
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΤETΑΡΤΗ 26 MAΪΟΥ 2021ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 131 www.political.gr

EDITORIAL
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να τα πούμε 
οι δυο μας»!

Η επιστροφή στην
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η εγκληματικότητα
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Η
κυβέρνηση βήμα - βήμα γυρίζει τη χώρα στην
κανονικότητα. Και αυτό σημαίνει, στην πράξη,
πως ό,τι έμενε κάτω από το χαλί της πανδημίας

αργά και σταθερά θα αρχίσει να βγαίνει στην επιφά-
νεια. Άρα, προβλήματα που δεν είχαν λυθεί θα κάνουν
την επανεμφάνισή τους. Ένα από αυτά τα προβλήματα
αφορά και στην εγκληματικότητα. Η κυβέρνηση είναι
αλήθεια ότι είχε θέσει προεκλογικά ως προτεραιότητά
της «τον νόμο και την τάξη». Και αυτό γιατί, δικαίως,
πίστευε και πιστεύει ότι οι πολίτες σε μια ευνομούμενη
δημοκρατία πρέπει να αισθάνονται και να είναι ασφα-
λείς. Με βάση αυτό το σκεπτικό, η κυβέρνηση «επέν-
δυσε» στα Εξάρχεια. Πώς, δηλαδή, θα πάρει… πίσω
μια γειτονιά της Αθήνας που θεωρείτο άβατο για τις
δυνάμεις της Τάξης. Παράλληλα, ως δεύτερος στόχος
τέθηκε το να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους κτίρια

που για χρόνια βρίσκονταν υπό κατάληψη. 
Για την οικονομία της συζήτησης, θα αποδεχτούμε

πως και οι δυο στόχοι έχουν επιτευχθεί. Το ερώτημα
είναι εάν οι πολίτες, με βάση τα παραπάνω, νιώθουν
πιο ασφαλείς ή αν πιστεύουν ότι περιορίστηκε η εγ-
κληματικότητα. Θα λέγαμε πως όχι. Μια σειρά από πε-
ριστατικά -με αποκορύφωμα τη δολοφονία της 20χρο-
νης στα Γλυκά Νερά- έκανε πάλι τους πολίτες να νιώ-
σουν ότι είναι έρμαιο του κάθε κακοποιού. Ήδη, η δυ-
σαρέσκεια των πολιτών στο κομμάτι αυτό αρχίζει και
καταγράφεται. Εάν η κυβέρνηση δεν τρέξει κάποιες
υποθέσεις από αυτές που είναι ανοικτές, τότε η δυσα-
ρέσκεια θα μεγαλώσει. 

Ο αρμόδιος υπουργός οφείλει να ενισχύσει με κάθε
μέσο την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να κάνει τη δου-
λειά της και να βρει όσους βρίσκονται πίσω από τέτοι-

ες υποθέσεις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η
κυβέρνηση να αλλάξει την αίσθηση των πολιτών. Πα-
ράλληλα, πρέπει οι αστυνομικοί της γειτονιάς να αρχί-
σουν και πάλι να κυκλοφορούν στους δρόμους. Όχι
κυνηγώντας μη μασκοφόρους, αλλά κάνοντας περι-
πολίες. Να νιώσουν οι πολίτες ότι οι εγκληματίες,
ακόμη και αυτοί του μικροεγκλήματος, δεν θα τη γλι-
τώσουν τόσο εύκολα. Από την άλλη, και η Δικαιοσύνη
οφείλει να κλείσει… τις χαραμάδες μέσω των οποίων
απελευθερώνονται οι κακοποιοί. Στόχος του κ. Χρυ-
σοχοΐδη δεν είναι να συγκριθεί με τους υπουργούς
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί κρίθηκαν από τους πολίτες. Στόχος
του πρέπει να είναι να νιώσουν ξανά οι πολίτες ασφα-
λείς. Όχι μόνο απέναντι στην Greek Μafia, αλλά και
στους μικροεγκληματίες. Η ζημιά -και ίσως η μεγαλύ-
τερη- γίνεται από αυτούς…
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Π
έπλο μυστηρίου καλύπτει την
παρουσία ή μη Λευκορώσων
πρακτόρων τόσο στην πτήση
της Ryanair από την Αθήνα και

το «Ελ. Βενιζέλος» προς το Βίλνιους της
Λιθουανίας, με... ενδιάμεση στάση -για τη
σύλληψη του Ρομάν Προτάσεβιτς- το
Μινσκ της Λευκορωσίας! 

Υπό εξέταση βρίσκεται από την ΕΥΠ το
σενάριο πράκτορες της λευκορωσικής
KGB να έδρασαν -παρακολουθώντας από
κοντά τον αντικαθεστωτικό δημοσιογρά-
φο- επί ελληνικού εδάφους κατά τη διάρ-
κεια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελ-
φών, αλλά και αργότερα, κατά την ολιγοή-
μερη παραμονή του στη χώρα μας για δια-
κοπές. Από την πρώτη στιγμή που έγινε
γνωστή η «κρατική αεροπειρατεία», όπως
τη χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, τα αρμόδια κλιμάκια
των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών ξεκί-
νησαν ενδελεχή έρευνα. 

Η πρώτη κίνηση ήταν να πάρουν στα χέ-
ρια τους τη λίστα των ατόμων που κατέβη-
καν στο Μινσκ μαζί με τον Ρομάν Προτά-
σεβιτς και τη σύντροφό του, καθώς επίσης
και τη λίστα όσων είχαν κλείσει εισιτήριο
με τη συγκεκριμένη πτήση της Ryanair,
αλλά επέλεξαν να μην ταξιδέψουν τελικά. 

Ήδη, όπως έγραψε και η «Political», η
ΕΥΠ έχει πάρει βίντεο από κάμερες ασφα-
λείας του «Ελ. Βενιζέλος» για να διαπι-
στωθεί εάν ο Λευκορώσος αντικαθεστω-
τικός δημοσιογράφος ήταν υπό παρακο-
λούθηση ακόμη και στον Διεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών. Την ίδια ώρα, έρευνα γίνε-
ται και για το εάν «περίεργα» άτομα είχαν
κλείσει είτε δωμάτια σε ξενοδοχεία στην
πρωτεύουσα είτε διαμερίσματα με τη μέ-
θοδο Airbnb, με το ενδιαφέρον να στρέ-
φεται σε ονόματα που παραπέμπουν στο
πρώην ανατολικό μπλοκ. Θεωρείται δεδο-
μένο ότι, εάν έδρασαν ξένοι πράκτορες,
χρησιμοποίησαν ψεύτικα στοιχεία, ωστό-
σο είναι σημαντικό για την ελληνική Πολι-
τεία να ξέρει τι ακριβώς έχει συμβεί...

Οι τρεις επιβάτες
Από την πρώτη έρευνα προκύπτει πως

τα τρία άτομα (σ.σ.: πλην του Προτάσεβιτς

και της συντρόφου του) που παρέμειναν

στο Μινσκ και δεν ταξίδεψαν μέχρι το Βίλ-

νιους είχαν δώσει τα πραγματικά τους

στοιχεία. Ανάμεσά τους είναι και ένας Έλ-

ληνας με διπλή υπηκοότητα, ο Ιάσων Ζή-

σης, ο οποίος δήλωσε ότι παρέμεινε στην

πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, καθώς

εκεί ήθελε να πάει από την αρχή, αφού

στη χώρα διαμένει η σύζυγός του. Όσον

αφορά στον αντικαθεστωτικό δημοσιο-

γράφο, υποστήριξε ότι τον είδε στο αερο-

σκάφος, χωρίς, όμως, να γνωρίζει ποιος

είναι μέχρι τη στιγμή της σύλληψής του. Οι

άλλοι δύο είναι επιβάτες που παρέμειναν

στο Μινσκ ήταν ένας πιλότος με το όνομα

Σεργκέι Κουλακόφ, καθώς και μία γυναί-

κα ονόματι Αλεξάντρα Σταμπρέντοβα. Και

αυτοί οι δύο ανέφεραν ότι είχαν σκοπό να

πάνε στη Λευκορωσία και, εφόσον βοή-

θησε η... συγκυρία, παρέμειναν εκεί!
Την ίδια ώρα, από την ελληνική πλευρά

δεν επιβεβαιώνεται η δημοσίευση του
Ρομάν Προτάσεβιτς σε ομάδα ακολούθων
του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι,
κατά την παραμονή του στο «Ελ. Βενιζέ-
λος», άγνωστο σε αυτόν άτομο τον προ-
σέγγισε και τον φωτογράφισε. Ο 26χρο-

νος αντικαθεστωτικός δημοσιογράφος
περιέγραψε αυτό το άτομο ως «ρωσόφω-
νο μεσήλικα, με αραιά μαλλιά, υφασμάτι-
νο παντελόνι και δερμάτινο χαρτοφύλα-
κα». Πηγές της ΕΥΠ σχολιάζουν ότι από τη
μέχρι στιγμής ανάλυση του βιντεοληπτι-
κού υλικού τέτοιο άτομο δεν έχει εντοπι-
στεί να κινείται κοντά στον Προτάσεβιτς.
Σε καμία περίπτωση, πάντως, δεν έχει
αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι Λευκορώ-
σοι πράκτορες να έδρασαν «αθόρυβα», να
βεβαιώθηκαν ότι ο 26χρονος μπήκε στο
αεροσκάφος, να ειδοποίησαν τους συνα-
δέλφους τους στο Μινσκ και οι ίδιοι είτε
να έφυγαν με άλλη πτήση είτε να βρίσκον-
ται ακόμη στη χώρα μας ως τουρίστες, με
πλαστά στοιχεία, περιμένοντας να κοπά-
σει ο ντόρος.

