκαταστήσω την τιµή και την υπόληψή µου και δεν θέλω κανείς να υπονοεί ότι θα χρησιµοποιήσω µια θέση ισχύος για να
το πετύχω. Έχω την πεποίθηση ότι δεν θα αργήσει
η ώρα που θα δικαιωθώ».
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Σκάνδαλο #MeTo
Ή

ταν το 2006 όταν η Αµερικανίδα ακτιβίστρια
και θύµα σεξουαλικής
κακοποίησης Ταράνα
Μπερκ (Tarana Burke) άρχισε να
χρησιµοποιεί τον όρο #MeToo («κι
εγώ επίσης») για να παροτρύνει κι άλλες γυναίκες µε παρόµοιες δραµατικές εµπειρίες βιασµού, σωµατικής
και λεκτικής βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης και κατάχρησης εξουσίας
σε επαγγελµατικό χώρο, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους σπάζοντας
τη σιωπή τους.
Από τότε µέχρι σήµερα το
#MeToo έχει εξελιχθεί σε παγκόσµιο κοινωνικό κίνηµα, φτάνοντας
µέχρι και την Ελλάδα, όπου µετά την
καταγγελία της ολυµπιονίκου Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση από παράγοντα της Οµοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, όλο και περισσότερες γυναίκες, από τον αθλητικό, καλλιτεχνικό, επιχειρηµατικό
και επιστηµονικό κλάδο, βρίσκουν
το θάρρος να οµολογήσουν δηµόσια το δικό τους αντίστοιχο βίωµα.
Ανάµεσά τους και µια φοιτήτρια του
Τµήµατος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, η οποία προέβη πρόσφατα σε
γραπτή καταγγελία µέσω του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθήνας
«Γρηγόρης Λαµπράκης» (ΣΦΙΑ) κατηγορώντας για σεξουαλική παρενόχληση έναν ειδικευόµενο γιατρό
σε παράταση του Αρεταίειου Νοσοκοµείου Αθηνών.

«Με πλησίασε
και µου έπιασε την πλάτη»
Ειδικότερα, παρακάτω παρατίθενται χαρακτηριστικά αποσπάσµατα
από το εν λόγω κείµενο της καταγγελίας που απεστάλη προς τον διευθυντή του αρµόδιου τµήµατος του νοσοκοµείου:
[…] «Σηκώθηκε, ήρθε και στάθηκε µπροστά µου όρθιος ενώ εγώ καθόµουν και µου έδωσε το χέρι του
λέγοντάς µου “δεν συστηθήκαµε”.
∆εν του έδωσα το χέρι µου και του είπα “ναι, OK, δεν χρειάζεται”. Τότε
µου έπιασε την πλάτη και τραβήχτηκα. Με πλησίασε και µου ξαναέπιασε
την πλάτη. Του είπα “µη µε αγγίζετε,
σας παρακαλώ”. Μου είπε “κουρδισµένη σας βρίσκω, αλλά δεν µας λέτε ποιος σας κούρδισε”. Του είπα “µη
µε ειρωνεύεστε”.
[…] Στη συνέχεια απευθύνθηκα
στον διευθυντή της κλινικής, ο οποίος, ενοχληµένος από αυτό που του
περιέγραψα, µου διευκρίνισε ότι ο…
είναι στο φάσµα των ψυχωτικών, ότι
τις προάλλες είχε σπάσει µια πόρτα
στο νοσοκοµείο και ότι τσακώνεται
µε τους συγγενείς των ασθενών, θέλοντας να καταλήξει στο ότι θα πρέπει να κάνω υποµονή και να µην το
παίρνω προσωπικά. Όταν του είπα
ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεται ένας
τέτοιος άνθρωπος στον χώρο αυτόν
µε την ιδιότητα του ιατρού, µου είπε
ότι συµφωνεί και ότι δεν θα του ανανεώσει τη σύµβαση».

«Συστηµατικός
µηχανισµός αποσιώπησης»
[…] «Την επόµενη µέρα µε φώναξε στο γραφείο του ο υπεύθυνος φοιτητών, επίσης χειρουργός. Χωρίς να
έχω πει οτιδήποτε, άρχισε να µου πε-

Φοβούνται να µιλήσουν
Σε γραπτή επικοινωνία της «kedenews» µε το Σωµατείο Εργαζοµένων του Αρεταίειου Νοσοκοµείου δεν δόθηκε καµία απολύτως
απάντηση εκ µέρους των εκπροσώπων τους, όπως επίσης ούτε από
τον ΣΦΙΑ. Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί ακόµη φοιτητές που γνωρίζουν περαιτέρω λεπτοµέρειες για το
περιστατικό αλλά φοβούνται να µιλήσουν. Αιτία; Ο φόβος µήπως
όλη αυτή η στάση τους αποβεί τελικά εις βάρος τους και αποδειχθεί
µοιραίο για τη µετέπειτα πορεία τους αφότου αποφοιτήσουν από τη
Σχολή και αρχίσουν να ασκούν το ιατρικό λειτούργηµα ως επαγγελµατίες...
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν, επίσης, πως η καταγγέλλουσα φοιτήτρια έχει πλέον αποχωρήσει από το νοσοκοµείο, κάτι που δηµιουργεί ερωτήµατα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη γραπτή διαβεβαίωση
του διευθυντή της συγκεκριµένης νοσοκοµειακής πτέρυγας ότι «ο
καταγγελλόµενος ειδικευόµενος ετέθη σε υποχρεωτική άδεια και
η απάντηση στο αίτηµά του περί ανανέωσης της σύµβασης εργασίας του ήταν αρνητική» και άρα δεν θα αποτελούσε πια εστία πρόκλησης προβληµάτων απέναντι στην καταγγέλλουσα κατά τη διάρκεια της άσκησης των φοιτητικών καθηκόντων της στον χώρο του
νοσοκοµείου.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο η συγκεκριµένη καταγγελία όσο και άλλες παρόµοιες, που από τις αρχές του έτους δεν σταµατούν να έρχονται στο φως της δηµοσιότητας, φαίνεται πως αποτελούν την ολοζώντανη απόδειξη ότι έγινε η αρχή για τη σταδιακή πάταξη του «τέρατος» της κάθε µορφής παρενόχλησης. Κι αυτό είναι κάτι που για
πρώτη φορά µοιάζει πιθανό, έστω και στο µακρινό µέλλον, όσο θα
υπάρχουν γυναίκες που βρίσκουν επιτέλους τη φωνή τους και δεν
διστάζουν να τη χρησιµοποιήσουν πιο δυνατά από ποτέ άλλοτε.
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oo στο Αρεταίειο

ριγράφει το πόσο κακή ιδέα θα ήταν
το να κάνω µήνυση. Μου είπε ότι ο…
θα µε πάει στα δικαστήρια µε καταγγελία για συκοφαντική δυσφήµηση,
θα έχει δικηγόρους και πληρωµένους
µάρτυρες, δεν θα µπορώ να κάνω τίποτα και θα έχω πρόβληµα στο µέλλον και θα το βρω µπροστά µου όταν
κάνω ειδικότητα, γιατί θα µε κυνηγήσει και δεν θα το αφήσει έτσι».
Επιπλέον, µου είπε ότι έχω δίκιο,
αλλά δεν είµαστε στην Αµερική, είµαστε στην Ελλάδα, όπου το τι είναι δίκαιο δεν µετράει. Επίσης, µου είπε
ότι το χιούµορ στην Ελλάδα είναι κάπως πιο χοντροκοµµένο και έχει µέσα το πρόστυχο στοιχείο και ότι δεν
θα πρέπει να το παρεξηγώ. Του εξήγησα ότι δεν συµφωνώ µε τα επιχειρήµατά του και τότε µου είπε ότι τον
προβληµατίζει που στεναχωριέµαι
και έχω πάρει τόσο κατάκαρδα ένα
τέτοιο γεγονός, που όπως είπε “δεν
είναι και κάτι”. Από την επόµενη ηµέρα πήγαινα στην κλινική απλώς για
την παρουσία και καθόµουν στο γραφείο των ειδικευοµένων ή και έξω
από το νοσοκοµείο».
Αµέσως µετά τη γνωστοποίηση
του περιστατικού προς τη διοίκηση
του νοσοκοµείου, ο ΣΦΙΑ κάλεσε
τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής
σε κινητοποίηση διοργανώνοντας
συγκέντρωση που πραγµατοποιήθηκε στις 16.3.2021 έξω από τον χώρο

✻
Έγινε η αρχή για
τη σταδιακή πάταξη
του «τέρατος»
της κάθε µορφής
παρενόχλησης

του νοσοκοµείου, τονίζοντας πως
«το παραπάνω περιστατικό δεν είναι
µεµονωµένο. Έχουµε δει ή έχουµε
πληροφορηθεί για αντίστοιχα σε µια
σειρά από έδρες. Η προσπάθεια συγκάλυψης φανερώνει τον συστηµατικό µηχανισµό αποσιώπησης, για να
µη θιγεί το “κύρος” µιας έδρας, µιας
σχολής, µιας συντεχνίας».

Η απάντηση του διευθυντή τµήµατος
Μία εβδοµάδα αργότερα ήρθε η
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γραπτή απάντηση από το Γραφείο
του διευθυντή του εν λόγω τµήµατος
του νοσοκοµείου προς τα µέλη του
ΣΦΙΑ, αποσπάσµατα από την οποία
παρουσιάζονται ακολούθως:
[…] «Θεωρώ απαράδεκτη τη συµπεριφορά του ειδικευοµένου όπως
αυτή αναφέρεται στην ανωτέρω καταγγελία, την κατακρίνω και την καταδικάζω απερίφραστα, ζητώ δε
προσωπικά συγγνώµη για αυτήν. Ευθύς εξαρχής υπήρξε θεσµική αντί-

δραση εντός του περιορισµένου
πλαισίου δυνατοτήτων δράσης µου,
το οποίο καθορίστηκε από το ότι δεν
υπήρξε έγγραφη καταγγελία παρά
τις επανειληµµένες προτροπές εκ
µέρους προς τη φοιτήτριά µας για το
αντίθετο. ∆εδοµένης όµως της ηθικής βαρύτητας του περιστατικού, ο
καταγγελλόµενος ειδικευόµενος
ετέθη σε υποχρεωτική άδεια 6 εβδοµάδων και η απάντηση στο αίτηµά
του περί ανανέωσης της σύµβασης
εργασίας του ήταν αρνητική.
[…] Η οποιαδήποτε έγγραφη καταγγελία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη διερεύνηση
τέτοιων υποθέσεων, η οποία γινόταν
και θα γίνεται πάντοτε, χωρίς καµία
προκατάληψη και διάθεση συγκάλυψης. […] Ουδείς/µία µπορεί να εργάζεται στην κλινική, στο νοσοκοµείο
και στο πανεπιστήµιο εφόσον δεν σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
το δικαίωµα του καθενός µας να αισθάνεται ασφαλής στον χώρο εκπαίδευσης και εργασίας. ∆εσµεύοµαι
προσωπικά πως ανέκαθεν υπήρξα
και θα παραµείνω στρατευµένος
στην προσπάθεια πρόληψης και αποφυγής τέτοιων περιστατικών, στην
πλήρη διερεύνησή τους εφόσον
συµβαίνουν και καταγγέλλονται, στη
στήριξη των θυµάτων αλλά και στην
απόδοση ευθυνών στους εµπλεκόµενους».
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«Οργιάζει» το παρεµπόριο δίπλα
Α

πό νωρίς το πρωί έως αργά το µεσηµέρι, περπατώντας κανείς σε κάποιες από τις λαϊκές αγορές, ανάµεσα στους πάγκους µε φρούτα και
λαχανικά, ελιές, ξηρούς καρπούς και µυρωδικά, πέφτει το βλέµµα και στα αντικείµενα που
βρίσκονται απλωµένα σε κάποιους άλλους
αυτοσχέδιους πάγκους, λίγο πιο µακριά από
τον κυρίως χώρο όπου πραγµατοποιείται η νόµιµη υπαίθρια αγορά. Ρούχα, βούρτσες, τσάντες µέχρι και χαλιά πωλούνται έναντι εξαιρετικά χαµηλού αντιτίµου, χωρίς όµως να εγγυάται κανείς για την ποιότητα και την προέλευσή τους.
Πρόκειται για τις λεγόµενες «παραλαϊκές», που βρίσκονται σε έξαρση και πραγµατοποιούνται σε κεντρικούς δρόµους σε
όλη την Ελλάδα από πωλητές που στήνουν
πάγκους χωρίς την απαραίτητη άδεια. Καθηµερινά «πέφτουν βροχή» οι σχετικές αναφορές που φθάνουν στις δηµοτικές αρχές
από παραγωγούς-µέλη των αρµόδιων οµοσπονδιών, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι όλη
αυτή η δράση συνιστά πράξη αθέµιτου ανταγωνισµού, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονοµική τους επιβίωση.

«ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Ύστερα από επικοινωνία της «kedenews»
µε τον πρόεδρο της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Παντελή
Μόσχο, ήρθαν στο φως στοιχεία που αποτελούν περίτρανη απόδειξη ότι πλέον η επέµβαση της Πολιτείας κρίνεται κάτι παραπάνω από
αναγκαία. «Υπάρχει πολύ µεγάλο πρόβληµα
στον Άγιο Παντελεήµονα, στην Πλατεία
Αττικής. Η µεγαλύτερη γάγγραινα σχετικά µε τη
δράση του πα-

ρεµπορίου
είναι αυτή η περιοχή. Εκεί πραγµατοποιείται
µια λαϊκή αγορά που έχει γύρω
στους τριακόσιους πάγκους µε οπωρολαχανικά και γύρω στους εκατό µε βιοµηχανικά είδη (όπως για παράδειγµα ρούχα κ.λπ.).
Στο ίδιο σηµείο στήνεται το µεσηµέρι µετά τις
2 µια παραλαϊκή αγορά µε τουλάχιστον τριακόσιους παράνοµους πωλητές. Όποιος βρεθεί στην περιοχή κάθε Σάββατο µπορεί να το

✻
Αποµένει να δούµε
πότε θα αρχίσουν
να λαµβάνονται
µέτρα για
τους παραβάτες,
τα οποία θα
οδηγήσουν
στη σταδιακή άρση
του φαινοµένου

διαπιστώσει βλέποντάς το και µόνος του» περιγράφει. «Παρά το ότι έχουµε ειδοποιήσει
επανειληµµένως την Αστυνοµία και παρά το
ότι στέλνουµε συνεχώς σχετικές επιστολές στον δήµαρχο, εξακολουθούν και τους αφήνουν να
δρουν ανενόχλητοι, δείχνο-

ντας µε
αυτόν τον τρόπο
πως δεν ασχολούνται
σοβαρά µε αυτή την υπόθεση.
Ενώ, αντίθετα, στις νόµιµες λαϊκές
αγορές κάνουν συνεχώς αυστηρούς ελέγχους, στην περίπτωση των παράνοµων πωλητών δεν συµβαίνει το ίδιο. Τώρα κιόλας λόγω
κορονοϊού επιβάλλουν σε εµάς πρόστιµα και
για άλλα, όπως για παράδειγµα για τη χρήση
της προστατευτικής µάσκας ή για την τήρηση
των αποστάσεων µεταξύ των πάγκων, όπου
και σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται το ίδιο
αντίστοιχα και στους παράνοµους. Επίσης,
πολλοί ανάµεσά τους πουλάνε και λαθραία
τσιγάρα, ωστόσο, ενώ οι έφοδοι της Αστυνοµίας για τέτοιες περιπτώσεις είναι συχνοί, αυτοί πάλι δεν παθαίνουν τίποτε. Πουλάνε ό,τι

θέλουν και δεν τους πειράζει κανείς. Άρα,
πώς να µην είναι οι τιµές τους πιο χαµηλές,
αφού πουλάνε ακόµη και κλεµµένα πράγµατα, τα οποία µάλιστα είναι και αµφιβόλου ποιότητας;».

«ΚΡΥΦΤΟ-ΚΥΝΗΓΗΤΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»
Αλλά και από την πλευρά του προέδρου
της Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής-∆υτικής Μακεδονίας,
Θεσσαλίας και Θράκης, Βασίλειου Μακρίδη,
έρχεται µία ακόµη επιβεβαίωση ότι τα πράγµατα είναι εξίσου ανησυχητικά. «∆υστυχώς,
υπάρχουν ακόµη συγκεκριµένα σηµεία στις
παρυφές µεγάλων λαϊκών αγορών όπου τοποθετούνται πάγκοι και πωλούνται παράνοµα
προϊόντα από ανθρώπους, που στην πλειονότητά τους είναι Ροµά. Γίνονται συνεχώς καταγγελίες, έρχεται η Αστυνοµία, φεύγουν, και σε
καµιά ώρα επιστρέφουν πάλι. Τόσα χρόνια το
λέµε, το ξαναλέµε, και ακόµη δεν έχει αλλάξει τίποτα. Υπάρχουν µάλιστα και πολλά περιστατικά όπου οι νόµιµοι πωλητές, οι οποίοι
πληρώνουν κανονικά τον ΦΠΑ και καταβάλλουν όλες τις απαιτούµενες εισφορές, δέχονται
αλλεπάλληλους
ελέγχους

✻
Ιδίως τώρα
που λόγω της
πανδηµίας είναι
κλειστά τα εµπορικά
καταστήµατα, κάτι
τέτοιο είναι ακόµη
πιο εξωφρενικό

από τα όργανα της τάξης, ενώ όλοι οι άλλοι,
που πουλάνε τις πραµάτειές τους… µαύρα, είναι στο απυρόβλητο» εξηγεί.

«ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ»
«Σίγουρα είναι πιο φθηνά αυτά τα αµφιβόλου ποιότητας προϊόντα -τα οποία είναι πολύ
πιθανό να εισέρχονται και παράνοµα στη χώρα, ενώ παράλληλα υπάρχει και η περίπτωση
των παράνοµων πωλητών που τα αγοράζουν
ελαφρώς ελαττωµατικά από εταιρείες και εργοστάσια-, αλλά αυτό είναι κάτι αναµενόµενο από τη στιγµή που δεν πληρώνουν φόρους, δεν έχουν ταµειακή µηχανή κ.λπ. Ο
κόσµος στέκεται σε αυτούς τους πάγκους
και αγοράζει, αλλά κι αυτό είναι επίσης αναµενόµενο, αφού υπάρχει ανέχεια, ιδίως εν µέσω πανδηµίας. Όταν
δεν φτάνει η τσέπη του
καθενός να καλύψει τις

ανάγκες του, τι
να κάνει… Φτάσαµε
πλέον στο σηµείο οι αλλοδαποί και οι Ροµά να απλώνουν στα
πεζοδρόµια τα… µαύρα προϊόντα τους και
να τα πουλάνε στους κεντρικούς δρόµους,
και κανείς να µην τους κυνηγάει. Σε ποιο άλλο κράτος θα γινόταν αυτό;
Για ποια… ευνοούµενη δηµοκρατία µιλάµε; Αυτό συµβαίνει παντού στην Ελλάδα. Βλέπει κανείς για παράδειγµα στη Θεσσαλονίκη,
στην Τσιµισκή, να έχει απλώσει ο άλλος τσάντες προς πώληση στο πεζοδρόµιο ή ηλεκτρικές συσκευές, και απέναντι να είναι το νόµιµο
µαγαζί που πουλάει επίσης τσάντες ή ηλεκτρικές συσκευές και αγωνίζεται για να πληρώνει
ενοίκιο, ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.ο.κ., αλλά ούτε και σε αυτή την περίπτωση παθαίνει κάτι ο παράνοµος
πωλητής.
Ιδίως τώρα που λόγω της πανδηµίας είναι
κλειστά τα εµπορικά καταστήµατα, κάτι τέτοιο
είναι ακόµη πιο εξωφρενικό. ∆υστυχώς, το
παρεµπόριο είναι σε φοβερή έξαρση».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΣΕΕ
Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από τότε
που η Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου &
Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ) απέστειλε σχετική επιστολή προς το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, µε σκοπό την παρέµβαση
της κυβέρνησης για την αποτροπή δηµιουργί-
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λα σε λαϊκές αγορές
ας συνθηκών αθέµιτου ανταγωνισµού εις βάρος των εµπόρων και κατόχων νοµίµων αδειών στις λαϊκές αγορές. Πρόκειται, άλλωστε,
για ένα θέµα το οποίο απασχολεί συστηµατικά τη Συνοµοσπονδία και το ανακινεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως επιβεβαίωσε
για µία ακόµη φορά και εκπρόσωπός της, σε
επικοινωνία που είχε µαζί του η «kedenews».
Να σηµειωθεί, επίσης, ότι σε πρόσφατη δήλωσή του ο αρµόδιος
αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
και Κοι-

✻
Γίνονται συνεχώς
καταγγελίες,
έρχεται
η Αστυνοµία,
φεύγουν, και
σε καµιά ώρα
επιστρέφουν πάλι

νοχρήστων Χώρων Αθήνας, Βασίλης Κοροµάντζος, υποστήριξε πως «η ∆ηµοτική Αστυνοµία διεξάγει ελέγχους σε λαϊκές εφόσον
καταγράφονται κάποια ιδιαίτερα προβλήµατα,
όπως στη Μιχαήλ Βόδα, που είναι µεγάλη λαϊκή, στην Πανόρµου, στον Νέο Κόσµο, στον
Άγιο Νικόλαο. Με άλλα λόγια, µας ενδιαφέρουν οι περιπτώσεις παραεµπορίου-παραλαϊκών, που πολλές φορές δηµιουργούνται σε τέτοια σηµεία και εκεί δίνουµε το µεγαλύτερο
βάρος». Αποµένει να δούµε πότε και κατά πόσον θα αρχίσουν να λαµβάνονται και να
εφαρµόζονται µέτρα για τους παραβάτες, τα
οποία θα οδηγήσουν στη σταδιακή άρση του
φαινοµένου.

Νέο νοµοσχέδιο για το υπαίθριο εµπόριο
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση νέου
νοµοσχεδίου από το υπουργείο Ανάπτυξης που θα
διέπει τη λειτουργία του υπαίθριου εµπορίου. Σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτη Σταµπουλίδη, «το
νοµοσχέδιο έρχεται να βάλει τέλος στην αδιαφάνεια και να αποκαταστήσει κενά ετών στην αδειοδότηση».
Έντονες είναι οι αντιδράσεις πάντως εκ µέρους
των φορέων των πωλητών των λαϊκών αγορών µόλις παρέλαβαν το προσχέδιο που αποτυπώνει τις
προθέσεις της κυβέρνησης. Μάλιστα, εργαζόµενοι
έβαλαν µαύρες σηµαίες στους πάγκους ως ένδειξη διαµαρτυρίας, ενώ, όπως δήλωσαν στην
«kedenews» ο Π. Μόσχος και ο Β. Μακρίδης, «αν
δεν καρποφορήσουν οι συζητήσεις µε τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη, θα ξεκινήσουµε
κυλιόµενες απεργίες σε όλη τη χώρα, καθώς αυτό
το σχέδιο νόµου, που υποτίθεται ότι δηµιουργεί εκσυγχρονισµό, είναι αναχρονιστικό και δεν ευνοεί
καθόλου τους παραγωγούς, αλλά, αντίθετα, τους
κυνηγάει».
Ειδικότερα:
Φορείς λειτουργίας και αρµόδιοι για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών ορίζονται οι δήµοι της
χώρας, εκτός από τις λαϊκές αγορές στην Αττική

και στη Θεσσαλονίκη, όπου αρµόδιες είναι, αντίστοιχα, οι περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
Καταργούνται οι επιτροπές λαϊκών αγορών.
Απαιτείται η κατάθεση φορολογικής-ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Ανακαλούνται οι άδειες των παραγωγών και
επαγγελµατιών για έξι µήνες για τη µη έκδοση
τριών αποδείξεων.
Καθηµερινή καταβολή τελών ανεξάρτητα από τη
φυσική παρουσία των πωλητών.
Αφαίρεση άδειας αν δεν πωληθεί το 70% της δηλωθείσας ποσότητας στην άδεια και στο ΟΣ∆Ε
(Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου).
Οι άδειες δραστηριοποίησης παραγωγού και
επαγγελµατία πωλητή χορηγούνται µέσω προκήρυξης µε µοριοδότηση των κριτηρίων.
Λειτουργία ψηφιακής πλατφόρµας που θα διαλειτουργεί µε την πλατφόρµα e-Καταναλωτής και
παροχή υπηρεσιών διανοµής των προϊόντων µε
τη µέθοδο delivery.
Καθιερώνεται η «υπαίθρια αγορά παρασκευής
και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του
δρόµου» (street food market).
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Ρεπορτάζ: ΛΥ∆ΙΑ ΜΠΕΝΤΡΟΣ

Σ

ε σοβαρές καταγγελίες σχετικά µε
τον εµβολιασµό παιδιών µε αναπηρία στο Ίδρυµα «Άγιος ∆ηµήτριος»
προχώρησε η πρόεδρος του Σωµατείου Γονέων και Κηδεµόνων, Ολυµπία
Κορδά. Όπως η ίδια δήλωσε στην
«kedenews», οι γονείς είχαν αρχικά ενηµερωθεί πως τα παιδιά τους θα εµβολιαστούν
στις 22-26 Μαρτίου, ωστόσο την τελευταία
στιγµή η διευθύντρια του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και διευθύντρια του Ιδρύµατος «Άγιος
∆ηµήτριος», δήλωσε στην κ. Κορδά πως, µε
απόφαση του υπουργείου Υγείας, δεν θα
πραγµατοποιηθούν άλλοι εµβολιασµοί από
τις κινητές µονάδες του ΕΟ∆Υ σε ΑµεΑ,
όπως και στα γηροκοµεία όλης της χώρας.
Ο ΕΟ∆Υ επιβεβαίωσε αυτή την εντολή
στην κ. Κορδά, µε το υπουργείο Υγείας λίγη ώρα αργότερα να το διαψεύδει και να
την παραπέµπει για περισσότερες πληροφορίες στο υπουργείο Εργασίας, χωρίς να
δίνονται ούτε καν διευκρινίσεις για την απόφαση να αναβληθούν για άλλη µία φορά οι
εµβολιασµοί των παιδιών µε αναπηρία.

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
Πάντως, στην επίσηµη ιστοσελίδα της
Εθνικής Εκστρατείας Εµβολιασµών, µε ηµεροµηνία 19 Φεβρουαρίου 2021 και τίτλο
«Σειρά προτεραιοποίησης των οµάδων του
πληθυσµού για εµβολιασµό κατά της
Covid-19», αναγράφεται ρητά η προτεραιότητα στους εµβολιασµούς των εκπαιδευτικών, προσωπικού και µαθητών ειδικών σχολείων και κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία.
Ο Γολγοθάς των γονιών στο συγκεκριµένο κέντρο συνεχίζεται, καθώς εµπόδια συναντούν ακόµη και στην πρωτοβουλία τους
να εµβολιαστούν τα παιδιά τους µε δικές
τους ενέργειες, αφού -όπως κατήγγειλε η κ.
Κορδά- πολλοί δεν βρίσκουν καν τα στοιχεία
τους εγγεγραµµένα στην ψηφιακή πλατφόρµα. ∆εδοµένης της κατάστασης, η κ. Κορδά
διερωτάται ποια θα είναι η τύχη των παιδιών
που δεν έχουν γονείς και ποιος θα µεριµνήσει για τον δικό τους εµβολιασµό.

αποµακρύνθηκαν από το κόµµα µετά τη δηµοσιοποίηση των καταγγελιών.
Η διεύθυνση του Κέντρου δικαιολόγησε τους παράτυπους εµβολιασµούς ρίχνοντας το µπαλάκι στον ΕΟ∆Υ, κάνοντας λόγο για αδιάθετες δόσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τους εµβολιασµούς στα δύο
ιδρύµατα.

«∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΟΛΗ
ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ»
Με το ζήτηµα να λαµβάνει τεράστιες διαστάσεις, κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης από το υπουργείο Υγείας την περασµένη Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας, Βασίλης Κοντοζαµάνης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες περί ακύρωσης του εµβολιασµού κατόπιν εντολής του υπουργείου, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει καµία εντολή
για ακύρωση εµβολιασµών». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «το πρόγραµµα των εµβολιασµών εξελίσσεται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό», ενώ τόνισε ότι «όλοι οι πολίτες που επιθυµούν να εµβολιαστούν θα εµβολιαστούν». Παρ’ όλα αυτά, η κ. Κορδά
µάς ενηµέρωσε πως µέχρι στιγµής δεν
υπάρχει καµία σχετική ενηµέρωση για τον
επαναπρογραµµατισµό των εµβολιασµών
για τα ΑµεΑ του ιδρύµατος.

Γολγοθάς
ο εµβολιασµός
στο Ίδρυµα
«Άγιος ∆ηµήτριος»
✻
∆ύο πρώην στελέχη
της Νέας
∆ηµοκρατίας
αποµακρύνθηκαν
από το κόµµα µετά
τη δηµοσιοποίηση
των καταγγελιών
για εκτός σειράς
εµβολιασµό τους

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
Την παρέµβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκάλεσαν καταγγελίες που είδαν το φως της δηµοσιότητας
για παρατυπίες στη διαδικασία εµβολιασµού στα ιδρύµατα «Άγιος ∆ηµήτριος» και
«Άγιος Παντελεήµων». Σύµφωνα µε τις καταγγελίες, εµβολιάστηκαν 24 άτοµα που
δεν είχαν καµία εργασιακή σχέση µε τα
ιδρύµατα, 12 σε καθένα εξ αυτών, µε τελευταία ηµεροµηνία εµβολιασµού τη 16η Φεβρουαρίου. Πληροφορίες ανέφεραν πως
τα άτοµα αυτά είχαν φιλικές σχέσεις µε ανθρώπους του ιδρύµατος. Μάλιστα, ανάµεσα στα άτοµα αυτά υπήρξαν και δύο πρώην στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας, που

Πηγή φωτογραφίας: (EUROKINISSI/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ)

Εµβολιασµοί εκτός σειράς στο Γηροκοµείο Βόλου
Οι εµβολιασµοί εκτός σειράς δεν περιορίζονται µόνο στα δύο ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης, αλλά αποτελούν ένα µάλλον κατ’ επανάληψη φαινόµενο σε όλη την
επικράτεια. Την προσοχή της Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας (ΕΑ∆) τράβηξαν οι καταγγελίες σχετικά µε εµβολιασµούς κατά του κορονοϊού εκτός σειράς και στο Γηροκοµείο Βόλου.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, στις 25 Ιανουαρίου,
όπως προκύπτει και από δελτίο Τύπου του ιδρύµατος,
έγινε ο πρώτος µαζικός εµβολιασµός των ηλικιωµένων
και των εργαζοµένων. Συγγενείς των τροφίµων κατήγγειλαν πως κατά τη διάρκεια του εµβολιασµού για τη δεύτερη δόση άτοµα ξένα προς το ίδρυµα εµβολιάστηκαν
παρά τη σειρά προτεραιότητας που υπήρχε.

Εκτός σειράς εµβολιάστηκαν τουλάχιστον τέσσερα
άτοµα, ενώ υπήρξαν αναφορές και για ακόµα δύο άτοµα, που ισχυρίστηκαν πως ήταν υπάλληλοι του γηροκοµείου, κάτι όµως αναληθές.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
Στις καταγγελίες απάντησε, µέσα από τηλεοπτική συνέντευξη, ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Γηροκοµείου Βόλου,
Πάνος Παύλος, δηλώνοντας: «Εµβολιάστηκε η αντιπρόεδρος του γηροκοµείου, που είναι εφοριακός, έχει δώσει τη ζωή της για το Γηροκοµείο Βόλου. Έτσι βρέθηκε
στη λίστα. Ένα άτοµο εµβολιάστηκε εκτός σειράς. Στον
πρώτο εµβολιασµό πετάχτηκαν οκτώ εµβόλια, τρεις ηλι-

κιωµένοι αρνήθηκαν να κάνουν, άλλοι τρεις είχαν πυρετό, και άλλοι δύο έφυγαν από τη ζωή.
Ένα µέλος του ∆.Σ. ήταν στην Αθήνα αποκλεισµένος, άλλο µέλος είχε αλλεργία και δεν έκανε το εµβόλιο.
Αυτά τα εµβόλια, λοιπόν, την πρώτη φορά πετάχτηκαν.
Εµείς δεν είµαστε µόνιµη µονάδα εµβολιασµού, είµαστε
µεταφερόµενη µονάδα.
Βεβαίως ενηµερώσαµε τον ΕΟ∆Υ τον γιατρό που
ήταν υπεύθυνος εµβολιασµού, και µας είπαν ότι περισσεύουν αυτές οι δόσεις. Έτσι ήρθε άτοµο εκτός γηροκοµείου και έκανε το εµβόλιο. ∆υστυχώς, ήταν µόνο ένα
άτοµο, και το θέµα θα έπρεπε να είναι τα έξι εµβόλια που
πήγαν χαµένα».

Καθώς εγκρίνονται όλο και περισσότερα εµβόλια κατά της Covid-19,
αυξάνονται σταδιακά οι συνδυασµοί διαφορετικών εµβολίων
που αρχίζουν να δοκιµάζονται

E I ∆ Ι ΚΟ Ε Ξ Τ ΡΑ Ε Ν Θ Ε Τ Ο Γ Ι Α Τ Η Ν Υ Γ Ε Ι Α

Η Ε.Ε. είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της πρόσβασης
του κοινού σε ασφαλή και αποτελεσµατικά εµβόλια
κατά της νόσου Covid-19 στην Ε.Ε.

Τελικά

ΜΙΑ,
ΔΥΟ
Ή ΤΡΕΙΣ

δόσεις εµβολίου;
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Υπογονιµότητα:
Πιθανές αιτίες
και αντιµετώπιση
«Είναι σηµαντική η διάκριση της ανδρικής υπογονιµότητας
από τη στυτική δυσλειτουργία, αυτό που ο κόσµος, βάρβαρα,
συχνά ονοµάζει “ανικανότητα”» ξεκαθαρίζει ο ουρολόγος
Αθανάσιος Ρήγας

Υ

πογονιµότητα ορίζεται η αδυναµία
του ζεύγους να επιτύχει κύηση µετά
την πάροδο ενός έτους σεξουαλικής
επαφής χωρίς προφυλάξεις. Η υπογονιµότητα δεν είναι απλώς γυναικείο πρόβληµα. Άνδρες και γυναίκες είναι εξίσου πιθανό να
έχουν πρόβληµα γονιµότητας.
Ο χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος
Αθανάσιος Ρήγας, διδάκτωρ Πανεπιστηµίου
Αθηνών και διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών, εξηγεί τα αίτια, τον διαγνωστικό έλεγχο και την αντιµετώπιση της υπογονιµότητας.

Πόσο συχνό είναι το πρόβληµα της
υπογονιµότητας; Πότε το ζευγάρι που
επιθυµεί παιδιά πρέπει να αρχίσει να
ανησυχεί και να απευθυνθεί στους ειδικούς γιατρούς για έλεγχο γονιµότητας;
Η απόκτηση παιδιών αποτελεί επιθυµία
των περισσότερων ανθρώπων. Η πιθανότητα σύλληψης ενός φυσιολογικού ζεύγους
που συνευρίσκεται ερωτικά και χωρίς τη λήψη προφυλακτικών µέτρων είναι 25% σε διάστηµα ενός µήνα, 75% στο εξάµηνο και
90% στο έτος. Τα περισσότερα ζευγάρια,
λοιπόν, συλλαµβάνουν µέσα σε έναν χρόνο,
ένα ποσοστό όµως 10%-15% δεν το καταφέρνουν. Είναι γνωστό ότι η αναπαραγωγική
ικανότητα είναι µέγιστη και για τους άνδρες
και για τις γυναίκες στην ηλικία των 24 ετών,
ελαττώνεται δε προϊούσης της ηλικίας.
Στα ζευγάρια µε πρόβληµα γονιµότητας
ευθύνεται κυρίως η γυναίκα;
Στις µέρες µας είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένο και συχνά θεωρείται αυτονόητο και
από το ευρύ κοινό ότι, για να επέλθει φυσιολογική γονιµοποίηση, και στη συνέχεια κύηση, πρέπει να είναι απολύτως υγιή και τα δύο
µέρη του ζεύγους. Αυτό έρχεται σε αντίθεση
µε την άποψη που επικρατούσε για πολλά
χρόνια και ήθελε τις γυναίκες να φέρουν την
αποκλειστική ευθύνη όταν το ζεύγος δεν
µπορούσε να αποκτήσει τα παιδιά που επιθυµούσε, και κατά συνέπεια ο ιατρικός έλεγχος
περιοριζόταν µόνο στη γυναίκα.
Είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις ελέγχου υπογονιµότητας να εξετάζεται ο άνδρας;
Είναι αποδεδειγµένο ότι περίπου το ένα
τρίτο των περιπτώσεων υπογονιµότητας

οφείλεται αποκλειστικά σε παθολογία του άνδρα, ενώ σε ακόµη ένα τρίτο παρατηρείται
αµοιβαία συµµετοχή ανδρικού και γυναικείου παράγοντα. Συνολικά, λοιπόν, στις µισές
περιπτώσεις υπογονιµότητας υποκρύπτεται
ανδρικός παράγοντας, καθιστώντας την ιατρική εκτίµηση του άνδρα επιβεβληµένη, µε

σκοπό την αναγνώριση και εν συνεχεία την
αντιµετώπιση κάποιας συγκεκριµένης παθολογικής κατάστασης, την αιτιολογική δηλαδή
θεραπεία του προβλήµατος. Παρόλο που
αυτό είναι εφικτό σε αρκετές περιπτώσεις,
υπάρχουν άλλες που είναι αδύνατον. Οι
εµπειρικές θεραπείες καθώς και οι τεχνικές

στην Κωνσταντίνα

Στεργίου

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Αθανάσιος Ρήγας,
MD, PhD, FEBU, διευθυντής
Ουρολογίας, διδάκτωρ
Πανεπιστηµίου Αθηνών

υποβοηθούµενης γονιµοποίησης µπορούν
να προσφέρουν στις περιπτώσεις αυτές.

Η στυτική δυσλειτουργία είναι ταυτόσηµη µε την ανδρική υπογονιµότητα;
Είναι σηµαντική η διάκριση της ανδρικής
υπογονιµότητας από τη στυτική δυσλειτουργία, αυτό που ο κόσµος, βάρβαρα, συχνά
ονοµάζει «ανικανότητα». Η τελευταία κατάσταση αναφέρεται στις περιπτώσεις αυτές
που ο άνδρας δεν καταφέρνει να έχει στύση
επαρκή για να φέρει σε πέρας ικανοποιητικά
µια σεξουαλική πράξη. Παρά ταύτα, το σπέρµα του µπορεί να είναι απολύτως φυσιολογικό και γόνιµο. Βεβαίως, αν η στυτική δυσλειτουργία παρεµποδίζει τη φυσιολογική εκσπερµάτιση εντός του γυναικείου κόλπου ή
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εκφράζεται µε διαταραχές της εκσπερµάτισης (π.χ. πρόωρος ή απούσα), µπορεί να
αποτελέσει αιτία υπογονιµότητας. Είναι, φυσικά, αυτονόητο ότι πολλοί άνδρες που εµφανίζουν δυσκολία να αποκτήσουν παιδί µε
τη σύντροφό τους εµφανίζουν φυσιολογική
στύση και επιτυχηµένη σεξουαλική ζωή.