Σε εξέλιξη απίστευτο 
κατασκοπευτικό θρίλερ 
στην Αθήνα, με Λευκορώσους
πράκτορες που 
παρακολουθούσαν 
τον Ρομάν Προτάσεβιτς…

Η ΕΥΠ στο... κατόπι της KGB!

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Το όνομα του Ιάσονα Ζήση τις τελευ-
ταίες 24 ώρες βρίσκεται στην επικαι-
ρότητα Ελλάδας, Λευκορωσίας και
Λιθουανίας, καθώς είναι ένα από τα
άτομα που, αν και επιβιβάστηκαν
στην πτήση της Ryanair για το Βίλνι-
ους, τελικά αποβιβάστηκε -και αυτός-
στο Μινσκ, κατά… την έκτακτη προσ-
γείωση για τη σύλληψη του Ρομάν Προ-
τάσεβιτς.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Λευκορω-
σίας, ο Ιάσων Ζήσης είναι δόκτωρ στους
τομείς των Μαθηματικών και των Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών σε Πανεπιστή-
μιο της Ολλανδίας. Μάλιστα, το κρατικό
κανάλι της χώρας έκανε εκτενή αναφο-
ρά στον Έλληνα καθηγητή, προκειμέ-
νου να «διαλύσει» τυχόν σκιές για το
πρόσωπό του. Μιλώντας ο ίδιος στο Be-
larus-1 (σ.σ.: το κρατικό κανάλι της
Λευκορωσίας), ανέφερε: «Είχα πάρει
την πτήση για το Βίλνιους και μετά θα
έπαιρνα άλλη από Βίλνιους προς Μινσκ
(όπου πήγαινα) για να επισκεφτώ τη γυ-
ναίκα μου. Σχεδόν 15 λεπτά μετά την
προσγείωση, μας ενημέρωσαν ότι
υπάρχει ένα θέμα ασφαλείας και θα
πραγματοποιήσουμε έκτακτη προσγεί-
ωση στο Μινσκ. Έτσι κι έγινε».

Πάντως, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ
οι μυστικές υπηρεσίες της Λιθουανίας
συνεχίζουν να εξετάζουν τυχόν εμπλο-
κή του στην υπόθεση (σ.σ.: εάν παρακο-
λουθούσε τις κινήσεις του 26χρονου
αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου).

ΙΑΣΩΝ ΖΗΣΗΣ 
Ο  Έλληνας που 
κατέβηκε στο Μινσκ



Δ
ύο ταυτόχρονα αλλά και αλ-
ληλεξαρτώμενα… στοιχήμα-
τα επιδιώκει να κερδίσει το
Μέγαρο Μαξίμου στο πέρα-

σμα από την περίοδο του πολύμηνου
lockdown σε εκείνη της ελευθερίας και
της αναθέρμανσης της οικονομικής δρα-
στηριότητας: το υγειονομικό και αυτό του
τουρισμού. Αμφότερα, όπως τονίζουν κυ-
βερνητικά στελέχη, θεωρούνται «βαρό-
μετρα» για τον χρόνο, την ένταση αλλά και
την εμβέλεια του οικονομικού rebound
για εργαζομένους και επιχειρήσεις που
ευαγγελίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, όταν το
σταδιακό άνοιγμα βασικών δραστηριοτή-
των της κοινωνικής και οικονομικής
σφαίρας δεν υπονομεύει το υγειονομικό
κεκτημένο -τα έως τώρα στοιχεία επιβε-
βαιώνουν ότι η πρόοδος της εμβολιαστι-
κής εκστρατείας έχει συμβάλει καθορι-
στικά στην ανάσχεση του τρίτου κύματος
της πανδημίας του κορονοϊού-, events
όπως αυτό της επόμενης Πέμπτης 3 Ιου-
νίου στο αιγαιοπελαγίτικο νησί της Αστυ-
πάλαιας εξυπηρετούν πέραν του ενός
στόχου για το Μέγαρο Μαξίμου, «κουμ-
πώνοντας» απολύτως με το κεντρικό κυ-
βερνητικό αφήγημα. Στην κυβέρνηση δί-

νουν, κατά πληροφορίες, ιδιαίτερη έμφα-
ση στην από κοινού παρουσία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη και του CEO του Volk-
swagen Group, Herbert Diess, στο φόντο
της «πράσινης» επένδυσης του γερμανι-
κού κολοσσού στο ελληνικό νησί, ώστε η
Αστυπάλαια να μετατραπεί στο πρώτο
«έξυπνο» και πράσινο νησί της Μεσογεί-
ου. Εξάλλου, η σταδιακή αντικατάσταση
των συμβατικών οχημάτων ιδιωτικής και
δημόσιας χρήσης στο νησί με ηλεκτρικά,
η εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών συγ-
κοινωνίας και μετακίνησης, καθώς και η
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς αρ-
νητικό οικολογικό αποτύπωμα καθιστούν
την επένδυση της Volkswagen προπομπό
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλά-
δα 2.0», πυρήνας του οποίου είναι ο
«πράσινος» μετασχηματισμός της εθνι-
κής οικονομίας. 

Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν
ότι η συγκεκριμένη επιλογή του VW Gro-
up δεν είναι καθόλου τυχαία, αποτελεί

σαφέστατη ψήφο εμπιστοσύνης στις
προοπτικές που διανοίγονται στην ελλη-
νική οικονομία και εν τέλει επιβεβαιώνει
ότι η χώρα μας έχει επανακάμψει δριμύ-
τερη στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.
Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η ει-
κόνα από την Αστυπάλαια θα ενισχύει την
πεποίθηση ότι η Ελλάδα αλλάζει και προ-
σαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα θα βρί-
σκεται πλέον μέσα στις πρωταγωνίστριες
χώρες της μετα-πανδημικής περιόδου.
Ταυτόχρονα και εν μέσω τουριστικής πε-
ριόδου ο πρωθυπουργός θα έχει την ευ-
καιρία μέσω της συγκεκριμένης εκδή-
λωσης να προβάλει τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα του εγχώριου τουριστικού
προϊόντος και δη της αιγαιοπελαγίτικης
εκδοχής του σε μια χρονιά κατά την
οποία η κυβέρνηση ποντάρει οι επιδό-
σεις στον τουρισμό να αποτελέσουν το
εφαλτήριο της γενικότερης οικονομικής
ανάκαμψης.

Το πιστοποιητικό και τα tests
Την ίδια ώρα, τρόπους προκειμένου η

συμφωνία επί ενός κοινού ευρωπαϊκού
πράσινου πιστοποιητικού να καταστεί
όσο το δυνατόν πιο λειτουργική αναζητά
η Αθήνα, όπως διαφάνηκε και από τη

χθεσινή παρέμβαση του Έλληνα πρω-
θυπουργού στην έκτακτη Σύνοδο Κορυ-
φής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυ-
ξέλλες. 

Συγκεκριμένα και κατά την παρέμβασή
του στις εργασίες της δεύτερης μέρας της
Συνόδου ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρό-
τεινε χάριν της περαιτέρω διευκόλυνσης
των ταξιδιωτών κατά τον επαναπατρισμό
τους να μην απαιτείται μόνον η διενέργεια
PCR τεστ, αλλά να δίνεται και η εναλλα-
κτική των rapid tests αλλά και η ευρεία
χρήση των self tests, που, όπως σημει-
ώνουν αρμόδιες πηγές, έχουν αποδειχτεί
ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επι-
δημιολογική επιτήρηση στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υπογράμ-
μισε εκ νέου την ανάγκη αμοιβαιότητας,
ήτοι της εφαρμογής όσο το δυνατόν κοι-
νών κανόνων ανάμεσα στα κράτη-μέλη
έως ότου τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η
σχετική νομοθεσία για το Ψηφιακό Πι-
στοποιητικό Covid.

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Το... event της Αστυπάλαιας

Το διπλό στοίχημα που 
σηματοδοτεί η επίσκεψη 
του πρωθυπουργού
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Μ
ε φόντο τα γεγονότα της Λευ-
κορωσίας και την απόφαση
για κυρώσεις σε βάρος του
Μινσκ, ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης εξέφρασε χθες το απόγευμα, μετά το
πέρας της Συνόδου Κορυφής και μιλών-
τας σε δημοσιογράφους (καθώς η συνέν-
τευξη Τύπου αναβλήθηκε εξαιτίας τεχνι-
κού προβλήματος), την ικανοποίησή του
για το γεγονός ότι «με αίσθημα ενότητας
και ευθύνης, η Ε.Ε. κινήθηκε με μεγάλη
ταχύτητα προς ένα πλαίσιο αποφάσεων
σε επίπεδο Συμβουλίου, αντίστοιχο με τη
σοβαρότητα της πράξης». Ο κ. Μητσοτά-
κης, μάλιστα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα
έπαιξε σημαντικό ρόλο για να γίνει το κεί-
μενο συμπερασμάτων πιο σκληρό. 

«Η πράξη συνιστά απόπειρα κρατικής
αεροπειρατείας. Είναι μια πράξη που δεν
μπορεί να γίνει ανεκτή εντός Ε.Ε. Το κα-
θεστώς έλαβε το μήνυμα ότι η Ευρώπη,
όταν θέλει, μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα
και να κάνει τη ζωή του δύσκολη», υπο-
γράμμισε ο πρωθυπουργός. 

Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, ξεκαθά-
ρισε ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως
ένδειξη πως οποιοσδήποτε εντός αερο-
πλάνου συμμετείχε στη διαδικασία
εκτροπής. Οι φήμες είναι εντελώς ανυπό-
στατες», απαντώντας, ουσιαστικά στον
CEO της Ryanair για «πράκτορες εντός
του αεροπλάνου».  

Ικανοποίηση
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης

εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γε-
γονός ότι το Πιστοποιητικό Covid θα τεθεί
σε εφαρμογή «το συντομότερο δυνατόν»,
στη βάση των ελληνικών προτάσεων, με
ενιαίους κανόνες. 

Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, διευκρί-
νισε ότι το ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό εί-
ναι ένα εργαλείο διευκόλυνσης των ταξι-
διών που δεν υποκαθιστά τυχόν επιμέ-
ρους εθνικούς κανόνες που μπορούν να
επιβάλλονται. «Τι θα κάνει κάθε χώρα εί-
ναι εθνική αρμοδιότητα», τόνισε ο πρω-
θυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι ήδη οι
βασικοί κανόνες υπάρχουν και στην ελ-
ληνική περίπτωση έχουν ήδη δρομολο-
γηθεί.

Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην αμοι-
βαιότητα των περιορισμών ως προς το Πι-
στοποιητικό. Αν, για παράδειγμα, η Ελλά-
δα ζητά τεστ αντιγόνου για να έρθει κά-
ποιος, αντίστοιχος θα πρέπει να είναι και
κατά την επιστροφή του στη χώρα προ-
έλευσης. «Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρχουν

πρόσθετοι περιορισμοί και, όσο η επιδη-
μιολογική εικόνα συνεχίζει να βελτιώνε-
ται και θα βελτιώνεται παντού, λόγω των
εμβολιασμών, δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε
τέτοια ζητήματα», είπε επίσης για το εν-
δεχόμενο νέων περιοριστικών μέτρων
και εντός του καλοκαιριού. 

Η πανδημία
Επέμεινε, πάντως, ότι «δεν έχουμε τε-

λειώσει με την πανδημία», καθώς πολίτες
εξακολουθούν να μπαίνουν στα νοσοκο-
μεία και είχαν τη δυνατότητα να εμβολια-
στούν, αλλά δεν το έχουν κάνει. «Το καλύ-
τερο εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο. Και
όλα τα εμβόλια είναι ασφαλή», επέμεινε ο
πρωθυπουργός. 

«Δεν αντιμετωπίζω καθόλου υποτιμη-
τικά ή κουνώντας το δάχτυλο τους συμ-
πολίτες μας που ακόμα σκέπτονται να εμ-
βολιαστούν. Ζητώ να κάνουν την επιπρό-
σθετη προσπάθεια να το ξεπεράσουν και
να δουν πόσο σημαντικό είναι να πάρουν

αυτήν την απόφαση», προσέθεσε. Εμφα-
νίστηκε, δε, ικανοποιημένος από το γεγο-
νός ότι τα ποσοστά εμβολιασμών και τα
κλεισμένα ραντεβού βελτιώνονται. Μάλι-
στα, εξέφρασε την ικανοποίησή του και
για τη θετική ανταπόκριση από τους νεα-
ρότερους πολίτες, εκτιμώντας ότι η δυνα-
μική είναι τέτοια, ώστε θα φτάσουμε συν-
τομότερα στο τείχος ανόσιας. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Μητσοτά-
κης ανέφερε ότι θα έχουμε στη διάθεσή
μας τις ενισχυτικές «τρίτες δόσεις» που
θα απαιτηθούν για τον επιπρόσθετο εμ-
βολιασμό πολιτών, 9-12 μήνες μετά τον

πρώτο τους. «Η Ευρώπη βρήκε τον ρυθμό
της και κινήθηκε, έστω και καθυστερημέ-
να, για να καλύψει το χαμένο έδαφος»,
είπε ο πρωθυπουργός. 

Μητσοτάκης:
Το συντομότερο δυνατόν 
το Πιστοποιητικό Covid

Στείλαμε το μήνυμα στη Λευκορωσία

Στα Χανιά
Ο κ. Μητσοτάκης άφησε, επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης
με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στα Χανιά αυτό το Σαββατοκύριακο, μιας
και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα έρθει στην Αθήνα στις 31 του μή-
να. «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω αυτά τα δημοσιεύμα-
τα», είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Εφόσον τα προγράμματά μας συμπέσουν, αν
έρθει, έχω όλη την καλή διάθεση να συναντηθώ μαζί του, όπως ο κ. Ερντο-
γάν είδε τον κ. Δένδια», προσέθεσε με νόημα ο πρωθυπουργός. 



Α
πίστευτο κι όμως αληθινό! Είδαν

και απόειδαν οι άνθρωποι από τις

υποσχέσεις και έφτασαν στα

άκρα. Σάλο προκάλεσαν στο Μεξικό οι ει-

κόνες απαγωγής ενός υποψήφιου δη-

μάρχου από πολίτες οι οποίοι ήταν εξορ-

γισμένοι μαζί του, επειδή δεν είχε υλο-

ποιήσει τις υποσχέσεις που έδωσε όταν

ήταν στο Κογκρέσο. Ο Χουάν Καμάτσο

έκανε περιοδεία στην πόλη San Cristobal

de las Casas στις 16 Μαΐου, όταν τόσο ο

ίδιος όσο και οι συνεργάτες του έπεσαν

θύματα ενέδρας και κρατήθηκαν όμηροι

για συνολικά εννέα ώρες.

Αρχικά, οι κάτοικοι ρωτούσαν τον Καμά-

τσο για όλα όσα δεν έκανε μετά τις υπο-

σχέσεις που τους έδωσε, προκειμένου να

εκλεγεί το 2018 γερουσιαστής. Οι κάτοι-

κοι της πόλης κατηγόρησαν τον Καμάτσο

γιατί δεν έφτιαξε το οδικό δίκτυο, δεν

εξασφάλισε την παροχή νερού και δεν

βελτίωσε τις σχολικές υποδομές για τα

παιδιά τους. Κάποια στιγμή και ενώ ο Κα-

μάτσο προσπαθούσε να δώσει απαντή-

σεις, ορισμένοι από τους κατοίκους τον

ακινητοποίησαν, του πέρασαν μια θηλιά

στον λαιμό και απαίτησαν 15.000 δολάρια

για να τον αφήσουν ελεύθερο. «Έχω μόνο

100.000 πέσος - σας το ορκίζομαι!», είπε

ο Καμάτσο στους απαγωγείς του. Τελικά,

αφέθηκε ελεύθερος, με τοπικά μέσα

ενημέρωσης να αναφέρουν ότι πλήρωσε

τα «λύτρα». Ο ίδιος αρνήθηκε ότι συνέβη

κάτι τέτοιο. Όπως υποστήριξε στο κανάλι

Milenio TV, όλα όσα συνέβησαν έγιναν για

να τον πείσουν να ακούσει τα αιτήματά

τους. Πρόσθεσε, δε, ότι στις 30 Μαΐου θα

επανέλθει στην ίδια περιοχή για να συζη-

τήσει τις ανησυχίες των κατοίκων.

Μη σας μπαίνουν ιδέες.

Στο Μεξικό έγινε…

Η Ντόρα δεν τον ήθελε 
αλεξιπτωτιστή
Ελεύθερη πτώση, ανήμερα την ονομαστική
του εορτή, έκανε ο δήμαρχος Αθηναίων,
Κώστας Μπακογιάννης, αναρτώντας μάλι-
στα και σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπι-
κό του λογαριασμό στο Facebook. «Τα μυα-
λά είναι σαν τα αλεξίπτωτα - λειτουργούν
καλύτερα όταν είναι ανοιχτά. Το δώρο που
μου έκανα, στη μνήμη του φίλου μου Θοδω-
ρή Παντελάκη. Χρόνια πολλά σε όλους τους
εορτάζοντες και τις εορτάζουσες», έγραψε
ο κ. Μπακογιάννης. Για όσους δεν γνωρί-
ζουν, ο Θ. Παντελάκης ήταν φίλος του δη-
μάρχου Αθηναίων, που έχασε τη ζωή του
κατά τη διάρκεια άλματος το 2004 στο Ρέθυ-
μνο. Θυμίζω, επίσης, ότι ο Μπακογιάννης
στον Στρατό είχε υπηρετήσει στα αλεξίπτω-
τα, παρά το γεγονός ότι η Ντόρα δεν ήθελε…
«Ζήσαμε δράματα με τη μάνα μου, όταν πήγα
στα αλεξίπτωτα», είχε πει ο Κώστας παλαι-

ότερα…

Στη Θεσσαλονίκη ψάχνουν
για αντίπαλο του Ζέρβα…
Καταστασιόν απελπιστίκ στον ΣΥΡΙΖΑ. Αναζη-
τούν από τώρα κάποιον που να μπορέσει να
χτυπήσει στα ίσια τον Κωνσταντίνο Ζέρβα στις
επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Εις μά-
την, διότι το κόμμα δεν έχει πάγκο στη συμ-
πρωτεύουσα. Για να καταλάβετε το μέγεθος
του προβλήματος, η μόνη τους λύση είναι, μα-
θαίνω, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία δεν
είναι και σίγουρο ότι θα επιθυμεί να εγκατα-
λείψει το βουλευτιλίκι για να κατέβει στον
δήμο και να χάσει… Αμάν έκανε η κοπέλα να
γίνει βουλευτής από το τίποτα.