Ποιες παθολογικές καταστάσεις µπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του
άνδρα για τεκνοποίηση;
Είναι πολλές οι παθήσεις που συνδέονται
άµεσα ή έµµεσα αιτιολογικά µε την ανδρική
υπογονιµότητα. Αφορούν παθολογικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη φυσιολογική παραγωγή και ωρίµανση του σπέρµατος στους όρχεις ή την οµαλή και ακώλυτη µεταφορά αυτού
µέσω της αποχετευτικής οδού του ανδρικού
γεννητικού συστήµατος. Οι οξείες ή χρόνιες
φλεγµονές του ουροποιογεννητικού συστήµατος, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα,
η κιρσοκήλη, η κρυψορχία, ο τραυµατισµός ή
η έκθεση των γεννητικών οργάνων σε τοξικούς
παράγοντες (π.χ. ακτινοβολία, χηµειοθεραπεία, φάρµακα, αλκοόλ, καπνός), ο τραυµατισµός της σπονδυλικής στήλης, οι χειρουργικές
επεµβάσεις, συγγενείς κληρονοµικές και ορµονικές παθήσεις, η απόφραξη της συνέχειας
του γεννητικού συστήµατος και οι ανοσολογικές διαταραχές αποτελούν κάποιες από τις πιο
σηµαντικές αιτίες υπογονιµότητας.
Ο ιατρικός έλεγχος αποκαλύπτει πάντα
την παθολογική κατάσταση που οδηγεί
στην ανδρική υπογονιµότητα;

Σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, περίπου
στο ένα τρίτο των περιπτώσεων, παρά τον ενδελεχή έλεγχο δεν αποκαλύπτεται κάποιος
συγκεκριµένος αιτιολογικός παράγοντας,
και τότε µιλάµε για ιδιοπαθή υπογονιµότητα.
Καθώς συντελείται πρόοδος στη γνώση της
φυσιολογίας της ανδρικής αναπαραγωγικής
λειτουργίας, νέες ερµηνείες προκύπτουν,
εξηγώντας ορθότερα και πληρέστερα τους
µηχανισµούς της ανδρικής υπογονιµότητας,
προσφέροντας, παράλληλα, τη δυνατότητα
αποτελεσµατικότερης θεραπευτικής παρέµβασης.

Σε ποια ιατρική ειδικότητα πρέπει να
απευθυνθεί το ζευγάρι που επιθυµεί
έλεγχο γονιµότητας;
Η στενή συνεργασία του ουρολόγου µε
τον γυναικολόγο αλλά και άλλες ιατρικές ειδικότητες, όπως ο ενδοκρινολόγος και ο γενετιστής, συχνά είναι επιβεβληµένη. Η ενδεδειγµένη προσέγγιση του ζευγαριού από
τον ειδικό γιατρό είναι ευθεία, αντικειµενική και ευαίσθητη, λαµβάνοντας υπόψη την
ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση δύο ανθρώπων, συνήθως νέων και υγιών, που
όµως αντιµετωπίζουν µια εµφανή οργανική
δυσλειτουργία.
Με ποιον τρόπο ο ουρολόγος-ανδρολόγος διερευνά το υπογόνιµο ζεύγος;
Το λεπτοµερές ιστορικό και η κλινική εξέταση αποτελούν τα πρώτα στάδια της διερεύνησης της υπογονιµότητας. Βασική εξέταση
αποτελεί το σπερµοδιάγραµµα, η ποσοτική

‘

«Η θεραπεία
της ανδρικής
υπογονιµότητας µπορεί
να είναι δύσκολη
και κάποιες φορές
απογοητευτική.
∆ύσκολα υπάρχουν
άµεσα αποτελέσµατα»

και ποιοτική δηλαδή ανάλυση του σπέρµατος.
Είναι µια εξέταση απλή, ανώδυνη και φθηνή.
Η σωστή λήψη, επεξεργασία και ερµηνεία του
δίνει αναντικατάστατες πληροφορίες. Στην
πλειονότητα των περιπτώσεων ανδρικής υπογονιµότητας το σπερµοδιάγραµµα είναι παθολογικό. Κάποιες από τις βασικές διαταραχές
του σπέρµατος που µπορεί να αποκαλυφθούν
είναι η ελάττωση του αριθµού των σπερµατοζωαρίων (ολιγοσπερµία) ή ακόµη και η απουσία τους (αζωοσπερµία), καθώς και διαταραχές της κινητικότητάς τους, ελάττωση (ασθενοσπερµία) ή και κατάργησή της (νεκροσπερµία). Η µορφολογία και το στάδιο ωρίµανσης

των σπερµατοζωαρίων είναι, επίσης, πολύ σηµαντικά. Βεβαίως, αναλόγως των ευρηµάτων
ακολουθούν άλλες, ειδικές εργαστηριακές
και παρακλινικές εξετάσεις. Οι καλλιέργειες
σπέρµατος, οι λειτουργικές δοκιµασίες (δοκιµασία τραχηλικής βλέννης, διεισδυτικότητας
και προσκολλητικότητας), ο προσδιορισµός
αντισπερµικών αντισωµάτων, ο ορµονικός, ο
χρωµοσωµικός έλεγχος, το υπερηχογράφηµα οσχέου, ο απεικονιστικός έλεγχος, ακόµη
και η βιοψία όρχεος, αποτελούν κάποιες από
αυτές τις απλές ή περισσότερο εξεζητηµένες
εξετάσεις, που σκοπό έχουν τη λεπτοµερή διερεύνηση και ανακάλυψη της αιτίας των διαταραχών του σπέρµατος που διαπιστώθηκαν.

Η θεραπεία για την ανδρική υπογονιµότητα είναι απλή; Γίνεται µε τη χορήγηση
φαρµακευτικών σκευασµάτων ή µπορεί
να χρειαστεί και χειρουργική επέµβαση;
Η θεραπεία της ανδρικής υπογονιµότητας
µπορεί να είναι δύσκολη και κάποιες φορές
απογοητευτική. ∆ύσκολα υπάρχουν άµεσα
αποτελέσµατα και είναι αναγκαία η εµµονή
στη θεραπεία επί µακρόν. Η θεραπευτική προσέγγιση µπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η συντηρητική περιλαµβάνει τη
χρήση φαρµακευτικών σκευασµάτων, όπως
ορµόνες, αντιβιοτικά, στεροειδή, µε στόχο τη
βελτίωση του σπέρµατος. Είναι προφανές ότι
συγκεκριµένες ανατοµικές ανωµαλίες, όπως
η κιρσοκήλη, η κρυψορχία, η απόφραξη της
αποχετευτικής οδού του όρχεος, αντιµετωπίζονται µε τις αντίστοιχες χειρουργικές επεµβάσεις. Οι µοντέρνες µικροχειρουργικές τεχνικές, µε τη χρήση σύγχρονων µέσων, για
παράδειγµα µικροσκοπίων, βελτιώνουν τα χειρουργικά αποτελέσµατα, κάνοντας εφικτή για
παράδειγµα την αποκατάσταση της συνέχειας του σπερµατικού πόρου ακόµη και σε καταστάσεις που είχε προηγηθεί απολίνωσή του.
Εφόσον το ζευγάρι ακολουθήσει την ενδεδειγµένη θεραπευτική αγωγή, θα αποκτήσει σίγουρα παιδί;
Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που ούτε
τα φάρµακα ούτε οι χειρουργικές επεµβάσεις
είναι αποτελεσµατικές. Εδώ έχει θέση κάποια
από τις ποικίλες µεθόδους υποβοηθούµενης
αναπαραγωγής, που βασίζονται στην αξιοσηµείωτη πρόοδο της επιστηµονικής γνώσης
στον χώρο της βιολογίας της αναπαραγωγής.
Τι ακριβώς είναι οι µέθοδοι υποβοηθούµενης αναπαραγωγής;
Οι τεχνικές αυτές παρακάµπτουν στο εργαστήριο συγκεκριµένα στάδια της γονιµοποίησης του ωαρίου, χωρίς να διορθώνουν την
πραγµατική βάση της διαταραχής. Τέτοιες είναι οι τεχνικές επεξεργασίας του σπέρµατος
και ενδοµητρικής εγχύσεως (IUI), που συνήθως αποτελεί την αρχικά επιλεγόµενη µέθοδο υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, η εξωσωµατική γονιµοποίηση (IVF) και η τεχνική της
ενδοκυτταροπλασµατικής εγχύσεως (ICSI).
Ο ρόλος του γιατρού που παρακολουθεί
το υπογόνιµο ζευγάρι είναι κεντρικός, το κατευθύνει στις απαραίτητες µόνο εξετάσεις και
του προσφέρει θεραπευτικές λύσεις, σεβόµενος τον χρόνο, τον κόπο και τα έξοδα που
απαιτούνται. Παράλληλα, οφείλει να τους
υπενθυµίζει διαρκώς, στην επίπονη προσπάθεια να αποκτήσουν το παιδί που ποθούν, το
µήνυµα αισιοδοξίας που στις µέρες µας πηγάζει από την επιστηµονική γνώση και πραγµατικότητα: οι πιθανότητες ακολουθώντας τις
σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές
ιατρικές µεθόδους είναι µε το µέρος τους.
Ακόµα όµως και όταν όλες οι προσπάθειες
αποτύχουν, υπάρχουν πάντα οι εναλλακτικές
λύσεις της λήψης ξένου σπέρµατος και της
υιοθεσίας.

πανδηµία
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Τελικά µία, δύο ή τρεις
δόσεις εµβολίου;
Της Κέλλυς Σαουάχ-Μαραγκουδάκη

Η Ε.Ε. είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της πρόσβασης
του κοινού σε ασφαλή και αποτελεσµατικά εµβόλια κατά
της νόσου Covid-19 στην Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε το πρώτο εµβόλιο κατά της νόσου Covid-19
στις 21 ∆εκεµβρίου 2020, κατόπιν αξιολόγησης
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (EMA)
και διαβούλευσης µε τα κράτη-µέλη της Ε.Ε.
Πώς δρουν τα εµβόλια;
Τα εµβόλια κατά του κορονοϊού προλαµβάνουν τη νόσο προκαλώντας στον
ανθρώπινο οργανισµό ανοσοαπόκριση.
Τα περισσότερα εµβόλια κατά του ιού
προκαλούν αυτές τις ανοσολογικές αποκρίσεις σε ένα µικρό τµήµα του ιού SARSCoV-2. Ο SARS-CoV-2 είναι ο ιός που
προκαλεί τον Covid-19. Για παράδειγµα,
εάν ένα εµβολιασµένο άτοµο µολυνθεί
αργότερα από τον ιό, το ανοσοποιητικό
του σύστηµα θα αναγνωρίσει τον ιό και,
όντας προετοιµασµένο, µπορεί να προστατεύσει το άτοµο από τη νόσο.

Pfizer & Moderna
Τα εµβόλια των Pfizer και Moderna είναι εµβόλια mRNA τεχνολογίας. Οι δύο
εταιρείες ένωσαν τις δυνάµεις τους µε τη
γερµανική βιοτεχνολογική εταιρεία
BioNTech αναπτύσσοντας ένα δυνητικά
RNA εµβόλιο ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου Covid-19. Η έρευνα
από τα Αµερικανικά Κέντρα Ελέγχου και

‘

Καθώς εγκρίνονται
όλο και περισσότερα
εµβόλια κατά της
Covid-19, αυξάνονται
σταδιακά οι συνδυασµοί
διαφορετικών εµβολίων
που αρχίζουν
να δοκιµάζονται

Πρόληψης των Ασθενειών (CDC) αξιολόγησε την ικανότητα των εµβολίων να προστατεύουν από τη µόλυνση, περιλαµβανοµένων µολύνσεων που δεν παρουσιάζουν
συµπτώµατα. Τα εµβόλια τα οποία ανέπτυξαν οι εταιρείες Pfizer/ BioNTech SE και
Moderna µείωσαν τον κίνδυνο της µόλυνσης κατά 80% δύο εβδοµάδες ή περισσότερο µετά την πρώτη από τις δύο δόσεις,
σύµφωνα µε στοιχεία νέας έρευνας. Ο
κίνδυνος µόλυνσης µειώθηκε κατά 90%
σε διάστηµα δύο εβδοµάδων µετά τη δεύτερη δόση, σύµφωνα µε τη µελέτη µε δείγµα σχεδόν 4.000 ανθρώπων.

Johnson & Johnson
Το εµβόλιο της J&J βασίζεται, χονδρικά, στην ίδια τεχνολογία µε την οποία αναπτύχθηκε το εµβόλιο της AstraZeneca και
το ρωσικό Sputnik V. Περιέχει έναν γενετικά τροποποιηµένο αδενοϊό, ο οποίος
δεν µπορεί να πολλαπλασιαστεί, αναγκάζει όµως τον ανθρώπινο οργανισµό να παραγάγει την πρωτεΐνη-ακίδα που επιτρέπει
στον κορονοϊό να εισβάλει στα ανθρώπινα κύτταρα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Φάσης ΙΙΙ των κλινικών µελετών σε
Αµερική και Νότια Αφρική, το εµβόλιο της
J&J προλαµβάνει το 85% των σοβαρών
περιστατικών Covid-19 και το 66% των
συµπτωµατικών κρουσµάτων. Κανένας
θάνατος και καµία νοσηλεία δεν αναφέρθηκε µεταξύ των εµβολιασµένων εθελοντών της µελέτης.
Όλα τα παραπάνω εµβόλια είναι γενετικού υλικού, µια σχετικά νέα τεχνολογία
που επέτρεψε την ανάπτυξή τους σε χρόνο µικρότερο του ενός έτους.

∆ηµοσίευµα-βόµβα
Και ενώ στην Ελλάδα έχουν ήδη εµβολιαστεί µε τουλάχιστον την πρώτη δόση
1.066.880 πολίτες, ακόµη γίνεται λόγος
για το πόσες πρέπει να είναι οι δόσεις των
εµβολίων. Όσον αφορά τα εµβόλια της

Pfizer, AstraZeneca και Moderna, οι ειδικοί µιλούν για δύο δόσεις. Την ίδια ώρα,
το εµβόλιο της Johnson & Jonshon, το
οποίο αναπτύχθηκε από τη βελγική θυγατρική της Janssen, αναφέρει ότι απαιτείται µόνο µία δόση, αντί για δύο όπως τα
άλλα τρία εµβόλια που έχουν εγκριθεί
στην Ε.Ε.
Και ενώ ο κόσµος είναι προβληµατισµένος -και δεν αναφερόµαστε στη µερίδα «ψεκασµένων/συνωµοσιολόγων» που
θεωρούν ότι στα εµβόλια εµπεριέχεται κάποιο είδος... τσιπ-, οι εταιρείες φροντίζουν
να τονώνουν αυτούς τους προβληµατισµούς.
Και ενώ είχαµε ξεκαθαρίσει κάπως
στο µυαλό µας ότι Pfizer, AstraZeneca και
Moderna µιλούν για δύο δόσεις, ενώ η
J&J για µία, «σκάει» νέο δηµοσίευµα από
την εταιρεία της Pfizer. Το δηµοσίευµα,
που βρίσκεται στο έγκριτο ξένο ειδησεογραφικό NBC News, αναφέρει πως, παρά την αποτελεσµατικότητα του 95% στην
πρόληψη της λοίµωξης του κορονοϊού
από τις δύο δόσεις του εµβολίου, η Pfizer
βλέπει τώρα τι µπορεί να κάνει µια τρίτη
δόση.
Καθώς εγκρίνονται όλο και περισσότερα εµβόλια κατά της Covid-19, αυξάνονται σταδιακά οι συνδυασµοί διαφορετικών εµβολίων που αρχίζουν να δοκιµάζονται. Βέβαια, να σηµειωθεί πως η ιδέα του
συνδυασµού διαφορετικών εµβολίων δεν
γεννήθηκε εν µέσω της συγκεκριµένης
πανδηµίας, αλλά έχει δοκιµαστεί κατά καιρούς εδώ και δεκαετίες, π.χ. εναντίον των
ιών της γρίπης, του HIV και του Έµπολα.
Προς το παρόν, πάντως, όλες αυτές οι
έρευνες δεν έχουν πολλά να δείξουν, καθώς έχουν γίνει κυρίως σε ζώα.

Σκέψεις για τρίτη δόση
Σε συνέντευξή του στο Lester Holt του
NBC News, ο διευθύνων σύµβουλος της
Pfizer, Albert Bourla, δήλωσε ότι στη σκέ-

ψη για την τρίτη δόση βρίσκεται η ελπίδα
ενίσχυσης της ανοσολογικής απόκρισης,
η οποία θα προσφέρει καλύτερη προστασία έναντι των παραλλαγών. «Πιστεύουµε
ότι η τρίτη δόση θα αυξήσει την απόκριση
αντισωµάτων 10-20 φορές περισσότερο»
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Bourla.
Η νέα µελέτη θα παρακολουθεί την
ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα της
τρίτης δόσης σε δύο ηλικιακές οµάδες:
των 18 έως 55 και των 65 έως 85 ετών. Οι
συµµετέχοντες προέρχονται από µια οµάδα ανθρώπων που ανήκουν στους πρώτους που έλαβαν το εµβόλιο PfizerBioNTech.

Μίξη εµβολίων
Και ενώ επικρατεί σύγχυση µε τα εµβόλια και τις ελλείψεις, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται, στην περίπτωση
που γίνει διακοπή προµήθειας ενός εµβολίου στη χώρα µας, αν θα µπορούν να κάνουν τη δεύτερη δόση από άλλη εταιρεία.
Από τα δεδοµένα που προκύπτουν µέχρι
σήµερα, δεν υπάρχει ακριβής απάντηση
σε αυτό. Θεωρητικά, δεν υπάρχει ανησυχία, αφού µια δεύτερη δόση από οποιοδήποτε εµβόλιο θα λειτουργούσε σαν
booster και θα ενίσχυε την ανοσία. Ωστόσο, αυτό δεν έχει δοκιµαστεί ακόµη και θα
ήταν πειραµατισµός. Ερευνητές στο Ηνωµένο Βασίλειο κάνουν αυτή την περίοδο
µελέτες στη µίξη εµβολίων, οπότε αναµένουµε να δούµε τα αποτελέσµατα που θα
προκύψουν από αυτές.