Ο μισθός του Λαγού «πέφτει»
κανονικά από Βρυξέλλες

Ο Γιάννης Λαγός θέλει, λέει, να τον πάνε
στον Κορυδαλλό, για να έχει δικό του γρα-
φείο με υπολογιστές και Ίντερνετ, προκει-
μένου, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, να μπορεί
να συμμετέχει μέσω web στις συνεδριά-
σεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το αί-
τημά του το βλέπω… χλομό να ικανοποι-
ηθεί. Και στον Δομοκό που είναι έχει ειδι-
κή αίθουσα για όλους τους κρατουμένους
όπου μπορούν κάποιες ώρες την ημέρα να
συνδέονται με Ίντερνετ. Αυτό όμως είναι
το έλασσον - το μείζον που δεν σας το λέει
κανείς είναι ότι ο Λαγός παίρνει κανονικά
τον μισθό του ως ευρωβουλευτή και θα τον
λαμβάνει μέχρι η υπόθεση να τελεσιδική-
σει! 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2021

OLITICALP OLITICANTISP6

«Κρέμασαν» 
υποψήφιο δήμαρχο,
επειδή δεν κράτησε
τις υποσχέσεις του! 

Ο εφιάλτης 
των δημοσκοπήσεων  

Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο από την
τελευταία δημοσκόπηση της ALCO για λο-
γαριασμό του καναλιού OPEN είναι ότι
στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιάνει
ούτε κατά διάνοια τα ποσοστά του 2019, σε
αντίθεση με τη Ν.Δ., η οποία φαίνεται να
είναι ελάχιστα πιο κάτω από το ποσοστό
των προηγούμενων εκλογών. Με το ζόρι ο
Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 24%. Ανα-
φορικά με την επόμενη μέρα της πανδη-
μίας, το 38% πιστεύει ότι με κυβέρνηση
Ν.Δ. και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη μπορεί να επανέλθει η οικονομία
στην ανάπτυξη, ενώ το 21% εμπιστεύεται
τον Αλέξη Τσίπρα. Το συμπέρασμα που
εξάγεται αβίαστα είναι ότι το μέγα πρό-
βλημα του Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ταυ-
τόχρονα το μέγα πρόβλημα της Κουμουν-
δούρου είναι ο Αλέξης…

To «παιδί» έπεσε, λέει, από το κρεβάτι της φυλακής
και ήθελε να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, διότι,
λέει, τραυματίστηκε στον αυχένα… Πω πω, συμφορά
που μας βρήκε! Το κόλπο δεν έπιασε και μετά ζήτησε
να τον πάνε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, γιατί είχε
μελαγχολία. Οι γιατροί τον είδαν, τελικά, και τον ξα-
ναέστειλαν στο κελί του. «Μια χαρά είσαι, υγιέστα-
τος», του είπαν. Τι τραβάει κι αυτό το παλικάρι!
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Το καμπανάκι Κυριάκου στους δημάρχους
Πολλοί τον άκουσαν, ίσως λίγοι να το κατάλαβαν, αλλά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύσκεψη που έγινε στην Πολιτική Προστασία για την αντιπυρική
περίοδο έστειλε μήνυμα στους δημάρχους των επικίνδυνων περιοχών… Έστειλε μήνυμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρέπει να τελειώνει η «καραμέλα» ότι δεν
έχουν πόρους και χρήματα οι τοπικοί άρχοντες. Γι’ αυτό και σε μια αποστροφή του απευθύνθηκε στον Στέλιο Πέτσα, λέγοντας: «Αντιλαμβάνομαι, Στέλιο, ότι έχουμε
εγκρίνει κάποιες χρηματοδοτήσεις για όλη την Ελλάδα αλλά και για τους 11 δήμους οι οποίοι συμμετέχουν σήμερα εδώ. Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος: Ο υπουρ-
γός Εσωτερικών έχει την εξουσιοδότησή μου, σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότεροι πόροι και αυτοί οι πόροι μπορούν να απορροφηθούν γρήγορα -το τονίζω
αυτό-, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, το οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει, να προχωρήσει στην εκταμίευση και πρόσθετων πόρων… Η Αττική προ-
φανώς είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και διότι είναι η Αττική και διότι ακόμα, όπως είπα, έχουμε να διαχειριστούμε τις πληγές της “Μήδειας”, ως προς τον μεγάλο όγκο κομμένων
δέντρων τα οποία εξακολουθούν να μην έχουν καθαριστεί». Το «καρφί» για τη «Μήδεια» πάει σε όλους αυτούς τους δημάρχους που ακόμα και τώρα δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για
να μαζέψουν τις ζημιές από την κακοκαιρία του χειμώνα. Καθένας, λοιπόν, θα αναλάβει τις ευθύνες του και δεν θα κρύβονται πίσω από την αόριστη έννοια του κρατικού μηχανισμού. Αυ-
τό καταλαβαίνω από τα λεγόμενα του Μητσοτάκη. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως, σε οποιαδήποτε στραβή, θα τους βγάλει στη σέντρα - και πολύ καλά θα κάνει εδώ που τα λέμε…

Ξαναχτύπησε 
ο μπαρμπα-Γιάννης 

Η ξαφνική επιστροφή του στον δημόσιο
λόγο γεννά ερωτήματα. Εκτός από τις αγω-
γές και τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει κα-
ταθέσει για τις ανεμογεννήτριες στη Φλώ-
ρινα, ο Γιάννης Μπουτάρης βγήκε να μας
πει ότι νιώθει αδερφός με τους Τούρκους.
«Με τους Τούρκους αισθάνομαι αδερφός,
με τους Ευρωπαίους συνεταίρος», είπε,
αναφερόμενος στις δράσεις προσέγγισης
με την Τουρκία που είχαν ως αποτέλεσμα
την έλευση 100.000 Τούρκων στη Θεσσα-
λονίκη, έναντι 5.000 που έρχονταν, όπως
λέει, στην πόλη πριν από τη θητεία του. Για
την κόντρα του με τον Άνθιμο για το Gay
Pride ξεκαθάρισε πως ως δήμαρχος έπρε-
πε να στηρίξει «τα δικαιώματα όλων. Δεν
είμαι αδερφή». Στον αντίποδα, αναφερό-
μενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο, είπε ότι «είναι ήρεμος, σοφός
και μόνο με τον Αναστάσιο της Αλβανίας
μπορώ να τον συγκρίνω». «Αυτόν δεν τον
σέβεσαι μόνο - τον έχεις κορόνα στο κε-
φάλι σου», είπε χαρακτηριστικά. Ρε, μπας
και θέλει να ξανακατέβει με τον ΣΥΡΙΖΑ;
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Η Δόμνα βάζει τα 
γυαλιά σε πολλούς…
Η κυβέρνηση, με αρμόδια την υφυ-
πουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, προ-
ωθεί μια συνολικότερη κοινωνική πο-
λιτική για το ζήτημα της υιοθεσίας και
των αναδοχών, προκειμένου να γίνει
πράξη η εξαγγελία του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη: «Μια οικο-
γένεια για κάθε παιδί». Σας το είχα
γράψει σε ανύποπτο χρόνο ότι η Μι-
χαηλίδου εξελίσσεται σε λίρα εκατό
για τον Κυριάκο, αλλά και για τη χώρα
συνολικά. Ασχολείται αθόρυβα με τα
πραγματικά προβλήματα της Ελλάδας
και είναι εξόχως αποτελεσματική.
Δεν κάνει μόνο δημόσιες σχέσεις -
κάνει δουλειά. Αυτήν τη στιγμή στις
δομές υπάρχουν 1.606 παιδιά, εκ των
οποίων έχουν ήδη βρει υποψήφια οι-
κογένεια για αναδοχή ή υιοθεσία 658.
Έχουν υποβληθεί 837 αιτήσεις στο
Εθνικό Μητρώο από υποψήφιους γο-
νείς. Έρχεται, λοιπόν, η Μιχαηλίδου
και δίνει έκτακτη οικονομική ενίσχυ-
ση στις οικογένειες που θα επιλέξουν
να γίνουν ανάδοχοι παιδιών. Μιλάει
με το έργο της η κυρία υφυπουργός.
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια… 

T
έτοιος συνωστισμός σε χώρες όπως η Βενεζουέλα και η Κολομβία είναι
πρωτοφανής… Ο Σεντάτ Πεκέρ, καταδικασμένο αφεντικό συμμορίας του
οργανωμένου εγκλήματος στην Τουρκία, υποστηρίζει ότι ο γιος του πρώην

πρωθυπουργού της Τουρκίας, Γιλντιρίμ, είχε μεταβεί στη Βενεζουέλα τον Δεκέμ-
βριο, προκειμένου να ανοίξει έναν νέο διάδρομο εμπορίας ναρκωτικών. Α πα πα,
ψέματα! Σιγά μην πήγε εκεί γι’ αυτόν τον λόγο. Βγήκε μετά ο μπαμπάς Μπιναλί
Γιλντιρίμ και αποκατέστησε την αλήθεια. Απέρριψε τους ισχυρισμούς και είπε ότι
ήταν συκοφαντίες. Ο γιος του, είπε, πήγε στη Βενεζουέλα για να μεταφέρει μά-
σκες για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19. Αυτό μάλιστα, το πιστεύω.
Όπως και κάποιοι άλλοι, έλεγαν παλιά, ότι και δικοί μας, Έλληνες πολιτικοί πήγαι-
ναν σε Βενεζουέλα και Κολομβία για κάτι περίεργα ταξίδια… Ψέματα! Ούτε τότε
πίστεψα κάποιες από αυτές τις κακές γλώσσες. Οι δικοί μας πήγαν για φρούτα και
για προϊόντα σουπερμάρκετ. Πήγαν να παραγγείλουν παπάγια, μάνγκο και αβο-
κάντο. Τι, όχι;

Το
... 