Τα εµβόλια θα βάλουν
τέλος στην πανδηµία;
Για ορισµένες γνωστές µεταδοτικές
νόσους θεωρείται ότι, για να επιτευχθεί η
ανοσία αγέλης που επιτρέπει τον έλεγχο
µιας πανδηµίας και, εν τέλει, την εξάλειψη
της νόσου, πρέπει να εµβολιαστεί περίπου
το 70% του πληθυσµού. Ανάλογα µε τον
ρυθµό του εµβολιασµού και των φυσικών
λοιµώξεων, η πανδηµία θα µπορούσε να
τεθεί υπό έλεγχο στην Ευρώπη έως το τέλος του 2021.
Φαίνεται πως, παρά την κοινωνική κόπωση από τα συνεχή περιοριστικά µέτρα
κατά της πανδηµίας, στο βάθος του τούνελ υπάρχει φως για το 2021. Σίγουρα οι
πολίτες αναζητούν µεγαλύτερη ασφάλεια
και σιγουριά για το µέλλον µε βελτίωση
των επαγγελµατικών και οικονοµικών
τους προοπτικών, αλλά την ίδια ώρα αντιµετωπίζουν µε σχετική αισιοδοξία την κορύφωση της πανδηµίας και την αρχή αλλαγής των δεδοµένων παγκόσµια µε τα
εµβόλια.

- Πληροφορίες από: vaccination-info.eu, reuters.com, pfizer.gr, nbcnews.com
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Το πολύ Webex
«χαλάει»
τα µάτια
των παιδιών
Η

καραντίνα σε συνδυασµό µε την τηλεκπαίδευση αύξησαν τον χρόνο
χρήσης οθονών σε καθηµερινή βάση. Ωστόσο, το οπτικό σύστηµα των παιδιών
και των εφήβων είναι ανώριµο να αντέξει
µια ψηφιακή εισβολή τέτοιας έντασης. Οι
µαθητές όλων των βαθµίδων παρακολουθούν καθηµερινά το µάθηµα µέσω της τηλεκπαίδευσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα,
στο πλαίσιο τόσο των σχολικών όσο και των
εξωσχολικών δραστηριοτήτων, να περνούν
πολλές ώρες µπροστά από µια οθόνη υπολογιστή. Μελέτες αναφέρουν ότι παιδιά που
εκτίθενται συνεχόµενα σε οθόνες ηλεκτρονικών συσκευών για περισσότερο από δύο
ώρες καθηµερινά, εµφανίζουν συµπτώµατα (οφθαλµολογικό σύνδροµο λόγω χρήσης Η/Υ) όπως κούραση και έντονες ενο-

αντιµετωπίσουµε κάνοντας σωστή χρήση
των φακών επαφής απαντά ο οπτικός-οπτοµέτρης, µέλος του ∆.Σ. της Πανελλήνιας
Ένωσης Οπτικών & Οπτοµετρών Ελλάδος,
Γεώργιος Κλάδος.

Παιδιά και φακοί επαφής
∆εν υπάρχει σαφής προσδιορισµός ηλικίας για να φορέσει φακούς επαφής ένα
παιδί. Για παράδειγµα, στην περίπτωση µιας
πάθησης των µατιών που ονοµάζεται αφακία, το παιδί µόλις από το 3ο µε 4ο έτος φοράει φακούς επαφής για να µπορεί να βλέπει. Προσωπικά θεωρώ πως, εάν ένα παιδί
µπορεί να τηρήσει τους κανόνες υγιεινής
(καθαρισµού και φύλαξης) του φακού επαφής, τότε, ναι, µπορεί να κάνει χρήση. Απαγορεύεται, βέβαια, η χρήση φακών επαφής

Φακοί επαφής και υγιεινή
Το σηµαντικότερο στη χρήση φακών
επαφής είναι η υγιεινή. Η καθαριότητα και
η αποστείρωση της θήκης των φακών επαφής είναι απαραίτητες. Πάντα πρέπει να
πλένουµε σχολαστικά τα χέρια µας πριν βά-

Μαραγκουδάκη

λουµε ή βγάλουµε τους φακούς, και πάντα
πρέπει να έχουµε µαζί µας τη θήκη των φακών µε το ανάλογο καθαριστικό υγρό σε περίπτωση που θέλουµε να τους φυλάξουµε.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Ξηροφθαλµία
Η ξηροφθαλµία προκαλείται συνήθως
από την υπέρµετρη χρήση των φακών επαφής, όταν δηλαδή γίνεται κατάχρηση. Ξηροφθαλµία παρατηρείται, επίσης, όταν φοράµε τους φακούς επαφής και κάνουµε υπέρµετρη χρήση σε οθόνες LED, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet ή
laptop. ∆ιάφορες εποχικές αλλεργίες, επίσης, µπορούν να προκαλέσουν ξηροφθαλµία, όπως και η χρήση των φακών επαφής
το καλοκαίρι χωρίς γυαλιά ηλίου. Οι φακοί
επαφής υδρογέλης είναι πιο ενυδατικοί για
τα µάτια και ενδείκνυνται περισσότερο. Οι
φακοί επαφής σιλικόνης µε µεγάλο DK (δείκτης αεροδιαπερατότητας του φακού), οι
οποίοι θα αντικαθίστανται τακτικά, φέρουν
ασφαλή αποτελέσµατα. Συνιστώνται οι ηµερήσιοι ή οι µηνιαίοι.

Computer vision syndrome
Είναι βέβαιο ότι το 2050 το 50% του
πλανήτη θα είναι διοπτροφόροι. Μεγαλώσαµε µε τη γνώση ότι οι ανωµαλίες/ασθένειες των µατιών είναι η µυωπία, η υπερµετρωπία και ο αστιγµατισµός. Τη µερίδα του
λέοντος πλέον παίρνει η κοπιωπία
(computer vision syndrome). Μελέτες
έχουν δείξει ότι 70%-90% των ατόµων που
χρησιµοποιούν καθηµερινά ηλεκτρονικούς
υπολογιστές εκδηλώνουν ένα ή περισσότερα συµπτώµατα του συνδρόµου κοπιωπίας.
Παρά την ονοµασία, τα συµπτώµατα αυτά
δεν αφορούν µόνο την όραση, αλλά µπορεί
να είναι και νευρολογικά, όπως π.χ. πονοκέφαλος ή µυοσκελετικά, για παράδειγµα
πόνος στον αυχένα.

‘

και η χρήση κινητών ή Η/Υ, διότι παρουσιάζεται αρκετές φορές ξηροφθαλµία µπροστά από οθόνες LED. Τέλος, θεωρώ ασφαλή ηλικία, τηρουµένων των παραπάνω, µετά το 12ο έτος της ηλικίας του, οπότε και
έχει γίνει η ολοκλήρωση ανάπτυξης του κερατοειδούς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στην Κέλλυ Σαουάχ-

«Κάθε 20 λεπτά,
για 20 δευτερόλεπτα,
το µάτι πρέπει να
αποµακρύνεται από
την οθόνη και να κοιτάζει
20 µέτρα µακριά»

χλήσεις στα µάτια, θόλωση της όρασης, διπλή όραση, δυσκολία συγκέντρωσης, πόνους στον αυχένα, δάκρυσµα κ.ά. Ένα
εύλογο ερώτηµα που προκύπτει είναι πώς
τα παιδιά µπορούν να παρακολουθούν την
απαραίτητη τηλεκπαίδευση δίχως να επιβαρύνουν την υγεία των µατιών τους. Άλλωστε, δεν είναι λίγα τα παιδιά που στο τέλος
της ηµέρας παραπονιούνται ότι αισθάνονται
έντονη καταπόνηση στα µάτια τους.
Ένα από τα συµπτώµατα της διαρκούς
έκθεσης των µατιών στις ηλεκτρονικές οθόνες είναι η ξηροφθαλµία. Στο τι προκαλεί
ξηροφθαλµία και πώς µπορούµε να την
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Συµπτώµατα
Κάψιµο
Κνησµός
Τσούξιµο
Θολή όραση
Ξηροφθαλµία
Κόκκινα µάτια

Αίτια
Σε αντίθεση µε τις λέξεις που είναι τυπωµένες στο χαρτί, οι ηλεκτρονικές λέξεις
αποτελούνται από pixels, τα οποία έχουν
ασαφή όρια, και έτσι δυσκολεύονται τα µάτια

Γεώργιος Κλάδος,
οπτικός-οπτοµέτρης, µέλος του ∆.Σ.
της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών
& Οπτοµετρών Ελλάδος

να εστιάσουν πάνω τους. Επιπλέον, όταν
κοιτάζουµε µια οθόνη, βλεφαρίζουµε λιγότερο (12-15 φορές το λεπτό, αντί για το σύνηθες, που είναι 17), µε συνέπεια τα µάτια
να αναπτύσσουν ξηρότητα και ερεθισµό. Το
µαγικό «20’ - 20’’ - 20 µ.» είναι µια σηµαντική λύση ξεκούρασης. Ο επαρκής ύπνος, η
κατανάλωση υγρών και η πλούσια διατροφή σε πράσινα και κίτρινα λαχανικά είναι
απαραίτητα. Αξίζει να γνωρίζουµε ότι ο οργανισµός µας δηµιουργεί δύο πρωτεΐνες: τη
λουτεΐνη και τη ζεαξανθίνη. Όταν εκλείπουν
αυτές, επειδή έχουν καταστραφεί από το
µπλε φως των Η/Υ, δηµιουργείται η ωχρά
κηλίδα, µια ασθένεια που διαγιγνώσκεται τα
τελευταία 15 χρόνια και κοντεύει να πάρει
διαστάσεις επιδηµίας.

Blue block
Η πολύωρη χρήση φακών επαφής σε
οθόνες οπτικής καταγραφής δεν είναι ό,τι
καλύτερο. Βέβαια, υπάρχουν φακοί επαφής που σταµατούν το µπλε φως: οι blue
block, για να περιορίσουµε την ενδεχόµενη
εµφάνιση της ωχράς κηλίδας, που οδηγεί
στην τύφλωση. Οι φακοί blue block είναι οι
µοναδικοί φακοί οράσεως που µπλοκάρουν
απόλυτα το βλαβερό µπλε φως, που ακτινοβολεί παντού στη σύγχρονη ζωή. Επίσης,
ένα καλό ενυδατικό, λιπαντικό κολλύριο
αποτελεί µια καλή λύση. Εξίσου σηµαντικό
είναι το µαγικό 20-20-20 (κάθε 20 λεπτά, για
20 δευτερόλεπτα, το µάτι πρέπει να αποµακρύνεται από την οθόνη και να κοιτάζει 20
µέτρα µακριά).
Είναι γνωστό πως η ζωή µας κυριαρχείται από ψηφιακές συσκευές, LED τηλεοράσεις, tablets, smartphones, GPS. Αυτές οι
φωτεινές πηγές εκπέµπουν µεγάλη ποσότητα µπλε φωτός. Αρκετές από αυτές τις συσκευές τις χρησιµοποιούµε πολλές ώρες,
συνήθως από το πρωί έως το βράδυ. Συνηθίζουµε, επίσης, να έχουµε αυτές τις συσκευές σε µικρή απόσταση, οπότε τα µάτια
µας αναγκάζονται να επανεστιάζουν συνεχώς καθώς παρατηρούµε εναλλάξ τις εικόνες και το κείµενο.
Τέλος, οι ειδικοί φακοί για γυαλιά µε επίστρωση εξουδετερώνουν το µπλε φως που
εκπέµπεται από τις ψηφιακές οθόνες, προστατεύοντας τα µάτια από την κούραση και
τους ερεθισµούς. Με τους φακούς αυτούς
θα έχετε µια πιο ξεκούραστη και άνετη όραση, καθώς µειώνεται η ένταση του φωτός
που προκαλεί θάµπωµα, ενώ παράλληλα
ενισχύεται το κοντράστ, κάνοντας τα χρώµατα της οθόνης πιο φυσικά και ζωντανά.
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Η ∆ικαιοσύνη
«µπλοκάρει» το #MeToo
Του Πέτρου Κατσουρίδη

‘

Κ

αθώς το 2021 η χώρα µας
έχει συγκλονιστεί από τις
καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, µια από τις
συχνές ερωτήσεις είναι «γιατί τα
θύµατα δεν απευθύνονται αµέσως ή νωρίτερα στην Αστυνοµία;». ∆εν αποτελεί όµως µια
απλή και εύκολη λύση, καθώς τα
θύµατα µπορούν εύκολα να «καταστραφούν» ψυχικά από το σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης.
Πώς µπορούµε να κάνουµε
το ποινικό σύστηµα καλύτερο για
όσους αναζητούν δικαιοσύνη; Η
δικαστική λειτουργία είναι µεν
αυτόνοµη, όµως επηρεάζεται εµφανέστατα από την εκάστοτε κυβέρνηση και κοινωνική περίοδο.
Ως εκ τούτου, η απονοµή δικαιοσύνης αντικατοπτρίζει την ίδια
την ποιότητα της κοινωνίας µας.

Οι µύθοι και
ο στιγµατισµός
γύρω από τη
σεξουαλικότητα
της γυναίκας πρέπει
να καταρριφθούν
µια και καλή

Έλλειψη απαραίτητων αποδείξεων
Συχνά ένας βιασµός δεν έρχεται µε τη σωµατική βία, αλλά µε
την απειλή της ή την απειλή άλλων
πραγµάτων. Για παράδειγµα,
ένας εργοδότης µπορεί να απειλήσει µια υπάλληλό του ότι θα
απολυθεί και δεν θα ξαναβρεί
δουλειά σε καµία επιχείρηση αν
δεν ικανοποιήσει τις σεξουαλικές
του ορέξεις, και η γυναίκα, φοβούµενη, να ενδώσει. Ο βιασµός
παραµένει, αλλά εκείνη δεν έχει
τις απαραίτητες αποδείξεις στα
χέρια της. ∆υστυχώς, τέτοιες περιπτώσεις βιασµού είναι αρκετές
και συνηθισµένες.

Οι φόβοι των γυναικών
και η δυσπιστία της κοινότητας
Σύµφωνα µε το Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικής, περίπου
το 90% των γυναικών που έχουν
υποστεί σεξουαλική κακοποίηση
δεν αναφέρουν τίποτα στην
Αστυνοµία. Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα θύµατα δεν καταγγέλλουν τη σεξουαλική βία -ή καθυστερούν- είναι
ο φόβος ότι δεν θα γίνουν πιστευτά και ότι η διαδικασία αυτή
δεν θα τους βγάλει πουθενά.
Σύµφωνα µε έρευνα του 2017,
υπάρχει ευρεία δυσπιστία στις
αναφορές σεξουαλικής βίας
των γυναικών από την κοινότητα, παρόλο που τα στοιχεία δείχνουν πως οι ψευδείς αναφορές είναι σπάνιες.
Ακόµη και για όσες καταγγέλλουν την κακοποίησή τους, υπάρχει µακρύς δρόµος µέχρι να κινητοποιηθεί η Εισαγγελία. Στη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα είναι το εάν θα προχωρήσει
την ποινική υπόθεση και µε ποιον
τρόπο. Επί της ουσίας, δηλαδή,
τα θύµατα δεν έχουν κανέναν
έλεγχο και δεν µπορούν να αµφισβητήσουν τις αποφάσεις των εισαγγελέων.
Σε περίπτωση, βέβαια, που
µια υπόθεση καταλήξει στη δίωξη του θύτη, οι εµπειρίες των θυµάτων είναι γενικά αρνητικές.
Αυτό οφείλεται στην πολύ κακή
µεταχείρισή τους από το προσωπικό της ποινικής δικαιοσύνης,
καθώς τα προσωπικά τους δεδο-

µένα συχνά δηµοσιοποιούνται
και τους γίνονται γενικά αδιάκριτες και σκληρές ερωτήσεις. Ερωτήσεις δηλαδή σχετικά µε το
ερωτικό παρελθόν των θυµάτων,
µε σκοπό να δηµιουργήσουν µια
ψευδή αντίληψη ότι το θύµα συναινεί στη σεξουαλική κακοποίηση αν έχει έντονη σεξουαλική
ζωή.

Συνήθεις λόγοι που
αποτρέπουν τις καταγγελίες
Όταν ο θύτης έχει ισχύ
Εάν ένας θύτης διαθέτει οικονοµική δύναµη, κύρος και
«άκρες» στο σύστηµα, τα µέσα
ενηµέρωσης αλλά και το ίδιο το
κράτος και η δικαστική εξουσία
συχνά επιλέγουν να µην ασχοληθούν µε µια καταγγελία εις βάρος του, είτε λόγω συµφερόντων
είτε λόγω φόβου και αυτοσυντή-

‘

Ένας από τους λόγους
για τους οποίους
τα θύµατα δεν
αναφέρουν τη
σεξουαλική βία
-ή καθυστερούνείναι ο φόβος ότι
δεν θα γίνουν πιστευτά
και ότι δεν θα τους
βγάλει πουθενά

ρησης. Έτσι, εάν µια γυναίκα δεχτεί επίθεση από έναν τέτοιο άνθρωπο, σπανίως απευθύνεται
στη ∆ικαιοσύνη, γνωρίζοντας
από την αρχή ότι ο δρόµος της
δικαίωσής της θα είναι µακρύς
και δύσκολος.
Κοινωνικός στιγµατισµός
Η κοινωνία µας ακόµα και το
2021 ταλαιπωρείται από ετικέτες
και επιταγές άλλων εποχών. Η
ετικέτα της αγνότητας υπάρχει
και καταπιέζει αρκετές γυναίκες. Συχνά γυναίκες που έχουν
δεχτεί σεξουαλική κακοποίηση
φοβούνται και ντρέπονται να κάνουν την οποιαδήποτε καταγγελία. Μπορεί να νιώθουν «βρόµικες» και υπεύθυνες για αυτό
που τους συνέβη. Πολλές φορές δεν θέλουν να το µάθουν ο
σύντροφος και η οικογένειά
τους.

Απαραίτητες
οι κοινωνικές αλλαγές
Ο κόσµος χρειάζεται άµεσα
κοινωνικές και πολιτισµικές αλλαγές. Οι µύθοι και ο στιγµατισµός
γύρω από τη σεξουαλικότητα της
γυναίκας πρέπει να καταρριφθούν µια και καλή. Ταυτόχρονα,
η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι αδέκαστη και να µην επηρεάζεται από τις υπόλοιπες εξουσίες,
φροντίζοντας για το δίκαιο και
σωστό. Ενδεχοµένως πρέπει να
θεσπιστούν νόµοι που θα βοηθούν τα θύµατα να εκφραστούν
ευκολότερα, όπως είναι η πλήρης
ανωνυµία του θύµατος, η επιλογή
δικηγόρου από το θύµα σε περίπτωση που δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα και όχι από το κράτος και, φυσικά, η εκµάθηση νέων αξιών που θα ανατρέψουν σαθρές και φαιδρές ιδεολογίες τού
σήµερα.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
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Η

ανεργία ήταν και εξακολουθεί να είναι ο µεγαλύτερος εφιάλτης για µεγάλο ποσοστό του ελληνικού
πληθυσµού, τόσο κατά την περίοδο
της δεκαετούς οικονοµικής κρίσης
όσο και µετά την τυπική έξοδο από
τα µνηµόνια, δηλαδή και µετά το
2020. Τις µεγαλύτερες αρνητικές
επιπτώσεις από τη µείωση του αριθµού των προσφερόµενων θέσεων
εργασίας υπέστησαν κυρίως οι
ανειδίκευτοι, οι οποίοι φαίνεται ότι
εξακολουθούν να βρίσκουν σηµαντικά εµπόδια πρόσβασης στην
απασχόληση. Αντιθέτως, παρά τις
µεγάλες περικοπές τις οποίες υπέστησαν, πιο προστατευµένοι και συγκριτικά µε τους υπόλοιπους, πιο
«ευτυχισµένοι», παρέµειναν οι συνταξιούχοι.
Τα συµπεράσµατα αυτά προκύπτουν από την ανάλυση της νέας
έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας
της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), η οποία παρουσιάστηκε σε διαδικτυακή εκδήλωση την 1η Απριλίου. Η έρευνα
του ΙΝΕ παρουσιάζει τις επιπτώσεις
των πολιτικών λιτότητας οι οποίες
εφαρµόστηκαν τη δεκαετία του
2010 στη χώρα, στην ευτυχία των
Ελλήνων πολιτών.
Από τα δεδοµένα της έκθεσης
αποκαλύπτεται ένα φαινόµενο τεραστίων διαστάσεων το οποίο είναι
αδύνατον να αγνοήσει κανείς: µια
πραγµατική κατακρήµνιση της ευτυχίας!
Αν και από το 2013, και ειδικά
µετά το 2016, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν «καθόλου ικανοποιηµένοι» («not at all satisfied»)
άρχισε να µειώνεται, έστω µε βραδείς ρυθµούς (ένα εύρηµα που
υποδηλώνει µια µικρή βελτίωση
από την πλευρά των οµάδων που
βιώνουν τα υψηλότερα επίπεδα δυσαρέσκειας), η κατάσταση δεν άλλαξε σηµαντικά. Σύµφωνα µε το
ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, αυτό υποδηλώνει ότι
«η κύρια πηγή της µείωσης της υποκειµενικής ευτυχίας τοποθετείται
πολύ ξεκάθαρα στις κοινωνικοοικονοµικές δυναµικές, αλλά φαίνεται από τη σύγκριση των διαφορετικών τάσεων ότι δεν είναι οι αντικειµενικές κοινωνικοδηµογραφικές
µεταβλητές (όπως το προσδόκιµο
ζωής ή το ποσοστό αυτοκτονιών)
που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη
επιδείνωση, αλλά πολλές ψυχοκοινωνιολογικές µεταβλητές σε σχέση
µε την αγορά εργασίας και, σε έναν
µικρότερο βαθµό, οι ίδιες οι µακροοικονοµικές µεταβλητές».