Πρ
όσ

ωπ
ο

Βενεζουέλα και Κολομβία
έχουν μέλι, τελικά…

Μαύρη είν’ η νύχτα στα βουνά… 
Με τον κατώτατο μισθό δεν υπάρχει…

φως στην άκρη του τούνελ. Οι κοινωνικοί
εταίροι που συζητούν τις εργασιακές σχέ-
σεις στη διαβούλευση δεν συμφωνούν σε
τίποτα. Άλλα λένε οι εργοδοτικές οργανώ-
σεις και άλλα τα σωματεία των εργαζομέ-
νων. Το σύνολο των εργοδοτικών οργανώ-
σεων επικαλέστηκε την αρνητική συγκυ-
ρία -λόγω των οικονομικών επιπτώσεων
της πανδημίας- και υπογράμμισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χορήγησης αύξη-
σης στον κατώτατο μισθό. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η τριμελής επι-
τροπή, σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ, θα συντάξει το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευ-
σης, το οποίο μέχρι το τέλος Ιουνίου υποβάλλεται στον υπουργό Οικονομικών και στον
υπουργό Εργασίας. Ακολούθως, μέχρι τέλος Ιουλίου ο υπουργός Εργασίας θα πρέπει να
εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τον νέο κατώτατο μισθό. Δεν θέλω να σας απογοη-
τεύσω, αλλά αύξηση δεν βλέπω στον ορίζοντα…

7

Μαύρα μεσάνυχτα… Αυτό είναι
το συμπέρασμα μέχρι στιγμής
των ερευνών γύρω από τη στυ-
γερή δολοφονία της 20χρονης
στα Γλυκά Νερά. Απ’ όσα ακού-
τε και διαβάζετε στα Μedia κρα-
τήστε τα μισά. Τις υπερβολές
του τύπου «η Αστυνομία ακουμ-
πά τους δράστες» και «έχουν το
σκίτσο του κοντού» θα έλεγα να
τις πετάξετε στα σκουπίδια… Η
υπόθεση θα τραβήξει μακριά -
ακόμα είμαστε σε σκοτάδι.

LOCK



του

Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος
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Η
αυριανή λαμπρή εκδήλωση στο Ζάππειο

έχει διπλό νόημα. Πρώτον, εορτάζουμε

τα 40 χρόνια από την ιστορική εκείνη

ημέρα, στις 28 Μαΐου 1979, όταν ο Κωνσταντίνος

Καραμανλής έβαλε την υπογραφή του κάτω από

το κείμενο της ένταξης της χώρας μας στην ευρω-

παϊκή οικογένεια. Δεύτερον, με την αυριανή εκ-

δήλωση εκκινεί και τυπικά στη χώρα μας η Διά-

σκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Η διπλή εορταστική εκδήλωση δεν μένει μόνο

στα συμβολικά και τα επετειακά. Η Ελλάδα των

ημερών μας είναι μια βαθιά ευρωπαϊκή χώρα. Τα

τελευταία δύο χρόνια οι Βρυξέλλες έχουν σβήσει

το όνομα της Ελλάδας από τη λίστα προβλημάτων

προς αντιμετώπιση που έχουν, όπου η χώρα μας

φιγουράριζε σε περίοπτη θέση επί περίπου μια

δεκαετία. 

Η σημερινή Ελλάδα έχει υποβάλει από τις πρώ-

τες χώρες το δικό της Σχέδιο για το Ταμείο Ανά-

καμψης και έχει αποσπάσει επαίνους και ικανο-

ποίηση από συμμάχους και… όχι και τόσο συμ-

μάχους μέσα στην Ευρώπη. Οι προτάσεις Μητσο-

τάκη για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολια-

σμού, το πράσινο πιστοποιητικό και τις άλλες

πρωτοβουλίες, όπως παλαιότερα την αποβολή

Όρμπαν από το ΕΛΚ, ή την πίεση για επιτάχυνση

της προμήθειας των εμβολίων και τη διάθεσή

τους αναλογικά, καθώς και τη δυνατότητα όλων

να έχουν πρόσβαση, την πίεση για συντόμευση

της ευρωπαϊκής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων

κ.λπ. δείχνουν ότι η Αθήνα είναι ίσως κοντύτερα

από ποτέ στις Βρυξέλλες. Όχι μόνο θεσμικά, αλλά

και πολιτικά.

Δεν αρκεί αυτό. Είναι πολύ, περισσότερο από

κάθε άλλη φάση της μεταπολιτευτικής μας ιστο-

ρίας, αλλά δεν αρκεί. 

Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε εξαιρετικά

κρίσιμη περίοδο. Το μέλλον της είναι άδηλο,

όπως άλλωστε και του κόσμου όλου. Και για να

χαραχτεί αυτό το μέλλον, δύο είναι οι δρόμοι,

όπως έχει δείξει η Ιστορία: Ή θα το αποφασίσουν

οι ελίτ ή οι πολίτες.

Η Ευρώπη δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να

συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός

της. Αλλά ας μη βλέπουμε μόνο το τυρί, από πίσω

υπάρχει η φάκα. Η φάκα είναι ότι κάποιος που

δεν ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρώπη, τι είναι η Ευ-

ρώπη, ποιος ο λόγος της ύπαρξης της Ευρώπης,

μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα για να

υποβάλει καλόπιστες μεν, αλλά πρακτικά προτά-

σεις ανεδαφικές, ουτοπικές και ανεφάρμοστες.

Δεν πειράζει. Ας τις υποβάλλει. Μεγαλύτερη

αξία για την ουσία της κάθε πρότασης είναι η ίδια

η πρόταση. 

Διότι αυτή προϋποθέτει μια παραπάνω ενασχό-

ληση του πολίτη με την Ευρώπη. Ένα βήμα ακόμη

στην κατανόηση αυτού του πρωτόγνωρου για την

ανθρωπότητα εγχειρήματος. Μια δρασκελιά ακό-

μη πιο κοντά προς τα κοινά των Ευρωπαίων. Ας

ασχοληθούμε όλοι όσοι μπορούμε κι ας πούμε

ελεύθερα τη γνώμη μας. Η Ευρώπη τη χρειάζεται,

ενώ και η Ελλάδα την έχει ανάγκη.

Η Ελλάδα της Ευρώπης

 του

Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη 

Δημοσιογράφος

Η
νόσος Covid-19 έφερε τεράστιες ανα-

τροπές στις οικονομίες των κρατών-με-

λών της Ε.Ε. και στη ζωή των πολιτών.

Αναζητούνται λύσεις που θα φέρουν άμεσα απο-

τελέσματα. Η νέα γενιά παρακολουθεί με προ-

βληματισμό τις εξελίξεις και αναμένει επιστροφή

στην κανονικότητα. Οι μικρομεσαίοι επιχειρημα-

τίες έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες και η μετά-

βαση από την επιδοματική πολιτική στο «επιχει-

ρείν» δεν είναι κάτι εύκολο και άμεσο.

Η τελευταία οικονομική αναταραχή μπορεί να

δώσει νέα τροπή στη μακροχρόνια συζήτηση για

το αν οι επιχειρηματίες γεννιούνται ή γίνονται.

Μια συνέπεια της ύφεσης της περασμένης χρο-

νιάς μπορεί να ήταν ότι παρακίνησε πολλούς άρι-

στους αποφοίτους μεγάλων πανεπιστημιακών

ιδρυμάτων να ιδρύσουν μια startup επιχείρηση.

Πολλές εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων

που άντλησαν χρήματα κατά τη διάρκεια της τε-

λευταίας ύφεσης πρόβαλαν την παραδοχή ότι κά-

ποιες από τις καλύτερες επιχειρήσεις γεννήθη-

καν στις πιο σφοδρές υφέσεις.

Η Ε.Ε. καλείται να υλοποιήσει πολιτικές στήρι-

ξης που θα έχουν ως κύριο άξονα τις επιδοτήσεις

και όχι τις δανειοδοτήσεις. Το μέλλον της Ευρώ-

πης είναι στα χέρια των πολιτών. Η διάσκεψη που

ξεκίνησε σε όλα τα κράτη-μέλη είναι μια καλή ευ-

καιρία να διατυπωθούν θέσεις και οράματα. Οι

πολίτες να μιλήσουν για την επόμενη μέρα. Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κοινω-

νικοί και επαγγελματικοί φορείς και κοινωνία των

πολιτών έχουν το ευρωπαϊκό δημοκρατικό βήμα

να τοποθετηθούν.