Εφιάλτης των Ελλήνων
η ανεργία
Πόσο και πώς «κούρεψαν» οι πολιτικές λιτότητας
της περασµένης δεκαετίας την ευτυχία των πολιτών

νωνικοδηµογραφικών δεικτών
φαίνονται κάποιες φορές να είναι περιορισµένης εµβέλειας,
όπως στην περίπτωση του προσδόκιµου ζωής.
Από το 2011 ο κίνδυνος φτώχειας που διατρέχουν τα άτοµα
άνω των 65 ετών έχει µειωθεί.
Αυτή η µείωση είναι οπωσδήποτε η συνέπεια των µεταρρυθµίσεων που εφαρµόστηκαν κατά
τη διάρκεια αυτού του έτους
στην Ελλάδα. Η µεταρρύθµιση,
µε την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, κατόρθωσε να περιορίσει τον αντίκτυ-

✻
Τις µεγαλύτερες
αρνητικές
επιπτώσεις από
τη µείωση
του αριθµού των
προσφερόµενων
θέσεων εργασίας
υπέστησαν κυρίως
οι ανειδίκευτοι,
οι οποίοι φαίνεται
ότι εξακολουθούν
να βρίσκουν
σηµαντικά εµπόδια
πρόσβασης
στην απασχόληση

πο της οικονοµικής ύφεσης σε
αυτή την πληθυσµιακή οµάδα.
Επιπλέον, πρόκειται για ένα κοµµάτι του πληθυσµού που δεν
επηρεάζεται από την ανεργία,
συνεπώς δεν επλήγη άµεσα από
την εργασιακή επισφάλεια που
οφείλεται στην ανεργία.
Συγκεκριµένα, τα συµπεράσµατα της έκθεσης του ΙΝΕ, τα
οποία συνοψίζουν τις τρεις βασικές
κοινωνικές εξελίξεις που κρύβονται πίσω από τους υπερβολικά γενικούς µακροοικονοµικούς δείκτες, όπως το ΑΕΠ, ή πίσω από δοµικούς δηµογραφικούς δείκτες,
όπως το προσδόκιµο ζωής κατά τη
γέννηση, κωδικοποιούνται στα
εξής τρία βασικά σηµεία:

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Έτσι, σύµφωνα µε το ΙΝΕ, η ελληνική δυναµική φέρνει στην επιφάνεια την πολυπλοκότητα των κοινωνικών δυναµικών που δρουν σε
βάθος, υπογείως, αλλά επηρεάζουν το σύνολο των κοινωνικών δοµών. Τα συµπεράσµατα τα οποία
προκύπτουν, µεταξύ άλλων, από
την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ σε σχέση µε τις επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας
στην ευτυχία των πολιτών της χώρας, είναι τα εξής:
Η Ελλάδα είναι η πιο ακραία περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης των ανειδίκευτων εργαζοµένων στην αγορά εργασίας
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. ∆ιαπιστώνοντας ότι η εργασία κατέχει κεντρική θέση
στην κρίση που διατυπώνουν οι
πολίτες σχετικά µε το πόσο ευτυχισµένοι είναι, τότε συµπεραίνεται ότι η ανεργία, η επισφάλεια στην εργασία και η εντατικοποίηση της εργασίας είναι
από τους παράγοντες που συντελούν περισσότερο στην κρί-
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1. Στην πολύ έντονη επιδείνωση
ση γύρω από την ικανοποίηση
της ζωής. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η ανεργία είναι ο παράγοντας που συνδέεται συχνά
µε τα πιο υψηλά επίπεδα δυσφορίας. Αντίθετα, η ένταξη στον
κόσµο της εργασίας µε ένα υψηλό επίπεδο οικονοµικής και κοινωνικής ασφάλισης είναι ο παράγοντας που εγγυάται µε τον

πιο ασφαλή τρόπο την ευτυχία.
Παρατηρείται ότι η Ελλάδα έχει
υποστεί µια διαδικασία υποβάθµισης θέσης στην κλίµακα των
χωρών του ΟΟΣΑ. Ο «κοινωνικός απολογισµός» είναι σε γενικές γραµµές πιο αρνητικός απ’
ό,τι σκόπιµα αφήνουν να εννοηθεί ορισµένοι επίσηµοι δείκτες,
τους οποίους σπεύδουν να εκ-

µεταλλευτούν τα µέσα ενηµέρωσης. Αυτή η σχετική δυναµική της χώρας είναι σηµαντική
και σε θέση να εξηγήσει την
έκταση της «υποκειµενικής» µετατόπισης, η οποία βασίζεται σε
βαρυσήµαντες δοµικές αλλαγές
στον κόσµο της εργασίας, κι αυτό ακόµη κι αν οι διακυµάνσεις
των κύριων αντικειµενικών κοι-

στον κόσµο της εργασίας (ανεργία, εργασιακή επισφάλεια, µείωση και αστάθεια των αµοιβών
και των εισοδηµάτων).

2. Στην πολύ έντονη υποκειµενική
επιδείνωση της ζωής (ιδίως µέχρι το 2013).

3. Συγκριτικά µε άλλες χώρες,
στην Ελλάδα παρατηρήθηκε µια
ταχύτατη και εξαιρετικά βίαιη
συλλογική υποβάθµιση.
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Τετραπλό πακέτο αναδροµικών
Μ

έχρι το φθινόπωρο αναµένεται να κριθεί οριστικά εάν περίπου
1.000.000 συνταξιούχοι,
πέραν των αναδροµικών που προκύπτουν από τον ασφαλιστικό «νόµο
Βρούτση» (για όσους συνταξιοδοτήθηκαν µετά τις 13 Μαΐου 2016 µε περισσότερα από 31 έτη ασφάλισης),
θα λάβουν επιπλέον επιστροφές
-και- από τις παράνοµες, κατά το ΣτΕ,
περικοπές που είχαν υποστεί οι επικουρικές, καθώς και από την κατάργηση των «∆ώρων» Χριστουγέννων
και Πάσχα και του Επιδόµατος Αδείας. Μέχρι τότε εκτιµάται ότι θα έχουν
αποδοθεί και τα αναδροµικά από τις
περικοπές που είχαν υποστεί οι εργαζόµενοι συνταξιούχοι. Με βάση,
δε, και τις πρόσφατες δικαστικές
αποφάσεις, η κυβέρνηση καλείται να
εξετάσει το ζήτηµα της επιστροφής
του συνόλου των αναδροµικών µε
επιτόκια 6%!
Το πρώτο «κύµα» των αναδροµικών αφορά σε περίπου 200.000 εργαζοµένους και εργαζόµενες που
συνταξιοδοτήθηκαν µε τις διατάξεις
του «νόµου Κατρούγκαλου» (τον ν.
4387/2016) από τις 13 Μαΐου 2016
και µετά. Οι εν λόγω συνταξιούχοι,
πλέον, αναµένουν τόσο τις αυξήσεις
όσο και τα αναδροµικά που δικαιούνται, βάσει των σχετικών αποφάσεων
της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ), εδώ και περίπου
ενάµιση χρόνο (από τον Οκτώβριο
του 2019, οπότε και καθαρογράφηκαν και δηµοσιεύτηκαν οι σχετικές
αποφάσεις των Ανώτατων ∆ικαστών). Από τις αποφάσεις αυτές του
ΣτΕ κρίθηκε ότι από τον Οκτώβριο
του ’19 πρέπει να αναπροσαρµοστούν οι κύριες συντάξεις όσων ολο-

κλήρωσαν τον εργασιακό τους βίο
µε βάση τον νόµο 4387/16, σύµφωνα µε τα νέα, αυξηµένα ποσοστά
αναπλήρωσης του «νόµου Βρούτση»
(ν. 4670 του 2020) για όσους είχαν
πάνω από 31 έτη ασφάλισης, καθώς
και να τους επιστραφούν τα αναδροµικά που τους αναλογούν.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις αρµόδιων παραγόντων του υπουργείου
Εργασίας και του ΕΦΚΑ, οι αυξήσεις
σε αυτές τις κύριες συντάξεις αναµένεται να γίνουν εντός των αµέσως
επόµενων µηνών. Στο ίδιο πλαίσιο,
εκτιµάται πως και τα -αναλογούντα
στον κάθε δικαιούχο- αναδροµικά
θα επιστραφούν το αργότερο µέχρι
το τέλος του φθινοπώρου.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
Σε ποιο ύψος υπολογίζεται ότι θα
ανέλθουν οι επιστροφές για όσους
συνταξιοδοτήθηκαν µε τις διατάξεις
του «νόµου Κατρούγκαλου»; Με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης
του «νόµου Βρούτση», οι µηνιαίες
αναµένεται ότι θα κυµαίνονται από
2,8 έως περίπου 252,3 ευρώ.
Τα αναδροµικά που θα τους επιστραφούν, λοιπόν, θα αναλογούν
στο ποσό της αναπροσαρµογής το
οποίο θα αυξήσει τη µηνιαία σύνταξή
τους, επί του συνόλου των µηνών
που θα έχουν ακολουθήσει (µέχρι
την πίστωση των επιστροφών στους
τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων). Συγκεκριµένα, σύµφωνα
µε τον ασφαλιστικό νόµο 4670 του
2020, οι κύριες συντάξεις, «παλιές»
(προ «νόµου Κατρούγκαλου») και
«νέες» (όσες εκδόθηκαν βάσει του
νόµου 4387 του 2016), θα πρέπει να
αναπροσαρµοστούν ως εξής:

✻
Με βάση τις
πρόσφατες
δικαστικές
αποφάσεις,
η κυβέρνηση
καλείται να εξετάσει
το ζήτηµα
της επιστροφής
του συνόλου
των αναδροµικών
µε επιτόκια 6%

1. Στην περίπτωση κατά την οποία το

καταβαλλόµενο σήµερα ποσό είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισµό των
«παλιών» συντάξεων (όσων εκδόθηκαν πριν τον «νόµο Κατρούγκαλου», δηλαδή µέχρι και
τις 12 Μαΐου 2016),
το τυχόν επιπλέον ποσό

που θα προκύψει θα συνεχίσει να
καταβάλλεται στον δικαιούχο,
συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, µε
την εκάστοτε αναπροσαρµογή
των συντάξεων.

2. Εάν, πάλι, το καταβαλλόµενο πο-

σό των συντάξεων είναι µικρότερο από αυτό που προκύπτει από
τον επανυπολογισµό τους, τότε
θα προσαυξάνεται κατά το 1/5
της πρόσθετης διαφοράς που
προκύπτει για την περίοδο από
1ης Οκτωβρίου 2019 έως 31η ∆εκεµβρίου 2020, και ισόποσα, κατ’
έτος, έως την 31η ∆εκεµβρίου
2024.
Τι σηµαίνει αυτό; Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του νόµου 4670
του 2020 αφορούν σε -έως200.000 δικαιούχους κύριων συντάξεων. Αντιθέτως, από τον επανυπολογισµό των κύριων συντάξεων δεν
θα λάβουν πραγµατικές αυξήσεις
περίπου οι 97 από τους 100 από το
σύνολο των περίπου 2.800.000 δικαιούχων κύριων συντάξεων.
Για ποιον λόγο; Από τους περίπου 2.500.000 «παλαιούς» συνταξιούχους (προ «νόµου Κατρούγκαλου») πραγµατικές αυξήσεις και τα
αντίστοιχα αναδροµικά δεν θα δικαιωθεί σχεδόν κανείς ή -στην καλύτερη περίπτωση- απειροελάχιστοι, λόγω των προσωπικών διαφορών. Οι υφιστάµενες για αυτούς
προσωπικές διαφορές υπερκαλύπτουν τις όποιες αυξήσεις προκύπτουν για όσους από αυτούς τους
«απόµαχους της εργασίας» συνταξιοδοτήθηκαν µε περισσότε-

ρα από 30 έτη ασφάλισης.
Από τους υπόλοιπους, περίπου
300.000 µε 400.000 «νέους» και
«νέες» συνταξιούχους και συνταξιούχες, αντίστοιχα, δηλαδή όσους
και όσες υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από τις 12 Μαΐου του
2016 και µετά (ηµέρα έναρξης ισχύος του νόµου 4387 του ’16) πραγµατικές αναπροσαρµογές και διορθωτικά ποσά θα δικαιωθούν έως και ο
ένας στους δύο, στην καλύτερη περίπτωση.

ΤΑ ΠΟΣΑ
Οι αυξήσεις και τα αναδροµικά
για τους συνταξιούχους θα διαµορφωθούν ως εξής:
i) Από τους δικαιούχους «νέους»
συνταξιούχους, περίπου 40.000
µε 50.000 (µε 31 έως 42 έτη ασφάλισης και µέσο όρο συντάξιµων
αποδοχών από το 2002 και µετά,
από 500 έως και 2.100 ευρώ τον
µήνα, µικτά) θα δικαιωθούν αυξήσεις από 2,8 έως και 151,41 ευρώ
τον µήνα. Τα αναδροµικά τους θα
κυµανθούν από 53,2 έως και
3.028,2 ευρώ εάν θα αφορούν
χρονική περίοδο έως και 20 µηνών.
ii) Για τους υπόλοιπους (µε 31 έως
42 έτη ασφάλισης και µέσο όρο
συντάξιµων αποδοχών έως 3.000
ευρώ τον µήνα, κατά µέσο όρο,
από το 2002 και µετά) οι µηνιαίες
αυξήσεις θα κυµανθούν από 16,8
ευρώ έως 216,3 ευρώ τον µήνα.
Τα αναδροµικά τους θα φτάσουν
έως τις 4.326 ευρώ για χρονική
περίοδο έως και 20 µηνών.
iii) Για ένα ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των «νέων» συνταξιούχων
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για 1.000.000 συνταξιούχους
Για ποιους λόγους δικαιούνται αναδροµικά (και πόσα) οι συνταξιούχοι – Πότε θα γίνει
ο επανυπολογισµός µε τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του «νόµου Βρούτση», τι έχουν να αναµένουν
από τις παράνοµες µειώσεις στις επικουρικές και στα «∆ώρα», ποιες επιστροφές περιµένουν
οι «απόµαχοι της εργασίας» που συνεχίζουν να δουλεύουν – Επιτόκιο 6% επιβάλλουν τα δικαστήρια
– Τι αναφέρει ο Αλ. Μητρόπουλος – Ποιοι κληρονόµοι πληρώνονται στις 12 Απριλίου
που θα δικαιωθούν πραγµατικές
αυξήσεις και αναδροµικά, µε µέσο
όσο συντάξιµων αποδοχών 3.500
ευρώ από το 2002 και µετά, η µηνιαία αναπροσαρµογή (ανάλογα µε
τα έτη ασφάλισης) θα κυµανθεί
από 19,6 έως 252,3 ευρώ. Τα αναδροµικά που θα λάβουν θα ανέλθουν έως και τα 5.047 ευρώ εάν
αφορούν σε µια χρονική περίοδο
έως και 20 µηνών.

✻
Με βάση τα νέα
ποσοστά
αναπλήρωσης του
«νόµου Βρούτση»,
οι µηνιαίες
αναµένεται ότι
θα κυµαίνονται
από 2,8 έως
περίπου
252,3 ευρώ

ΤΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΑΠΟ «∆ΩΡΑ» ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
Σε σχέση µε την καταβολή αναδροµικών για χρονικό διάστηµα 11
µηνών (από την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ, στα µέσα καλοκαιριού του 2015 µέχρι και τον Μάιο του 2016, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο
«νόµος Κατρούγκαλου») από τις
παράνοµες περικοπές στις επικουρικές και από την κατάργηση των
Επιδοµάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας (Καλοκαιριού), το
ζήτηµα θα κριθεί από τους Ανώτατους ∆ικαστές του ΣτΕ, στο οποίο
ήδη έχει προσφύγει η κυβέρνηση,
µέσω του ΕΦΚΑ. Η κρίση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου εκτιµάται ότι θα
έχει ληφθεί και δηµοσιευτεί µέχρι
το καλοκαίρι.
Εφόσον το ΣτΕ κρίνει θετικά
την επιστροφή αναδροµικών 11 µηνών από τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και από την κατάργηση των «∆ώρων», τότε η έναρξη
καταβολής τους (είτε εφάπαξ, είτε
σε δόσεις, ανάλογα µε την απόφαση που θα λάβει η κυβέρνηση) αναµένεται να γίνει το αργότερο µέχρι
το τέλος του φθινοπώρου.
Τα ποσά που λάβουν, εφόσον
δικαιωθούν τα αναδροµικά µε βάση την επικείµενη απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας, θα
κυµανθούν από περίπου 450 έως
και 2.200 ευρώ. Συγκεκριµένα,
από την κατάργηση των «∆ώρων»
θα λάβουν έως 800 ευρώ, και από
τις περικοπές στις επικουρικές θα
πάρουν έως και περίπου 1.600 ευρώ.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Επίσης, αναδροµικά και αυξήσεις αναµένουν και οι συνταξιούχοι
οι οποίοι συνέχιζαν να εργάζονται τα
προηγούµενα χρόνια. Οι αναπροσαρµογές που θα γίνουν στις κύριες
συντάξεις τους, µέσα στο καλοκαίρι,
θα κυµανθούν σε ποσοστό της τάξης
του 75% επί της µηνιαίας σύνταξής.
Τα αναδροµικά που θα τους αναλογούν για χρονικό διάστηµα περίπου ενός έτους εκτιµάται ότι θα τα
λάβουν µέσα στο αµέσως επόµενο
χρονικό διάστηµα και το αργότερο
µέχρι τα τέλη της θερινής περιόδου.
Σηµειώνεται ότι η αναπροσαρµογή στις συντάξεις και τα αναλογούντα αναδροµικά προέρχονται
από την αλλαγή που επέφερε η
σχετική διάταξη του «νόµου Βρούτση», βάσει της οποίας η «ποινή»
που είχαν µέχρι την ψήφιση του νόµου αυτού, από 60% που ίσχυε,
µειώθηκε στο 30% επί του ποσού
της κύριας σύνταξής τους.

Επιστροφές µε επιτόκιο 6% επιβάλλουν τα δικαστήρια
Την επιστροφή του συνόλου των εκκρεµών
αναδροµικών µε τόκο ύψους 6% για κάθε χρόνο
καθυστέρησης στην αποπληρωµή τους αποφαίνονται τα δικαστήρια, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της
Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του
Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ) καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο. Ενδεικτική είναι η πρόσφατη απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σύµφωνα µε τον καθηγητή Αλ. Μητρόπουλο,
«το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών µε την υπ’
αριθ. 1559/2021 απόφασή του αναγνωρίζει ότι τα
αναδροµικά που κατέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
τον ∆εκέµβριο του 2018, έπρεπε να χορηγηθούν
µαζί µε τον νόµιµο τόκο ύψους 6% ετησίως».
«Έτσι», όπως αναφέρει ο κ. Μητρόπουλος στην
«kedenews», «ανοίγει ο δρόµος για όλους τους
συνταξιούχους»!
Τι αναφέρει, όµως, ενδεικτικά η πρόσφατη δικαστική απόφαση; Σύµφωνα µε την κρίση του ∆ιοικητικού Εφετείου, τα αναδροµικά πρέπει να επιστρέφονται έντονα (µε 6% επιτόκιο για κάθε χρόνο καθυστέρησής τους). Η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:
«Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγοµένου Ελληνικού ∆ηµοσίου και του εναγοµένου να καταβάλουν στον ενάγοντα τους νόµιµους τόκους, που
αντιστοιχούν στο ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών
(6.349,12), υπολογιζόµενους σε ποσοστό έξι τοις
εκατό (6%), κατ’ έτος, από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής στις 29.12.2016 µέχρι και την ηµεροµηνία καταβολής του εν λόγω κονδυλίου στις
23.12.2018».
Ανάλογες αποφάσεις έχουν υπάρξει και κατά
το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Το γεγονός
αυτό, σύµφωνα και µε τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, δηµιουργεί ένα ζήτηµα το οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη και να διορθώσει
τα αναδροµικά που ήδη έχουν δοθεί, αποδίδοντας
και το νόµιµο επιτόκιο, καθώς και να καταβάλει
έντοκα και τις επιστροφές που αποµένουν προς
τους συνταξιούχους από τις περικοπές των επικουρικών και την κατάργηση των «∆ώρων» Πάσχα
και Χριστουγέννων και του Επιδόµατος Αδείας.

12/4 ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 81.000 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
Τη ∆ευτέρα 12 Απριλίου 2021 θα καταβληθεί
το τρίτο και τελευταίο «κύµα» επιστροφής των αναδροµικών 11 µηνών από τις παράνοµες περικοπές
στις κύριες συντάξεις, σε περίπου 81.000 κληρονόµους θανόντων συνταξιούχων.
Οι πληρωµές θα αφορούν, αυτή τη φορά,
όσους και όσες έχουν κληρονοµικό δικαίωµα µε
βάση τη διαθήκη των θανόντων και των θανουσών,
αντίστοιχα, συνταξιούχων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δουν τα ποσά που δικαιούνται να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασµούς τους, είναι να έχουν ήδη υποβάλλει τα επιπλέον στοιχεία
της διαθήκης, ούτως ώστε να είναι εφικτή η επε-

✻
Αλέξης Μητρόπουλος:
«Ανοίγει ο δρόµος για
την έντοκη επιστροφή
των αναδροµικών»
ξεργασία των αιτηµάτων τους.
Σηµειώνεται ότι ήδη έχουν προηγηθεί οι καταβολές των αναδροµικών, τον Φεβρουάριο και τον
Μάρτιο, στους υπόλοιπους περίπου 150.000 κληρονόµους.
Συγκεκριµένα, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
2021 πραγµατοποιήθηκε η καταβολή των αναδροµικών από τις παράνοµες -σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της Ολοµέλειας του Συµβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ)- περικοπές στις κύριες συντάξεις µε τους νόµους του 2012, στους πρώτους
από τους 232.000 κληρονόµους δικαιούχων θανόντων συνταξιούχων. Το πρώτο «κύµα» των πληρωµών αφορούσε στους δικαιούχους και στις δικαιούχες που είχαν υποβάλει οριστικά την απαραίτητη αίτηση (µαζί µε όλα τα ζητούµενα πιστοποιητικά).
Το δεύτερο «κύµα» επιστροφής των αναδροµικών σε κληρονόµους έγινε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021. Οι πληρωµές αφορούσαν σε όσους και
όσες είχαν υποβάλει οριστικά τα απαιτούµενα έγγραφα, στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρµα του
ΕΦΚΑ, έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2021.
Οι εναποµείναντες δικαιούχοι κληρονόµοι, τη
∆ευτέρα 12 Απριλίου αναµένεται να λάβουν αναδροµικά άνω των 1.000 ευρώ και σε ορισµένες περιπτώσεις άνω των 2.000 ευρώ (λόγω του γεγονότος ότι λάµβαναν πιο υψηλές συντάξεις) εφόσον
οι θανόντες και οι θανούσες συνταξιούχοι υπάγονταν στα πρώην ασφαλιστικά ταµεία των ∆ΕΚΟ,
των τραπεζών, των ναυτικών, των υγειονοµικών και
στο ∆ηµόσιο (όπως του ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, της ∆ΕΗ, της
Εθνικής Τράπεζας, της ΕΤΒΑ, του ΝΑΤ και του
ΤΣΑΥ). Για παράδειγµα, από το πρώην ΤΑΠ-∆ΕΗ
θα επιστραφούν, κατά µέσο όρο, ποσά της τάξης
των 2.623 ευρώ και από το πρώην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα
κυµαίνονται στα 2.499 ευρώ.
Μικρότερα ποσά θα λάβουν όσοι κληρονόµοι
δικαιούνται αναδροµικά από θανόντες και θανούσες συνταξιούχους Ταµείων µισθωτών και ελεύθερων επαγγελµατιών. Για παράδειγµα, από το πρώην ΙΚΑ τα αναδροµικά, κατά µέσο όρο, θα κυµανθούν στα 882 ευρώ, από τον πρώην ΟΑΕΕ-ΤΑΕ
(εµπόρων) στα 411 ευρώ και από τον πρώην ΟΓΑ
στα 239 ευρώ.
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10 ερωτήσεις-απαντήσεις για το
∆

ικαίωµα στη λήψη του επιδόµατος µητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ
έχουν όλες οι γυναίκες που εργάζονται και αποκτούν τέκνο/α.
«Πρόσβαση» στο επίδοµα αυτό έχουν, συγκεκριµένα, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, τόσο οι µισθωτές όσο και οι µη µισθωτές ασφαλισµένες. Η «kedenews» παρουσιάζει αναλυτικά, απαντώντας στις κυριότερες ερωτήσεις των εργαζόµενων
γυναικών, τους όρους χορήγησης της συγκεκριµένης παροχής και όλα όσα πρέπει
να γνωρίζουν οι µισθωτές, αλλά και οι
ελεύθερες επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενες και οι αγρότισσες για να πάρουν το επίδοµα µητρότητας.
Μέσα από τα ερωτήµατα που ακολουθούν περιγράφονται επακριβώς οι προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόµατος, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, ανάλογα µε
το επάγγελµα και τον πρώην ασφαλιστικό
φορέα στον οποίο υπάγεται η κάθε ασφαλισµένη (οι ασφαλιστικοί φορείς από το
2017 και µετά πέρασαν κάτω από τη «σκέπη» του e-ΕΦΚΑ) και -στο σύνολό της- η διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν για να το δικαιωθούν. Στο ίδιο
πλαίσιο, παρέχονται χρηστικές συµβουλές
για το «τι θα πρέπει να κάνουν» όσες δεν
µπορούν να µεταβούν οι ίδιες στον e-ΕΦΚΑ αλλά µέσω εκπροσώπου τους, καθώς και τι συµβαίνει σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής της απαραίτητης αίτησης.

ΜΙΣΘΩΤΕΣ

1.

Ποια είναι η διαδικασία για τη
χορήγηση του επιδόµατος µητρότητας σε ασφαλισµένη µισθωτή;
Η ασφαλισµένη µισθωτή θα πρέπει να
υποβάλει την αίτηση µέσα σε έξι µήνες
από την ηµεροµηνία του τοκετού, µε την
οποία θα αιτείται τη χορήγησή του εν λόγω επιδόµατος, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στο τοπικό υποκατάστηµα ΕΦΚΑ
Μισθωτών (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) όπου ανήκει. Κατά τη χρονική περίοδος ισχύος των περιοριστικών µέτρων, λόγω του κορονοϊού, το
ραντεβού µπορεί να κλείνεται ηλεκτρονικά, δηλαδή µέσω ∆ιαδικτύου (www.efka.
gov.gr).

2.

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να
προβεί η ασφαλισµένη ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση εκπρόθεσµης κατάθεσης αίτησης;

Η ασφαλισµένη δεν µπορεί να προβεί
σε καµία ενέργεια. Θα πρέπει να καταθέσει το αίτηµα προς τον e-ΕΦΚΑ, έστω και
εκπρόθεσµα, και µετά να περιµένει την
απορριπτική απόφαση. Βάσει της απορριπτικής απόφασης, θα πρέπει στη συνέχεια
να καταθέσει ένσταση, η οποία θα εξεταστεί από την αρµόδια ειδική επιτροπή του
e-ΕΦΚΑ.

3.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
για τη χορήγηση του επιδόµατος µητρότητας σε ασφαλισµένη µισθωτή;
Για τη χορήγηση του επιδόµατος µητρότητας στην ασφαλισµένη µισθωτή του
ΕΦΚΑ Μισθωτών (του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει πραγ-

✻

µατοποιήσει τουλάχιστον 200 ηµέρες εργασίας κατά τα τελευταία δύο έτη (τα προηγούµενα της πιθανής ή της πραγµατικής
ηµέρας τοκετού) και να µην εργάζεται κατά τον χρόνο της επιδότησης.

«Πρόσβαση»
στο επίδοµα
αυτό έχουν,
συγκεκριµένα,
βάσει της κείµενης
νοµοθεσίας,
τόσο οι µισθωτές
όσο και οι
µη µισθωτές
ασφαλισµένες

4.

Ποια είναι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του
επιδόµατος µητρότητας σε ασφαλισµένη µισθωτή;
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη
χορήγηση του επιδόµατος µητρότητας σε
ασφαλισµένη µισθωτή είναι τα εξής:
i. Η αίτηση της ασφαλισµένης.
ii. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
iii. Το αντίγραφο της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού µε
πρώτο το όνοµα της δικαιούχου, όπου
αναγράφεται ευκρινές το IBAN.
iv. Η βεβαίωση του εργοδότη αποχής από
την εργασία της ασφαλισµένης για όλο
το χρονικό διάστηµα της επιδότησης
των 119 ηµερών (56 πριν την πιθανή
ηµεροµηνία τοκετού και 63 ηµερών µετά τον τοκετό).
v. Η βεβαίωση του µαιευτήρα γυναικολόγου από το ΠΕ∆Υ ή του συµβεβληµένου
µε τον ΕΟΠΥΥ κρατικού νοσοκοµείου
για την πιθανή ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του τοκετού.
vi. Η υποβολή της αίτησης µέσα σε έξι µήνες.

5.

Για πόσο χρονικό διάστηµα επιδοτείται η µητρότητα και τι ποσό δικαιούται να λάβει η κάθε ασφαλισµένη µισθωτή;
Ανάλογα µε τον πρώην ασφαλιστικό
φορέα, τα ποσά του επιδόµατος της µητρότητας για τις ασφαλισµένες µισθωτές
διαµορφώνονται ως εξής:
Α) Η ασφαλισµένη µισθωτή δικαιούται από
τον ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 56
ηµέρες πριν και 63 ηµέρες µετά την πιθανή ή την πραγµατική ηµέρα τοκετού,
επίδοµα κυοφορίας και λοχείας ίσο µε
το βασικό επίδοµα ασθενείας, µετά των
τυχόν προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών εφόσον απέχει της εργασίας. Το επίδοµα καταβάλλεται και για
τις µη εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση
που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε
χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο
του επιδόµατος κυοφορίας καταβάλλεται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η καταβολή επιδόµατος µητρότητας για 119 ηµέρες,
συνολικά.
Συγκεκριµένα, το επίδοµα µητρότητας
από τον ΕΦΚΑ ανέρχεται στο 50% του
προβλεπόµενου ηµεροµίσθιου της ασφαλιστικής κατηγορίας της ασφαλισµένης,
συν το επίδοµα τέκνου της τάξης του 10%
του ανωτέρω ποσού για κάθε παιδί. Το
ελάχιστο ποσό που µπορεί η ασφαλισµένη
να λάβει φτάνει έως και τα 2/3 των αποδοχών της.
Σύµφωνα µε τον ΕΦΚΑ, για τα επιδόµατα κυοφορίας και λοχείας δεν ισχύουν
οι προβλεπόµενοι περιορισµοί όσον αφορά στο ανώτατο όριο του ποσού του επιδόµατος ασθενείας. Τα επιδόµατα κυοφορίας και λοχείας δεν είναι δυνατόν σε καµία
περίπτωση να είναι κατώτερα του τεκµαρ-

τού ηµεροµισθίου της 1ης ασφαλιστικής
κλάσης.
Β) Για τις ασφαλισµένες στον δηµόσιο τοµέα καταβάλλονται οι αποδοχές που
προβλέπονται κάθε φορά από τον
Υπαλληλικό Κώδικα.
Γ) Για τις ασφαλισµένες του τ. ΤΥ∆ΚΥ καταβάλλονται αποδοχές από την υπηρεσία τους, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Υπαλλήλων (των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού).

6.

Υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
για τη χορήγηση του επιδόµατος µητρότητας ένας εκπρόσωπος της
ασφαλισµένης;
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορεί
να τα υποβάλει εκπρόσωπος της ασφαλισµένης µόνο κατόπιν εξουσιοδότησής
της.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

7.

Ποια είναι η διαδικασία για τη
χορήγηση επιδόµατος µητρότητας
για ασφαλισµένη µη µισθωτή (ελεύθερη επαγγελµατία ή αυτοαπασχολούµενη);
Α) Η ασφαλισµένη µη µισθωτή του ΕΦΚΑ
(τ. ΟΑΕΕ) θα πρέπει να υποβάλει τη
σχετική αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός ενός έτους από την
ηµεροµηνία τοκετού στο τοπικό υποκατάστηµα ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, όπου
ανήκει.
Β) Η ασφαλισµένη µη µισθωτή του ΕΦΚΑ
(τ. ΕΤΑΑ) θα πρέπει εντός έξι µηνών
από την ηµεροµηνία τοκετού να υποβάλει τη σχετική αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στον ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, όπου ανήκει.
Γ) Η ασφαλισµένη µη µισθωτή του ΕΦΚΑ
(τ. ΟΓΑ) θα πρέπει να υποβάλει τη σχετικά αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός πενταετίας από την ηµεροµηνία τοκετού.

8.

Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει
να προβεί η ασφαλισµένη ή ο εκπρόσωπός της σε περίπτωση εκπρόθεσµης κατάθεσης της αίτησης;
Η ασφαλισµένη (ή ο εκπρόσωπός της)
δεν µπορεί να προβεί σε καµία ενέργεια.
Θα πρέπει να καταθέσει το αίτηµα και να
περιµένει την απορριπτική απόφαση, βάσει της οποίας θα καταθέσει στη συνέχεια
ένσταση. Οι ενστάσεις εξετάζονται από ειδική επιτροπή του e-ΕΦΚΑ.

9.

Για πόσο χρονικό διάστηµα επιδοτείται η µητρότητα και τι ποσό λαµβάνει η ασφαλισµένη µη µισθωτή;
Α) Για τις µη µισθωτές του ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ),
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
χορηγείται επίδοµα µητρότητας το
οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλµατός τους, λόγω εγκυµοσύνης ή µητρότητας, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 14 εβδοµάδων. Το
συγκεκριµένο επίδοµα χορηγείται και
στις κυοφόρους αυτοαπασχολούµενες
γυναίκες, στις τεκµαιρόµενες αυτοαπασχολούµενες µητέρες (του άρθρου
1464 του Αστικού Κώδικα) καθώς και
στις αυτοαπασχολούµενες γυναίκες
που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δύο
ετών. Οι αυτοαπασχολούµενες γυναίκες, άµεσα ασφαλισµένες του πρώην
ΟΑΕΕ, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και
λοχείας µηνιαίο επίδοµα µητρότητας,
ύψους 150 ευρώ και για χρονικό διάστηµα 4 µηνών.
Β) Για τις αυτοαπασχολούµενες γυναίκες,
άµεσα ασφαλισµένες του πρώην ΕΤΑΑ,
οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελµα, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας επίδοµα µητρότητας, ύψους 200 ευρώ µηνιαίως και για
χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών.
Γ) Για τις ασφαλισµένες του πρώην ΟΓΑ,
σύµφωνα µε τη σχετική Υπουργική Απόφαση, χορηγείται επίδοµα κυοφορίας
και λοχείας το οποίο υπολογίζεται µέχρι
του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 4 του ν. 2458/1997,
όπως ισχύει κάθε φορά, ποσό 486,77
ευρώ. Σε περίπτωση, µάλιστα, διδύµων
ή τριδύµων, το επίδοµα αυτό αυξάνεται
κατά 50% για κάθε παιδί πέραν του
ενός, εφόσον αυτά βρίσκονται στη ζωή
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

10.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του επιδόµατος
µητρότητας σε ασφαλισµένη µη µισθωτή;
Α) Για τις αυτοαπασχολούµενες γυναίκες
άµεσα ασφαλισµένες στον πρώην ΟΑΕΕ, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για
τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού είναι η ύπαρξη ταµειακής ενηµερότητας
και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας κατά την ηµεροµηνία
του τοκετού. Επίσης, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, η αιτούσα δεν
πρέπει να δικαιούται επίδοµα µητρότητας από άλλον ασφαλιστικό οργανισµό.
Β) Για τις άµεσα ασφαλισµένες του πρώην
ΕΤΑΑ, οι απαραίτητες προϋποθέσεις
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το επίδοµα µητρότητας
Πώς µπορούν να το λάβουν οι µισθωτές και οι αυτοαπασχολούµενες
– Τι ποσό δικαιούνται – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησής του
και ποια είναι τα απαραίτητα, ανά τ. ασφαλιστικό φορέα, δικαιολογητικά
για να λάβουν την παροχή από τον e-ΕΦΚΑ

✻
Για τη χορήγηση του επιδόµατος µητρότητας
στην ασφαλισµένη µισθωτή του ΕΦΚΑ Μισθωτών
(του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 200 ηµέρες
εργασίας κατά τα τελευταία δύο έτη και να
µην εργάζεται κατά τον χρόνο της επιδότησης