Η ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. σηματοδότησε

τη μεταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από γε-

ωγραφικό χώρο σε γεωπολιτική οντότητα. Η Ελ-

λάδα υπήρξε διαχρονικά δραστήρια εντός της

Ένωσης και άφησε τη σφραγίδα της σε ιστορικές

πολιτικές. Υποστήριξε τη διεύρυνση. Πέτυχε την

ένταξη της Κύπρου. Στήριξε τη Ρήτρα Αμοιβαίας

Συνδρομής. Πάλεψε για τις πολιτικές συνοχής

από τα ΜΟΠ μέχρι το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην

πανδημία πρωτοστάτησε για τον ευρωπαϊκό εμ-

βολιασμό και το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητι-

κό. Περιφρούρησε αποτελεσματικά τα ευρωπαϊ-

κά σύνορα όποτε χρειάστηκε. Με δυο λόγια, ήταν

ζωντανό κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η Ελ-

λάδα, παρότι έφτασε στα πρόθυρα της οριστικής

ρήξης με την Ένωση, επέλεγε πάντα «περισσότε-

ρη Ευρώπη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ανα-

πληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρ-

βιτσιώτης.

«Στο υπουργείο Εξωτερικών δημιουργήσαμε

ψηφιακές υποδομές για να διευκολύνουμε τον

πανελλαδικό διάλογο. Καταθέσαμε συγκεκριμέ-

νη πρόταση για μια Ευρώπη ασφαλή, φιλική, με

δυνατότητες απασχόλησης, “πράσινη” ανάπτυξη,

ψηφιακό μέλλον. Ανοιχτή με σεβασμό στη δια-

φωνία των μικρότερων κρατών, που δεν φοβάται

τη βασική ασφαλιστική δικλείδα τους (βέτο), αλλά

την αξιοποιεί για ευρύτερες συγκλίσεις. Δημο-

κρατική νομιμοποίηση, επαναπροσδιορισμός του

ρόλου της και ανανέωση της εμπιστοσύνης των

πολιτών της είναι μερικά μόνο από τα οφέλη που

προσδοκά η Ευρώπη από αυτήν τη φιλόδοξη δια-

δικασία», συμπληρώνει ο ΑΝΥΠΕΞ κ. Βαρβιτσιώ-

της.

Η Ελλάδα αλλάζει, διεκδικεί και πετυχαίνει

στόχους μέσα από συμμαχίες και συνεργασίες.

Απαιτούνται επίμονη προσπάθεια στις μεταρρυθ-

μίσεις και προσέλκυση επενδυτών. Η ψηφιακή

μετάβαση βρίσκεται σε καλό δρόμο, αλλά οι ρυθ-

μοί πρέπει να αυξηθούν.

Η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που γεννούν οι κρίσεις
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Μ
ια νέα σελίδα ανοίγει για την Ένωση
Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημι-
κής, Άμυνας και Ασφάλειας
(Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α), με τον Νίκο Παπάτσα

του Ομίλου EFA Group να αναλαμβάνει την Προ-
εδρία, διαδεχόμενος τον Ευάγγελο Βερονικιάτη
της TERRA SPATIUM.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των με-
λών της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδια-
στημικής, Άμυνας και Ασφάλειας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α),
την Παρασκευή 14 Μαΐου, εκλέχθηκε το νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου, μετά
τη συγκρότησή του σε σώμα, είναι η ακόλουθη:
� Πρόεδρος - Νικόλαος Παπάτσας (THEON

SENSORS)
� Αντιπρόεδρος - Ευάγγελος Βερονικιάτης

(TERRA SPATIUM)
�Γενικός Γραμματέας - Δημήτρης Παπακώστας

(ΕΑΒ)
�Ταμίας - Θρασύβουλος Κλάδος (Ω-VISION)
� Τακτικά Μέλη: Γιώργος Τρουλλινός (IDE), Νί-

κος Κωστόπουλος (ΕΑΣ)
�Αναπληρωματικά Μέλη: Νικόλαος Κέμος (EL-

FON).
Το νέο Δ.Σ. ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον απερ-

χόμενο Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Βερονικιάτη, ο
οποίος με τις σημαντικές και άοκνες προσπάθει-
ές του σε συνεργασία με το Δ.Σ. συνέβαλε τα μέ-
γιστα στην προώθηση των συμφερόντων των Ελ-
ληνικών Αμυντικών Βιομηχανιών.

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α., κ.
Νικόλαος Παπάτσας, δήλωσε: «Ως Πρόεδρος
της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. θα ήθελα να δηλώσω ότι θα ερ-
γαστώ ώστε να μεγιστοποιήσω τη δυναμική και
αυτά που πρεσβεύει η Ένωσή μας στον χώρο της
αεροδιαστημικής, άμυνας και ασφάλειας τόσο
στο εγχώριο όσο και στο διεθνές γίγνεσθαι. Σε
μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την άμυνα της
πατρίδας μας, ευελπιστώ ως Πρόεδρος και σε
συνεργασία πάντα με το νέο Δ.Σ. και τα υπόλοιπα
μέλη της Ένωσης να εντατικοποιήσω τις πρωτο-
βουλίες και τις προσπάθειες για τη μεγιστοποί-
ηση της συμμετοχής μας στα εξοπλιστικά προ-
γράμματα των Ε.Δ. αλλά και στην εξωστρέφεια
των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών. Υπάρ-
χουν πολλές αμιγώς ελληνικές εταιρείες που τα
τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει εμπράκτως τις
δυνατότητές τους σε τεχνολογία και συστήματα
άμυνας και ασφάλειας, τόσο μέσα από τις συνερ-
γασίες τους με μεγάλες διεθνείς εταιρείες όσο
και με την επίτευξη σημαντικών εξαγωγών για
συστήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζον-
ται από Έλληνες μηχανικούς και εργαζομένους,
συμβάλλοντας θετικά στην οικονομία της χώρας.

Είμαι βέβαιος ότι θα είναι αρωγοί όλοι, μέλη
του Δ.Σ. και τακτικά, στο όραμά μας αυτό και θα
πρέπει να δεσμευτούμε, προκειμένου να ανανε-
ώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε την
Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α., εισάγοντας και νέες εταιρείες-μέλη
από τον χώρο της αεροδιαστημικής, άμυνας και
ασφάλειας και εντείνοντας τις διεργασίες και τις
συνεργασίες που θα μεγιστοποιήσουν τη δυνα-
μική της Ένωσης στο εγχώριο και διεθνές γίγνε-
σθαι. Θέλουμε να αποκτήσει ο κλάδος μας ενιαία
φωνή για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη, γι’ αυ-
τό και προς αυτήν την κατεύθυνση θα αναλάβου-
με άμεσα πρωτοβουλίες προς μια συγχώνευση

των δύο Συνδέσμων / Ενώσεων στον χώρο της
άμυνας, του ΣΕΚΠΥ και της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α., όπου θα
λαμβάνονται υπόψη βασικά βιομηχανικά κριτή-
ρια και απόδειξη ουσιαστικής ενασχόλησης στον
χώρο της άμυνας, για κάθε συμμετοχή, βάσει
των θεσμοθετημένων διαδικασιών του υπουρ-
γείου Άμυνας, ώστε να γίνει εφικτό να τηρηθούν
στο τέλος όλες οι δημοκρατικές διαδικασίες, να
υπάρξει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και
να γίνει εφικτή η βαρύτητα της ψήφου όλων στα
συλλογικά όργανα με βάση την αρχή της αναλο-
γικότητας.

Γιατί μαζί, ενωμένοι, όλες οι εταιρείες της Ελ-
ληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, κρατικές και
ιδιωτικές, θα πρέπει να συνεργαστούν με τις αρ-
μόδιες κρατικές Αρχές, ώστε πραγματικά να
συμβάλλουν στην ενίσχυση των αμυντικών δυ-
νατοτήτων της χώρας. Οι ελληνικές εταιρείες
υψηλής τεχνολογίας μπορούν να ανταγωνιστούν

ξένες μεγαλύτερου μεγέθους, παρέχοντας εγ-
χώριες λύσεις που αυξάνουν τον συντελεστή
ισχύος, ενώ ταυτόχρονα θα μειώνουν τον βαθμό
εξάρτησης από ξένες λύσεις. Αλλά να τονίσουμε
ότι οι εγχώριες αυτές λύσεις δεν αναπτύσσονται
ούτε πρέπει ποτέ να αναπτυχθούν σε βάρος των
κρατικών προϋπολογισμών, όπως ενδεχομένως
συνέβη στο παρελθόν, αλλά, τουναντίον, συν-
δυάζοντας την εξωστρέφεια και την υψηλή αν-
ταγωνιστικότητα των Ελλήνων Μηχανικών, θα
πρέπει να καταφέρουμε να προσφέρουμε οικο-
νομικότερες και αποδοτικότερες λύσεις. Μόνο
έτσι πιστεύουμε ότι η Ελληνική Αμυντική Βιομη-
χανία θα αποκτήσει μακροπρόθεσμη βιωσιμότη-
τα αλλά και αναγνώριση από τους συμπολίτες
μας για τη συνεισφορά της όχι μόνο στη θωράκι-
ση της χώρας, αλλά και στην περαιτέρω επανα-
βιομηχανοποίηση και ταυτόχρονα στον γόνιμο
εμπλουτισμό του ευρύτερου κλάδου της υψηλής
τεχνολογίας. Γι’ αυτό και στα νέα εξοπλιστικά και
αμυντικά προγράμματα που ορθώς υλοποιεί η
χώρα μας την περίοδο που διανύουμε, η Ελληνι-
κή Αμυντική Βιομηχανία πρέπει να έχει συμμε-
τοχή, προκειμένου να αξιοποιηθούν η πολύτιμη
τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί σε εθνικό επί-
πεδο αλλά και η εμπειρία του επιστημονικού και
βιομηχανικού δυναμικού της χώρας.

Σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ και τις Ε.Δ., χρει-
άζεται να γίνουμε αρωγοί στον μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό τους, που, σε συνδυασμό με κονδύ-
λια έρευνας και ανάπτυξης, θα βοηθήσει στο να

δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες ώστε πραγ-
ματικά η ΕΑΒΙ να αποτελέσει πυλώνα της Εφο-
διαστικής Αλυσίδας και Υποστήριξης για τις Ε.Δ.,
αλλά και να συμβάλλει στη δημιουργία καινοτό-
μων προϊόντων στον τομέα της άμυνας και της
ασφάλειας». Ο κ. Νικόλαος Παπάτσας κατέχει τη
θέση του Αντιπροέδρου του Ομίλου EFA GROUP
(EFA VENTURES, THEON SENSORS, SCY-
TALYS, ES-SYSTEMS). Έχει μεγάλη εμπειρία σε
θέματα τεχνολογίας και παροχής διεθνών υπη-
ρεσιών συμβουλευτικής στους τομείς της αερο-
διαστημικής και άμυνας.

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. είναι μη κερδοσκοπικός οργα-
νισμός, που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες κρατι-
κές και ιδιωτικές εγχώριες αμυντικές βιομηχα-
νίες και έχει σκοπό την ισχυρή και αποτελεσμα-
τική εκπροσώπηση των μελών της σε όλα τα θε-
σμικά όργανα, τις κρατικές αρχές και τους διε-
θνείς θεσμούς, στους τομείς της αεροδιαστημι-
κής, της ασφάλειας και της άμυνας. Η
Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. είναι μέλος - εθνικός εκπρόσωπος
στην AeroSpace and Defense Industries Asso-
ciation of Europe (ASD), η οποία εκπροσωπεί τις
βιομηχανίες του κλάδου της Αεροδιαστημικής
και της Άμυνας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Άμυνας (EDA) και σε άλλα θεσμικά όργανα και
φορείς με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και δράση.
Τα Μέλη της Ένωσης είναι 32, τα οποία αποτε-
λούν τις μεγαλύτερες κρατικές και ιδιωτικές
αμυντικές βιομηχανίες στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος
Ο Νικόλαος Παπάτσας αποφοίτησε από το Κολέγιο του Wooster

(Οχάιο, ΗΠΑ) με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών (1982) και έλαβε
MBA (1984) από το Πανεπιστήμιο Clark (Μασαχουσέτη, ΗΠΑ). Από
το 1984 έως το 1989 εργάστηκε ως Διευθυντής Συστημάτων Πληρο-
φορικής (IT) για την Aspen Square Management, μια εταιρεία Δια-
χείρισης Εθνικής Ακίνητης Περιουσίας (National Real Estate and
Property Management), που εδρεύει στο Springfield (Μασαχουσέ-
τη, ΗΠΑ).  Το διάστημα 1990-1993 διετέλεσε Αντιπρόεδρος Επιχει-
ρησιακών Λειτουργιών και Πληροφορικής για την Asahi/Αμερικής,
κατασκευαστή και διεθνή διανομέα βιομηχανικών προϊόντων, με
έδρα τη Βοστώνη. Το 1993, ο κ. Παπάτσας ξεκίνησε να εργάζεται για
την εταιρεία Ευρωπαϊκές Επενδύσεις και Επιχειρήσεις Αεροδιαστη-
μικής A.E. (EFA VENTURES S.A.), με έδρα την Αθήνα, στην οποία
σύντομα έγινε μέτοχος.

Η EFA VENTURES (μέλος του Ομίλου EFA GROUP) έχει καθιερω-
θεί ως η κορυφαία εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών Βιομηχανικών
Συνεργασιών Τεχνικής Συμβουλευτικής και Υλοποίησης Έργων, Ανα-

βάθμισης και Λογιστικής Υπο-
στήριξης Συστημάτων, καθώς
και σε Επενδύσεις Υψηλής Τε-
χνολογίας, στους τομείς της αερο-
διαστημικής, άμυνας και ασφάλει-
ας.  Επιπλέον, η EFA VENTURES έχει
δημιουργήσει και διαθέτει μια σειρά από
συνδεδεμένες εταιρείες με κύριες δραστηριότητες στον τομέα της
άμυνας και ασφάλειας - συγκεκριμένα τη ΤΗΕΟΝ SENSORS (Ηλε-
κτροπτικά Συστήματα και Συστήματα Νυχτερινής Όρασης), τη SCYTA-
LYS (C4I, ISR, Data Links, Tactical Simulators), την ES-SYSTEMS (IoT,
αισθητήρες εμπορικής και διαστημικής χρήσης), τη UCANDRONE (μη
επανδρωμένα «έξυπνα» ιπτάμενα συστήματα), την AETHER (Εναέριοι
Στόχοι) και την DEFENDER (Συστήματα Ασφαλείας).

Ο κ. Παπάτσας έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας και πα-
ροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στους τομείς της αεροδιαστημι-
κής και της άμυνας.

Νικόλαος Παπάτσας
Αντιπρόεδρος - EFA GROUP

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άνεμος εξωστρέφειας και εκσυγχρονισμού 



Π
οια είναι η ευθύνη της επιχειρηματικό-

τητας στον ψηφιακό μετασχηματισμό

των οικονομικών δραστηριοτήτων τους;

Θέλουν ή δεν θέλουν; Μπορούν ή δεν μπορούν;

Αυτά είναι μερικά από τα πλέον κρίσιμα ερωτή-

ματα που πρέπει έκαστος εξ ημών να απαντήσει

ειλικρινά. 

Για να υπάρχει ψηφιακός μετασχηματισμός,

πρέπει πρώτα να προηγηθεί ένας εκ βάθρων επι-

χειρησιακός μετασχηματισμός. Οι επιχειρήσεις

πρέπει να κατανοήσουν ότι πλέον στον σύγχρονο

κόσμο δεν αρκεί να διαχειρίζεσαι το προσωπικό,

τους πελάτες και τα προϊόντα σου, αλλά κυρίως να

παράγεις και να διαχειρίζεσαι αξίες, επενδύον-

τας στη συνεχή αλλαγή και υποστηρίζοντας την

αντίστοιχη αλυσίδα αξιών. Για να πραγματοποι-

ηθεί αυτό πρέπει να αλλαχθούν οι στρατηγικές

διοίκησης.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε δρα-

στική αναταραχή σε μια επιχείρηση, η διαμόρφω-

ση ενός δομημένου σχεδίου διαχείρισης αλλα-

γών είναι δύσκολη υπόθεση. Οι εργαζόμενοι

μπορεί να είναι απρόθυμοι, οι οικονομικοί να μην

το προϋπολογίζουν και τελικά οι υπεύθυνοι λή-

ψης αποφάσεων να μη βλέπουν την ανάγκη αλλα-

γών, τηρώντας το ρητό «ό,τι δουλεύει δεν το πει-

ράζουμε».

Η ικανότητα αντιμετώπισης και προσαρμογής

στην αλλαγή μέσα σε έναν οργανισμό γίνεται όλο

και περισσότερο ένα κρίσιμο στοιχείο επιβίωσης

για πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις στη νέα

πραγματικότητα του ψηφιακού μετασχηματι-

σμού. 

Οι προηγμένες τεχνολογικές λύσεις βοηθούν

τις εταιρείες να επιτύχουν και να διατηρήσουν αν-

ταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο τους. 

Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία, μπορούν

να αυξήσουν την παραγωγικότητα (προσωπικό

και μέσα) και να μειώσουν το κόστος, επιτυγχά-

νοντας υψηλότερη λειτουργική ικανότητα και

προσφέροντας υψηλού επιπέδου εμπειρία πελα-

τών.

Εν κατακλείδι, αν θέλουμε να περιγράψουμε

κάποια κεντρικά χαρακτηριστικά του επιτυχημέ-

νου επιχειρηματία, απαραίτητα για τον μετασχη-

ματισμό των εταιρειών τους με κατεύθυνση τη

δημιουργία και τη συμμετοχή σε αλυσίδες αξίας,

τότε έχουμε τα ακόλουθα:

1. Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες είναι σε θέση

να εντοπίζουν τις πιθανές επιχειρηματικές ευκαι-

ρίες καλύτερα από τους περισσότερους ανθρώ-

πους. Επικεντρώνονται σε ευκαιρίες, όχι σε προ-

βλήματα, και προσπαθούν να μάθουν από την

αποτυχία. 

2. Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες είναι προσα-

νατολισμένοι στη δράση. Αυτό προέρχεται από

μια αίσθηση επείγοντος. Έχουν μεγάλη ανάγκη

για επιτεύγματα, γεγονός που τους παρακινεί να

μετατρέψουν τις ιδέες τους σε δράση. 

3. Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες έχουν λε-

πτομερή γνώση των βασικών παραγόντων που

απαιτούνται για την επιτυχία και έχουν τη φυσική

και ψυχική αντοχή που απαιτείται για να θέσουν

τη ζωή τους στην υπηρεσία της εργασία τους. 

4. Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες αναζητούν

εξωτερική βοήθεια (δεν θεωρούν και δεν είναι

παντογνώστες) για να συμπληρώσουν τις δεξιό-

τητες, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. 