για τη χορήγηση του επιδόµατος είναι η
ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για
παροχές ασθένειας σε είδος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η άσκηση αποκλειστικά ελεύθερου επαγγέλµατος, καθώς και να µη δικαιούται η αιτούσα επίδοµα µητρότητας από άλλον
ασφαλιστικό οργανισµό.
Γ) Στις αυτοαπασχολούµενες εργαζόµενες γυναίκες, σηµειωτέον, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την παρένθετη µητρότητα. Συγκεκριµένα, οι αυτοαπασχολούµενες εργαζόµενες µητέρες δικαιούνται προσωρινή διακοπή
του επαγγέλµατός τους λόγω εγκυµοσύνης ή µητρότητας για χρονικό διάστηµα 14 εβδοµάδων. Για την απόδοση
του εν λόγω επιδόµατος απαιτείται, επιπλέον, η προσκόµιση της δικαστικής
άδειας παρένθετης µητρότητας και η
ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
Στην περίπτωση υιοθεσίας απαιτούνται
η προσκόµιση της τελεσίδικης δικαστικής πράξης υιοθεσίας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Επίσης, ανάλογα µε τον πρώην ασφαλιστικό φορέα (το σύνολο των πρώην ταµείων ασφάλισης έχει υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ από το 2017 και µετά), τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβάλει µια
ελεύθερη επαγγελµατίας ή αυτοαπασχολούµενη ή αγρότισσα για τη χορήγηση του
επιδόµατος µητρότητας είναι τα εξής:
Α) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τον
τ. ΟΑΕΕ είναι τα εξής:
i. Αίτηση της ασφαλισµένης.
ii. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
iii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού µε πρώτο το όνοµα της δικαιούχου, όπου αναγράφεται ευκρινές
το IBAN.
iv. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει πάρει το επίδοµα από άλλο ασφαλιστικό Ταµείο.
v. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόµατος υποβάλλεται
εντός έτους από την ηµεροµηνία τοκετού.
Β) Για το τ. ΕΤΑΑ είναι τα εξής:

i. Αίτηση της ασφαλισµένης.
ii. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
iii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού µε πρώτο το όνοµα της δικαιούχου, όπου αναγράφεται ευκρινές
το IBAN.
iv. Υπεύθυνη δήλωσή ότι δεν έχει πάρει το επίδοµα από άλλο ασφαλιστικό Ταµείο.
v. Υποβολή της αίτησης εντός 6 µηνών.
vi. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι
ασκεί ελεύθερο επάγγελµα.
Γ) Για τον τ. ΟΓΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
i. Αίτηση της ασφαλισµένης.
ii. Ληξιαρχική πράξη της γέννησης.
iii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού µε πρώτο το όνοµα της δικαιούχου, όπου αναγράφεται ευκρινές
το IBAN.
iv. Υπεύθυνη δήλωσή ότι δεν έχει πάρει το επίδοµα αυτό από άλλο
ασφαλιστικό Ταµείο.

v. Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι
υπήκοος κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβάλει φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ε.Ε. ή δελτίο µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα.
vi. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι
υπήκοος τρίτης χώρας, θα πρέπει
να υποβάλει φωτοαντίγραφο της
άδειας διαµονής σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία τοκετού.
vii. Βεβαίωση ανταποκριτή του τ. ΟΓΑ
από την οποία να προκύπτει ότι η
αιτούσα δικαιούται περίθαλψης κατά το χρονικό διάστηµα του τοκετού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι ενσωµατωµένη στο έντυπο της
αίτησης.
viii. Η αίτηση υποβάλλεται εντός πενταετίας από την ηµεροµηνία
πραγµατοποίησης του τοκετού.
Σηµειώνεται ότι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, κατόπιν εξουσιοδότησής της,
µπορεί να τα υποβάλει εκπρόσωπος της
ασφαλισµένης.
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✻
Ολοκληρώνεται
αύριο η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων
στο πρόγραµµα
πιστοποίησης
µέσω Google
για 3.000 ανέργους

Απόκτηση εµπειρίας στο µάρκετινγκ µέσω ΟΑΕ∆

Τ

η ∆ευτέρα 19 Απριλίου λήγει
η προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από
επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα για τη συµµετοχή τους στο νέο
πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας
ανέργων έως 29 ετών που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό µάρκετινγκ.
Επίσης, αύριο Κυριακή, στις 11.59 τα
µεσάνυχτα, ολοκληρώνεται η αντίστοιχη διαδικασία για την κατάθεση
αιτήσεων συµµετοχής στο νέο ολοκληρωµένο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης µε την πιστοποίηση
του ΟΑΕ∆ και της Google για 3.000
ανέργους.
Η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τη συµµετοχή τους στο
νέο πρόγραµµα απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας στο ψηφιακό µάρκετινγκ του ΟΑΕ∆ ξεκίνησε τη ∆ευτέρα 29 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί,
όπως αναφέρθηκε, στις 19 Απριλίου.
Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε κλάδους
(κύριους ή δευτερεύοντες) µε συνάφεια στο ψηφιακό µάρκετινγκ ή διαθέτουν τµήµατα µάρκετινγκ, καθώς
και σε επιχειρήσεις όπου ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόµενος απασχολούνται στο ψηφιακό µάρκετινγκ (δηµιουργία και διαµοιρασµός ψηφιακού περιεχοµένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης µιας ιστοσελίδας στα
αποτελέσµατα µηχανών αναζήτησης, σχεδιασµός και υλοποίηση
στρατηγικής µάρκετινγκ στο ∆ιαδίκτυο και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εµπειρία
στο επιχειρηµατικό µοντέλο του ηλεκτρονικού εµπορίου) για τουλάχιστον
ένα έτος.
Ο ΟΑΕ∆ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούµενους 550 ευρώ
µηνιαίως, καλύπτοντας κατά 100%
την αποζηµίωσή τους και τις ασφαλι-

Τα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραµµα επαγγελµατικής
εµπειρίας στο ψηφιακό µάρκετινγκ ανάλογα µε το προσωπικό τους
Επιχειρήσεις µε προσωπικό
0 άτοµα
1-3 άτοµα
4-9 άτοµα
10-19 άτοµα
20-30 άτοµα
31-50 άτοµα
άνω των 50 ατόµων
στικές εισφορές για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και επαγγελµατικό
κίνδυνο. Η επαγγελµατική εµπειρία
θα διαρκεί έξι ώρες την ηµέρα, πέντε
ηµέρες την εβδοµάδα, για έξι µήνες.
∆εν υπάρχει δέσµευση για τις επιχειρήσεις για να προσλάβουν τους
ασκούµενους και τις ασκούµενες µετά το τέλος του προγράµµατος.
Σηµειώνεται ότι οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ιστότοπου του ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr) στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµά τους.
Οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά
ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆ έχουν κατανεµηθεί
σύµφωνα µε τον αναρτηµένο πίνακα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης των
θέσεων, οι υπεράριθµες αιτούµενες
θέσεις (έως 30%) θα τεθούν σε αναµονή και θα ικανοποιηθούν εφόσον
υπάρξουν κενές θέσεις.
Επισηµαίνεται ότι απαραίτητη
προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραµµα είναι να µην έχει
προβεί σε µείωση του προσωπικού
του κατά τη διάρκεια ενός µήνα πριν
από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης.

Ανώτατος αριθµός ωφελουµένων
1
2
3
4
6
10
25% του απασχολούµενου προσωπικού

Το πρόγραµµα, του οποίου ο προϋπολογισµός ανέρχεται στα
16.500.000 ευρώ, συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση
και ∆ιά Βίου Μάθηση 2014-2020», µε
χρηµατοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων
(ΠΑΝ). Για τη δηµόσια πρόσκληση και
για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα (http://
w w w. o a e d . g r / - / p r o g r a m m a apokteses-epangelmatikesempeirias-sto-psephiako-marketinnk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΑΕ∆ - GOOGLE ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Επίσης, αύριο Κυριακή, στις
23:59, λήγει η προθεσµία για την
υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων
συµµετοχής στο δωρεάν, εξ αποστάσεως πρόγραµµα επαγγελµατικής
κατάρτισης µε πιστοποίηση για 3.000
ανέργους ηλικίας έως 29 ετών. Η νέα
δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της
συνεργασίας ΟΑΕ∆ - Google Ελλάδας, που, ως µέλη της Εθνικής Συµµαχίας για τις Ψηφιακές ∆εξιότητες
και την Απασχόληση, συνεργάζονται

για την αντιµετώπιση του ψηφιακού
χάσµατος και την ενίσχυση και αναβάθµιση των ψηφιακών δεξιοτήτων
του εργατικού δυναµικού.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τη
δωρεάν κατάρτιση 3.000 ανέργων
σε τέσσερις θεµατικές ενότητες, που
οδηγούν στην απόκτηση των εξής πιστοποιητικών:
IT Support Specialist Certificate
(τεχνική υποστήριξη πληροφορικής)
UX Designer Certificate (σχεδιασµός εµπειρίας χρήστη)
Project Manager Certificate (διαχείριση έργου)
Data Analyst Certificate (ανάλυση
δεδοµένων)
Τα προσφερόµενα πιστοποιητικά
κατάρτισης παρέχονται αποκλειστικά
στα αγγλικά. Κάθε ωφελούµενος θα
πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον
µία θεµατική ενότητα, αλλά, εάν επιθυµεί, µπορεί να τις ολοκληρώσει
όλες. Η κατάρτιση παρέχεται µέσω
της πλατφόρµας Coursera, και µε
την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε θεµατικής ενότητας ο ωφελούµενος θα
λαµβάνει αυτόµατα το αντίστοιχο πιστοποιητικό - βεβαίωση ολοκλήρωσης.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε
ανέργους εγγεγραµµένους στο µητρώο του ΟΑΕ∆, έως 29 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε γνώσεις αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
συµµετοχής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι
αναρτηµένη στον ιστότοπο www.
oaed.gr. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται αποκλειστικά µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Ελληνικού ∆ηµοσίου www.gov.gr
στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση
(https://www.gov.gr/ipiresies/
ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/
programma-epaggelmatikeskatartises-gia-anergous-mepistopoiese). Συγκεκριµένα, η διαδροµή είναι: gov.gr, µετά «Εκπαίδευση», «Ψηφιακές δεξιότητες» και στη
συνέχεια «∆ωρεάν παροχή στο εξ
αποστάσεως πρόγραµµα ολοκληρωµένης επαγγελµατικής κατάρτισης
µε πιστοποίηση για ανέργους».
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων συµµετοχής, θα
ακολουθήσει η αξιολόγησή τους. Στη
συνέχεια θα σταλεί στους ωφελούµενους e-mail του ΟΑΕ∆ µε οδηγίες
σχετικά µε την εγγραφή και παρακολούθηση του προγράµµατος. Η ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος είναι η Τρίτη 30 Νοεµβρίου 2021.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του
εν λόγω προγράµµατος και εφόσον
πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, οι
ωφελούµενοι άνεργοι θα έχουν τη
δυνατότητα να συµµετάσχουν σε
πρόγραµµα επιδοτούµενης απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας, το
οποίο ήδη προωθεί ο ΟΑΕ∆, µε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τις
επιχειρήσεις ήδη να βρίσκεται σε
εξέλιξη. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα.

αυτοδιοίκηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Μ

ε µια σειρά δράσεων και
έργων πνοής για την
Παιανία, ο δήµαρχος
της πόλης Ισίδωρος Μάδης «βγάζει µπροστά» την πόλη και
τους δηµότες από τον κύκλο της
πανδηµίας. Κλείνοντας την πόρτα
στις αστοχίες και στα ελλείµµατα του
παρελθόντος, κρατώντας το χέρι αυτών που έχουν ανάγκη στήριξης, η
πόλη της Ανατολικής Αττικής ατενίζει
το µέλλον µε αισιοδοξία.

✻
Το φυσικό αέριο,
η ολοκλήρωση
της αποχέτευσης,
δηµοτικές
υποδοµές, σχολεία
και αποχέτευση
οµβρίων στα Γλυκά
Νερά είναι µερικά
από τα έργα που
δροµολογούνται
από τον ∆ήµο
Παιανίας

www.kedenews.gr

27

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ στην ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΤΟΥΣΚΑ

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΜΑ∆ΗΣ:

«Να είµαστε
συµπαραστάτες
στους δηµότες»
Τον τελευταίο χρόνο έχει αλλάξει η καθηµερινότητά µας
εξαιτίας της πανδηµίας. Πώς
αντιµετωπίζετε ως δηµοτική
αρχή την υγειονοµική κρίση
σε επίπεδο πρωτοβουλιών
αλλά και στήριξης των δηµοτών σας;
Από την αρχή της πανδηµίας, ως
δήµος οφείλαµε να επικοινωνήσουµε τους κινδύνους. Αρχικά προχωρήσαµε σε µια έντυπη έκδοση σε συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ, µοιράσαµε
20 χιλιάδες book προκειµένου να
µάθει ο καθένας τι πρέπει να κάνει.
Προχωρήσαµε σε απολυµάνσεις σε
κοινωνικές δοµές, σχολεία και, φυσικά, στα δηµοτικά καταστήµατα. Κάθε Παρασκευή γίνεται απολύµανση
όπου υπάρχει προσωπικό και προσπαθούµε ακόµη και στις πλατείες
και στους κοινόχρηστους χώρους να
είµαστε ανταποδοτικοί, προκειµένου
να ελαχιστοποιούµε το ενδεχόµενο
διασποράς του κορονοϊού. Ωστόσο,
συµπολίτες µας που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες ή υπέστησαν µειώσεις στην εργασία τους, ακόµη και
απολύσεις, ανήκουν πλέον στις θιγόµενες οµάδες.
Μέσα από τις κοινωνικές δοµές του δήµου κάναµε µια προσπάθεια και ανταποκριθήκαµε
ώστε να είµαστε αρωγοί και συµπαραστάτες. Ένα µεγάλο
κοµµάτι της επιχειρηµατικής
κοινότητας του δήµου συνδράµει και βοηθάει συχνά-πυκνά
προς αυτή την κατεύθυνση,
γιατί, κακά τα ψέµατα, ως Έλληνες έχουµε αποδείξει ότι σε τέτοιες δυσκολίες ο ένας στέκεται
και βοηθάει τον άλλον. Και νοµίζω
ότι σε αυτό τα έχουµε πάει καλά.
Προφανώς κενά υπάρχουν, αλλά
σε γενικές γραµµές το
αποτέλεσµα είναι ικανοποιητικό. Προσωπικά έχω δεχτεί πολύ κόσµο ο οποίος
εκφράζει
σε εµένα
τον προβληµατισµό
του
και

δεν σας κρύβω πως πολλές φορές
µπαίνω στη διαδικασία του οικονοµικού βοηθήµατος... Ωστόσο,
αντιλαµβανόµαστε όλοι πως αυτό
µε έναν οικονοµικό προϋπολογισµό δεν µπορεί να προκύψει, ενώ
και τα δικά µου οικονοµικά δεν
επιτρέπουν να γίνω χρηµατοδότης
των ατόµων αυτών. Πάντως, ένας
άνθρωπος που φτάνει στο Γραφείο του δηµάρχου προκειµένου
να µοιραστεί µαζί του ένα πρόβληµα και να του ζητήσει το ελάχιστο,
ενδεχοµένως πάει να πει πως
υπάρχει πραγµατική ανάγκη. ∆εν
έρχεται κάποιος να εκτεθεί για 50,
100 ή 200 ευρώ, αλλά γιατί προκύπτει ένα ουσιαστικό πρόβληµα.

Έχετε υιοθετήσει την Ώρα
του ∆ηµάρχου, που πλέον
λαµβάνει διαδικτυακή µορφή. ∆είχνουν ενδιαφέρον οι
συµπολίτες σας; Ποια είναι
τα βασικά ερωτήµατα που
σας θέτουν;
Πάνε καλά οι διαδικτυακές συναντήσεις και είναι πολλά τα ερωτήµατα από τον κόσµο. Οι ερωτήσεις είναι
πάντοτε στοχευµένες. Όµως, οι πολίτες δεν ξέρουν τι σηµαίνει Νοµικό
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι πολύ εύκολο ως ιδιώτης να κάνεις οτιδήποτε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, αλλά µε τον δήµο αυτό το πράγµα δεν ισχύει. Λέµε τώρα
ότι ετοιµαζόµαστε να κάνουµε µια
ανάπλαση πλατείας ή ετοιµαζόµαστε
να φτιάξουµε ένα νέο δηµοτικό κατάστηµα. Από τη στιγµή που θα παρθούν οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µέχρι και τη στιγµή που
µπορεί κάποιος να δει το έργο ολοκληρωµένο µπορεί να περάσουν 4,
5, 6, ενδεχοµένως και περισσότερα
χρόνια. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: Μου είχε θέσει
ένας δηµότης ένα ερώτηµα σχετικά
µε το έργο ανάπλασης της κεντρικής
πλατείας, γατί δεν έχει γίνει τόσα
χρόνια. Και του απάντησα ότι σχέδια
υπήρχαν αλλά δεν χρηµατοδοτήθηκαν ποτέ, γιατί δεν είχε γίνει το εξής
απλό πράγµα: τροποποίηση του ρυµοτοµικού προκειµένου να φανεί ότι
είναι πλατεία, σήµερα φαίνεται ότι είναι δρόµοι. Αν εξηγήσεις στους πολίτες, το αντιλαµβάνονται. Όπως µιλάνε για αθλητικές δοµές που σήµερα
είναι κατεστραµµένες και το αυτο-

νόητο είναι να επισκευαστούν αλλά
η επισκευή είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ένας πολίτης στα
ερωτήµατα που θέτει θα πρέπει να είναι ποια είναι η οικονοµική θέση του
δήµου, αν ο δήµος έχει ή δεν έχει
χρήµατα, και -το κυριότερο- αν τα
χρήµατα κατά το παρελθόν έχουν
δαπανηθεί µε τον ενδεδειγµένο τρόπο, και εκεί οι απαντήσεις, δυστυχώς, θα είναι αρνητικές για τους πολίτες.

Θέλετε δηλαδή να πείτε ότι
έγινε κακή διαχείριση κατά
το παρελθόν;
Θα διαµορφώσουν µια εικόνα
που θα είναι αρνητική για όλους
τους ανθρώπους που κατά καιρούς
έχουν επιλέξει να τους εκπροσωπούν. ∆εν έχει γίνει ορθολογική διαχείριση και -το κυριότερο- δεν µπορεί κάποιοι κωδικοί να είναι µείον
και να παίρνεις ανταποδοτικούς που
ήταν για άλλη δουλειά, χρήµατα δηλαδή που έπρεπε να τους ενισχύσεις απλώς για να έχεις έναν καλό
ορθολογισµό και να ισοσκελίζεις
τον δηµοτικό σου προϋπολογισµό.
Αυτό γινόταν. Αν µε ρωτάς εάν εγώ
το κάνω σήµερα, η απάντηση είναι
«όχι». Εξάλλου, πήρα µια γενναία
απόφαση µόλις ανέλαβα τον δήµο,
να κάνω µια αύξηση των δηµοτικών
τελών της τάξεως του 25%, δηλαδή
από το 0,85 πήγα τα δηµοτικά τέλη
στο 1,06, είναι τα φθηνότερα δηµοτικά τέλη σε εθνικό επίπεδο και
όσον αφορά την Αττική είναι ο δεύτερος φθηνότερος µετά τον ∆ήµο
Μοσχάτου-Ταύρου. Ο ∆ήµος Παιανίας δεν έχει πολλά έσοδα από τα
δηµοτικά τέλη και το βασικότερο είναι πως πρέπει να ισοσκελίσω και να
αφοµοιώσω ένα έλλειµµα που είχε
προκύψει, της τάξεως του ενός εκατοµµυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ.

Πώς προέκυψε αυτό το έλλειµµα;
Το κενό αυτό προέκυψε για προεκλογικούς και ψηφοθηρικούς λόγους, δεν έκαναν ποτέ αναπροσαρµογή των δηµοτικών τελών. Το 2013
που έγινε µείωση των δηµοτικών τελών παρουσίασαν κάποια χρήµατα
τα οποία ναι µεν υπήρχαν στα ταµεία του δήµου, αλλά είχαν κάποια
σχετική επισφάλεια. Ήταν χρήµατα
τα οποία είχε εισπράξει ο δήµος κα-

τά τα έτη 2010-11-12 από το Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και
δικαστικά κρίθηκε ότι κακώς τα εισέπραξε, οπότε αυτά τα χρήµατα
κάποια στιγµή θα ζητηθούν πίσω.
Αυτά τα χρήµατα έχουν επισφάλεια,
δεν είναι δεδοµένα δικά µας, γι’ αυτό δεν τα είχαν ακουµπήσει κάποιες
διοικήσεις και κάποιες τα ακούµπησαν. Όταν παραδείγµατος χάριν ξοδεύεις έναν πακτωλό χρηµάτων για
να κάνεις πολιτιστικές εκδηλώσεις,
καλά κάνεις, αλλά δεν µπορείς να
µην έχεις πεζοδρόµιο, παιδικές χαρές, παγκάκια κ.λπ. Θα έπρεπε να
υπάρχει µια ισορροπία.

Ποια είναι τα σηµαντικότερα
έργα για την πόλη που σχεδιάζετε να γίνουν το επόµενο
διάστηµα ή βρίσκονται σε
φάση υλοποίησης;
Το φυσικό αέριο, η ολοκλήρωση
της αποχέτευσης, δηµοτικές υποδοµές και σχολεία, αποχέτευση οµβρίων στα Γλυκά Νερά και πολλά άλλα.
Εδώ θέλω να επισηµάνω το εξής: να
αγκαλιάσουν και να υιοθετήσουν
αυτά τα έργα οι δηµότες, να έχουν
υποµονή. ∆υστυχώς, αυτά τα έργα
φέρνουν ταλαιπωρία, αλλά µόλις
ολοκληρωθούν θα δώσουν άλλη
πνοή στην πόλη µας. Παράλληλα,
από το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», έχουµε υποβάλει φάκελο για
ένα σχολείο. Υπάρχει θέµα µε τις
κτιριακές δοµές της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, το τελευταίο σχολείο
έγινε το 2002, και να υπολογίσουµε
και την τεράστια αύξηση του πληθυσµού, αυτό είναι πρόβληµα. Έχουµε επίσης έτοιµη µελέτη µε άδεια,
προκειµένου να ολοκληρωθεί το 5ο
∆ηµοτικό Σχολείο στην κοινότητα
Παιανίας. Η µελέτη προέκυψε από
ιδιωτική χρηµατοδότηση και παράλληλα σε συνεργασία µε τις Κτιριακές Υποδοµές εκτελούµε άλλες δύο
µελέτες για δύο νηπιαγωγεία. Σηµαντική είναι και η πρόταση για ένα έργο πνοής 25 στρεµµάτων, που θα
συµπεριλαµβάνει ποδηλατόδροµο,
παιδικές χαρές, θεατράκι, σηµεία
ανακύκλωσης, πάρκο ζώων, αναψυκτήριο και πολλά άλλα. Πρόκειται
για ένα έργο µε σηµαντικό αποτέλεσµα για την τοπική κοινωνία και όχι
µόνο. Ο ∆ήµος Παιανίας δέχεται
πολλούς επισκέπτες για το Μουσείο
Βορρέ, στο Σπήλαιο Παιανίας, αλλά
και στη µητρόπολη της πόλης.
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Πρόγραµµα εκτίµησης µελλοντικών
φυσικών καταστροφών στην Αττική
Του ΗΛΙΑ ΣΙ∆ΕΡΗ,
δικηγόρου Αθηνών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Σ

ύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Εσωτερικού
Ελέγχου της Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας, «η πίεση των πολιτών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η συρρίκνωση της κρατικής χρηµατοδότησης και η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων
ασκούν συνεχή πίεση στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν. Ο εσωτερικός έλεγχος,
σύµφωνα και µε τη διεθνή εµπειρία, µπορεί
να συνεισφέρει σηµαντικά στην επίτευξη των
στόχων αυτών».
Ταυτοχρόνως, οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τον νόµο
4270/2014, υποχρεούνται να συστήσουν
τµήµατα εσωτερικού ελέγχου, υπό τη γενική
εποπτεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια διαδικασία που εφαρµόζεται πολλά χρόνια τώρα στις µεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και έχει
ευρεία ανάπτυξη στο εξωτερικό. Παρότι αρχικώς αντιµετωπίζεται µε καχυποψία, υπό την
έννοια ότι θα υπάρχει ένα ανεξάρτητο όργανο το οποίο «θα ελέγχει», η πραγµατικότητα
είναι εντελώς διαφορετική. Ο θεσµός του
εσωτερικού ελέγχου όχι µόνον δεν ελέγχει,
αλλά, αντίθετα, πιστοποιεί το «καλώς έχειν».
Έτσι, κάθε διοικητής Οργανισµού θα πρέπει
να επιδιώκει την ορθή λειτουργία εσωτερικού ελέγχου στη δοµή του, όχι µόνον γιατί το
απαιτεί ο νόµος, αλλά κυρίως για δική του
εξασφάλιση!
Ο εσωτερικός έλεγχος εξασφαλίζει και
πιστοποιεί ότι ο ΟΤΑ συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της νοµοθεσίας, αλλά και ταυτοχρόνως ότι οι οικονοµικές εγγραφές, πληροφορίες και καταστάσεις είναι αξιόπιστες και
δεν θα οδηγήσουν διοικητές, αιρετούς και
µη, υπαλλήλους και κάθε εµπλεκόµενο σε
πολύχρονους και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες, ακόµα και σε ποινικό επίπεδο.
Επειδή οι ΟΤΑ (δήµοι και περιφέρειες)
δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό,
και όταν αυτό υπάρχει, είναι αδύνατο να
έχουν σχετικές γνώσεις, εκ του γεγονότος
ότι ποτέ κατά το παρελθόν δεν έχουν συγκροτηθεί υπηρεσίες µε αντικείµενο τον
εσωτερικό έλεγχο, οι δήµαρχοι/περιφερειάρχες/διοικητές συνεργάζονται µε εξωτερικούς συνεργάτες, µε σκοπό όχι µόνον
να υλοποιούν τις απαιτήσεις του νοµοθέτη
για τον εσωτερικό έλεγχο, αλλά και να εκπαιδεύουν το προσωπικό που θα αναλάβει να
στελεχώσει τις σχετικές υπηρεσίες. Η λύση
του εξωτερικού συνεργάτη είναι µια ενδεδειγµένη λύση, ειδικώς για τα πρώτα χρόνια
λειτουργίας της υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας
ακόµη καλύτερες υπηρεσίες για τον ΟΤΑ και
εν τέλει για τον ίδιο τον πολίτη.
Ήδη, η Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας έχει
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, από
6/3/2020, εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου
για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, αφού η ίδρυση και η λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, όπως αποτυπώνεται και στο
αναθεωρηµένο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς 20182021. Ο εσωτερικός έλεγχος, εν τέλει, αποτελεί εργαλείο χρηστής διοίκησης προς αποφυγή κάθε είδους λοξοδρόµησης είτε εκ δόλου είτε πολλές φορές εξ αµελείας.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Π

ολλοί έχουµε αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών αν τις είχαµε προβλέψει νωρίτερα. Οι πληµµύρες στη
Μάνδρα το 2017 και οι σοκαριστικές εικόνες
από τη µεγάλη πυρκαγιά του 2018 στο Μάτι
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα
των τραγικών συνεπειών του συνδυασµού
φυσικών κινδύνων και ανθρωπογενών παρεµβάσεων.
Την πρόληψη και αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών προτάσσουν η Περιφέρεια Αττικής, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που ένωσαν
τις δυνάµεις τους υπογράφοντας τριµερή
προγραµµατική σύµβαση µε στόχο την προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος.
Η Περιφέρεια Αττικής θα αξιοποιήσει το
έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό και την τεχνολογία αιχµής του Κέντρου Αριστείας
BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονοµίας,
Αστροφυσικής και ∆ιαστηµικών Εφαρµογών
(ΙΑΑ∆ΕΤ) του ΕΑΑ, το οποίο θα συντάξει λεπτοµερείς µελέτες κινδύνων από πυρκαγιά,
πληµµύρα και σεισµό και θα διαµορφώσει
ένα αποτελεσµατικό σχέδιο αντιµετώπισής
τους σε µια σειρά δήµων της περιφέρειας.

ΓΙΑΤΙ Η ΑΤΤΙΚΗ
Η Αττική αποτελεί κοµβική περιοχή µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ο υπερπληθυσµός, η υπερσυγκέντρωση κρίσιµων υποδοµών και κοινωνικοοικονοµικών δραστηριοτήτων, το µεγάλο µήκος ακτογραµµής, η σηµαντική επιφάνεια ενδοχώρας και οι ποικίλες
γεωπεριβαλλοντικές ενότητες.
Να σηµειωθεί πως το Κέντρο BEYOND/
ΕΑΑ έχει υλοποιήσει σειρά αντίστοιχων έργων παγκοσµίως στο πλαίσιο της εµβληµατικής δράσης για το πρόγραµµα Copernicus
Emergency Management Service. Μέχρι σήµερα περισσότερες από 20 κρατικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παγκοσµίως, στα
Βαλκάνια (π.χ. Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία)
και στην υπόλοιπη Ευρώπη (π.χ. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία), στη Λατινική Αµερική (π.χ. Χιλή, Περού) και στην Αφρική (π.χ.
Μοζαµβίκη, Κονγκό) έχουν ενεργοποιήσει το
Κέντρο BEYOND για την εκτίµηση κινδύνων
και την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων µετριασµού του κινδύνου σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πληµµυρών, σεισµών, ηφαιστείων.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Για τον πληµµυρικό κίνδυνο οι περιοχές
που επιλέχθηκαν να µελετηθούν, και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας της Ειδικής Γραµµατείας
Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας παρουσιάζουν πολύ υψηλό κίνδυνο, είναι οι εξής:
Λεκάνη απορροής Πικροδάφνης (∆ήµοι

Αγίου ∆ηµητρίου, Αλίµου, Ηλιούπολης και
Παλαιού Φαλήρου)
Λεκάνη απορροής Κουλουριώτικου ρέµατος (∆ήµος Μεγαρέων)
Λεκάνη απορροής ρεµάτων Σούρες και
Αγία Αικατερίνη (∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας)
Λεκάνη απορροής Σαρανταποτάµου (∆ήµος Ελευσίνας)
Λεκάνη απορροής Κηφισού (∆ήµοι Αγίων
Αναργύρων-Καµατερού, Αθηναίων, Αιγάλεω, Αχαρνών, Ιλίου, Καλλιθέας, Κηφισιάς,
Μεταµορφώσεως, Μοσχάτου-Ταύρου, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Περιστερίου,
Πειραιώς, Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας)
Για τον κίνδυνο πυρκαγιάς επιλέχθηκαν
ευάλωτες περιοχές, κυρίως µικτές ζώνες, δηλαδή περιοχές στις οποίες συνυπάρχουν δασικές εκτάσεις µαζί µε σπίτια, όπως:
Πόρτο Ράφτη, Χαµολιά, Βραυρώνα (∆ήµος
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας)
Ιπποκράτειος Πολιτεία (∆ήµος Ωρωπού).
Θρακοµακεδόνες (∆ήµος Αχαρνών)
Νέα Ζωή, Κιάφα, Κόρακας, Αγία Σωτήρα,
Πουρνάρι, Καραούλι, Φίχθι, Άγιος Νεκτάριος Βιλίων, Άγιος Παντελεήµονας, Παλαιοκούντουρα (∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας)
Μάζι (∆ήµος Μεγαρέων).
Καλύβια, Κουβαράς, Λαγονήσι, Σαρωνίδα,
Ανάβυσσος (∆ήµος Σαρωνικού)
Λαύριο, Κερατέα, Κακή Θάλασσα, Κάτω

Ποσειδωνία, Κάτω Σούνιο (∆ήµος Λαυρεωτικής)
Περιοχή Εθνικού Πάρκου Σχοινιά (∆ήµος
Μαραθώνος)
Πικέρµι (∆ήµος Ραφήνας - Πικερµίου)
∆ήµος Αγκιστρίου.
∆ήµος Κυθήρων.
Για τον κίνδυνο σεισµού επιλέχθηκαν οι
ακόλουθοι δήµοι:
Νότιος Τοµέα Αθηνών (∆ήµοι Αλίµου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης)
Βόρειος Τοµέα Αθηνών (∆ήµοι Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας)
∆υτικός Τοµέα Αθηνών (∆ήµοι Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων-Καµατερού, Αιγάλεω, Ιλίου)
∆υτική Αττική (∆ήµοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων, Φυλής)
Ανατολική Αττική (∆ήµοι Αχαρνών, Ωρωπού)
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (∆ήµος
Κερατσινίου-∆ραπετσώνας)
Για την επίτευξη του κοινού αυτού σκοπού, το ΒΕΥΟND/EAA θα συνεργαστεί µε
κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας, και συγκεκριµένα µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
Ελλάδας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών.

Έγκαιρη προειδοποίηση για επιδηµίες
Το Κέντρο Επιστηµών Παρατήρησης της
Γης και
∆ορυφορικής
Τηλεπισκόπησης
B E YO N D τ ο υ
Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών ΙΑΑ∆ΕΤ σε συνεργασία
µε την εταιρεία Οικοανάπτυξη και
το Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας του Πανεπιστηµίου Πατρών, καθώς και σε συνεργασία µε
εξειδικευµένους οργανισµούς του
εξωτερικού στον τοµέα (Γερµανία,
Γαλλία, Ιταλία, Σερβία κ.ά.), ανέπτυξε ένα Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) ευρωπαϊκής εµβέλειας που αξιοποιεί µεγάλα δορυφορικά δεδοµένα υψηλής ανάλυσης µε
σκοπό την πρόβλεψη και τη χαρτο-

γράφηση του κινδύνου κρουσµάτων
του ιού του ∆υτικού Νείλου.
Το σύστηµα EYWA (Σύστηµα
Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ασθένειες Μεταδιδόµενες µε Κουνούπια)
δρα ως αρωγός στην πρόληψη και
αντιµετώπιση των ασθενειών που µεταδίδονται µε κουνούπια, για την
προστασία της δηµόσιας υγείας.
Το όραµα της οµάδας είναι να
συµβάλει στη διαδικασία δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού, ή ακόµα και
παγκόσµιου, προτύπου έγκαιρης
προειδοποίησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων που θα βοηθήσει
στη µείωση των µολύνσεων και στην
πρόληψη κρουσµάτων, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσει εργαλείο για
τους οργανισµούς δηµόσιας υγείας
µε στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση των ασθενειών που µεταδίδονται από κουνούπια.
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Οι στοιχηµατικές µας προτάσεις για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Super League

Ατρόµητος
Απόλλων Σµ. (15.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Αµφότερες οι δύο οµάδες προέρχονται από ήττα στην προηγούµενη αγωνιστική. Ο µεν Ατρόµητος ηττήθηκε µε 1-0 από
τον ΠΑΣ στους «Ζωσιµάδες», ενώ ο Απόλλων Σµύρνης στη Ριζούπολη µε 0-2 µε αντίπαλο τη Λάρισα. Και οι δύο ισοβαθµούν
στην ένατη θέση, στο +8 από τον προτελευταίο ΟΦΗ, και δεν
φαίνεται να διατρέχουν κίνδυνο µε βάση την εικόνα που έχουµε µέχρι σήµερα. Προτείνω no goal και under 2,5 µε απόδοση 1,95.

Από τον Όθωνα Βλαχόπουλο

ΟΦΗ
ΠΑΣ Γιάννινα (17.15)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ο ΟΦΗ στην προηγούµενη αγωνιστική έφερε εκτός έδρας
λευκή ισοπαλία µε αντίπαλο τον Βόλο, σπάζοντας το αρνητικό
ρεκόρ των 10 συνεχόµενων ηττών που είχε, και πρέπει να συνεχίσει τη συγκοµιδή βαθµών αν θέλει να µην κινδυνέψει. Από
την άλλη, ο ΠΑΣ Γιάννινα, αδιάφορος βαθµολογικά, λογικά θα
έχει το µυαλό του στο Κύπελλο, στον αγώνα της Τετάρτης µε
τον Ολυµπιακό. Προτείνω 1Χ και under 2,5 µε απόδοση 2,05.

Λάρισα
Παναιτωλικός (21.45)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ντέρµπι των ουραγών. Η Λάρισα προέρχεται από εκτός
έδρας νίκη ελπίδας µε 0-2 µε αντίπαλο τον Απόλλωνα Σµύρνης και βρίσκεται στην τελευταία θέση, στο -1 από τον ΟΦΗ,
ενώ ο Παναιτωλικός προέρχεται από ήττα µε 0-3 µε αντίπαλο
τη Λαµία, στο Αγρίνιο. Σε καλύτερη κατάσταση και µε καλύτερη ψυχολογία φαίνεται να είναι οι Λαρισαίοι σε σχέση µε τους
Αγρινιώτες. Προτείνω 1Χ και under 2,5 µε απόδοση 1,90.
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Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ (15.00)

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ισοπαλία µε 2-2 µε τον
Αστέρα Τρίπολης, σε έναν αγώνα όπου το γκολ της ισοφάρισης το δέχτηκε στο 94’ από σουτ του αντίπαλου τερµατοφύλακα! Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έρχεται µε καλή ψυχολογία µετά τη νίκη του µε 3-1 επί της ΑΕΚ στην Τούµπα, ενώ θέλει να
πάρει και τη ρεβάνς της -νωπής ακόµα- ήττας του µε 2-1 από
τους «πράσινους». Προτείνω 2-3 γκολ µε απόδοση 2,00.

Άρης
Αστέρας Τρ. (17.15)
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ΚΥΡΙΑΚΗ

Ο Άρης βρίσκεται στη δεύτερη θέση, στο +3 από την ΑΕΚ,
και o στόχος του είναι να παραµείνει σε αυτήν. Από την άλλη,
ο Αστέρας Τρίπολης έρχεται ανεβασµένος µετά την ισοπαλία
την οποία απέσπασε τελευταία στιγµή από τον Παναθηναϊκό
στη Λεωφόρο. Είναι στο -7 από την τρίτη θέση (ΠΑΟΚ), η οποία
οδηγεί σε ένα από τα τρία εισιτήρια για το Conference League.
Προτείνω 1Χ και no goal µε απόδοση 2,00.

ΑΕΚ
Ολυµπιακός (19.30)
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ΚΥΡΙΑΚΗ

Η ΑΕΚ προσέρχεται στην αναµέτρηση µετά από δεύτερη σερί εκτός έδρας ήττα, αυτή τη φορά από τον ΠΑΟΚ, µε 3-1 (προηγούµενη ήττα από τον Βόλο µε 1-0). «Βλέπει» την προνοµιούχο
τρίτη θέση µε διαφορά δύο βαθµών. Από την άλλη, ο Ολυµπιακός έχει την κουλτούρα του νικητή ανεξάρτητα από το ότι βρίσκεται στο +19 και έχει σχεδόν εξασφαλίσει και το φετινό πρωτάθληµα. Προτείνω 2 µε απόδοση 2,35.