Η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον μετασχη-

ματισμό τους έγκειται στην κατανόηση, την από-

κτηση γνώσεων, την ετοιμότητα και τη δράση. Με

αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα βιώσιμο και

αναπτυξιακό υπόβαθρο, έτοιμο να ανταποκριθεί

σε οποιεσδήποτε προκλήσεις του παρόντος και

του μέλλοντος. Οι τεχνολογίες δεν είναι αυτοσκο-

πός, είναι το μέσο για μια επιτυχημένη και συνε-

χώς επικαιροποιούμενη διαδικασία ψηφιακού

μετασχηματισμού.

Η ευθύνη των επιχειρήσεων στον (ψηφιακό) μετασχηματισμό
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POLITICAL

του

Νίκου 
Ροδόπουλου

Πρόεδρος 

και διευθύνων 

σύμβουλος On-

Line Data A.E.,

μέλος Γενικού 

Συμβουλίου ΣΕΒ,

επιστημονικός 

σύμβουλος

ΕΒΕΠ

Σ
τις τελευταίες εθνικές εκλογές (Ιούλιος

2019), για όσους δεν το παρατήρησαν ή

το λησμόνησαν, το ποσοστό συμμετο-

χής ανήλθε στο 57,78%, εκ του οποίου το 2,08%

«έριξε» στην κάλπη άκυρο/λευκό. Δηλαδή, το

43,06%, σχεδόν το μισό ποσοστό των Ελλήνων,

«γύρισε την πλάτη» στο υπάρχον πολιτικό σύ-

στημα που ζητούσε την εντολή του, υποσχόμε-

νο για ακόμη μια φορά καλύτερες μέρες. 

Οι πολίτες αυτοί εξέφρασαν τη δυσφορία

τους απέχοντας από μια κορυφαία δημοκρατι-

κή διαδικασία. Οι λόγοι και οι αιτίες που οδη-

γούν σε αποχή του εκλογικού σώματος έχουν

διερευνηθεί επαρκώς και τα μηνύματα έχουν

σταλεί συστημένα και αρμοδίως. 

Σταχυολογώντας τα στοιχεία αυτά, θα μπο-

ρούσαμε να καταλήξουμε σε ένα βιαστικό,

πλην όμως ασφαλές συμπέρασμα: Ο κόσμος

δεν γουστάρει άλλο την υποκρισία, την ανικα-

νότητα, την κοροϊδία. Μπούχτισε! Οι απανωτές

κρίσεις ήρθαν κι έδεσαν το γλυκό. 

Οι πολίτες χωρίστηκαν σε τέσσερις πλευρές:

στους ηττημένους που μοιρολατρικά κοιτού-

σαν προς τον ουρανό, σε αυτούς που έπεσαν

αλλά ξανασηκώθηκαν «πιάνοντας τον ταύρο

από τα κέρατα» και σιγά σιγά «αρχίζουν να τον

γονατίζουν», στους βολεμένους παντός καιρού

και σε αυτούς που «έριξαν μαύρη πέτρα πίσω

τους». 

Ο πολιτικός κόσμος, από την άλλη πλευρά,

συνεχίζει την πορεία του με τα εφόδια και το

υλικό που έχει. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα,

καθώς μαίνεται μια σφοδρή σύγκρουση ανά-

μεσα στην «απαξίωση της πολιτικής» και την

«πολιτική της απαξίωσης».

Δύο γεγονότα που συνέβησαν στον ίδιο πολι-

τικό χρόνο ρίχνουν άφθονο λάδι στη φωτιά της

απαξίωσης ένθεν κακείθεν. Απ’ όσα λέει το

«στόμα» του Χρήστου Καλογρίτσα εδώ και

κάμποσες μέρες στην Προανακριτική Επιτρο-

πή της Βουλής για τα έργα της προηγούμενης

κυβέρνησης, μόνο τα μισά να είναι αλήθεια, τό-

τε είναι να σηκώνουμε τα χέρια όλοι μαζί ψηλά

προς τον ουρανό και να ζητάμε έλεος από τον

Ύψιστο. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία…

Το άλλο γεγονός είναι όσα είπε ένας εφοπλι-

στής για τον θεσμό του πρωθυπουργού και το

πολιτικό σύστημα. Ασπαζόμενος προφανώς

την αρχή που λέει πως «αν έχεις παράδες, σου

κάνουν τεμενάδες», ο κ. Εφοπλιστής κόντεψε

να αφοδεύσει ολάκερο τον κόσμο… και πάλι

καλά που δεν μας χρέωσε και το χαρτί υγείας!

Η ουσία δεν είναι τι ισχυρίζεται ο καθένας, αλ-

λά ο αντίκτυπος που έχουν τα λεγόμενά του

στην κοινωνία. 

Και εδώ αυτά που βγαίνουν προς τα έξω στην

καλύτερη περίπτωση προκαλούν βαθιά απο-

γοήτευση και ενισχύουν την αποστροφή προς

την πολιτική. Θα ήταν κρίμα για τη χώρα και

τους πολίτες της να πρέπει «να ξύσουμε τον

πάτο» για να αλλάξουμε «πηγάδι». 

Για να γεμίσει η δεξαμενή των ψηφοφόρων,

όσο εθισμένοι και να είναι στο ψέμα και τις

ανεκπλήρωτες προσδοκίες, απαιτείται ειλικρί-

νεια. Δηλαδή, αλήθειες όσο και να πονούν! Με

όρους οικοδομής, θα λέγαμε ότι το πολιτικό

σύστημα «θέλει ένα πολύ γερό τρίψιμο», «καλό

σοβάτισμα» και ένα «σωστό βάψιμο με χρώμα-

τα που δεν ζαλίζουν». 

Με μερεμέτια και μπαλώματα δεν γίνεται

δουλειά. Άρα χρειαζόμαστε καλούς μάστορες!

Η αγγελία έχει δημοσιευτεί εδώ και καιρό!

Από την πολιτική της απαξίωσης στην απαξίωση της πολιτικής

του

Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

Δημοσιογράφος
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Ε
πεισοδιακή αλλά και με νέες απο-
καλύψεις ήταν η χθεσινή τελευταία
παρουσία του Χρήστου Καλογρίτσα
στην Προανακριτική Επιτροπή. Ο

επιχειρηματίας εισέφερε στην επιτροπή νέα
στοιχεία, κυρίως σε ό,τι αφορά την εμπλοκή
του Αρτέμη Αρτεμίου, ενώ είχε σφοδρή κόν-
τρα με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγεί-
ας Παύλο Πολάκη. Σε κάθε περίπτωση, οι κα-
ταθέσεις του κ. Καλογρίτσα έδωσαν αρκετό...
υλικό στους βουλευτές της Ν.Δ. προκειμένου
να συντάξουν το πόρισμά τους, ενδεχομένως
στέλνοντας τον Ν. Παππά στο ειδικό δικαστή-
ριο.

Χθες ο «κόκκινος» εργολάβος περιέγραψε
λεπτομερώς τη σχέση Παππά - Αρτεμίου,
ομολογώντας ότι ο πρώην υπουργός τού είχε
υποσχεθεί ότι στο τέλος θα πάρει τα λεφτά
του πίσω. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Κω-
δικός «Α2» (που αναφέρεται στα περί μετο-
χών του νέου καναλιού) αναφέρεται στον δι-
κηγόρο Α. Αρτεμίου. Χαρακτηριστικός είναι ο
διάλογος που είχε με τον βουλευτή του
ΚΙΝ.ΑΛ. Βασίλη Κεγκέρογλου: 

Β. Κεγκέρογλου: Το Α2 τι ήταν; 
Χρ. Καλογρίτσας: Να το τελειώνουμε, το

Α2 ήταν ο Αρτεμίου. 
Δ. Μαρκοπουλος: Άρα επιβεβαιώνονται

όλα αυτά που χθες μας είπατε. Αρτεμίου -
Παππάς ήταν ένα. Να αποσαφηνίσετε, λοι-
πόν. Ο Α2 Αρτεμίου στο σημειωματάριό σας
περιγραφόταν ως εκ των μετόχων στο σχήμα; 

Χρ. Καλογρίτσας: Το έχω εξηγήσει σαφώς,
το θέμα της χρηματοδότησης και της επι-
στροφής προς εμένα των χρημάτων έγινε
έτσι. Ο Παππάς εγγυόταν πως θα πάρω τα λε-
φτά μου πίσω. Αναφερόταν ο Α2 100% και θα
τα συγχωνεύσουν την επόμενη μέρα.

Λίγο αργότερα, δε, άφησε να εννοηθεί ότι ο
Ν. Παππάς τού είχε πει και την… τιμή για την
απόκτηση τηλεοπτικής άδειας. «Πόσα σας εί-
χε πει να βάλετε;», τον ρώτησε ο Β. Κεγκέρο-
γλου, με τον κ. Καλογρίτσα να απαντά 24 με
25 εκατ. ευρώ και, μάλιστα, επανερχόμενος
τόνισε πως ο κ. Παππάς τού είχε πει πως πρέ-
πει «να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο νού-
μερο».

Αυτό, πάντως, που ξεχώρισε από τη χθεσι-
νή συνεδρίαση ήταν η κόντρα του κ. Καλογρί-
τσα με τον Π. Πολάκη όσο και με βουλευτές
της Ν.Δ. Ο Δ. Μαρκόπουλος, επί παραδείγμα-
τι, διαμαρτυρήθηκε για τα στοιχεία με το…
σταγονόμετρο που έδινε ο Χρ. Καλογρίτσας,
με αποτέλεσμα τελικά να καταθέσει στα πρα-
κτικά άλλον έναν διάλογο με τον Ν. Παππά. Σε
αυτήν ο πρώην υπουργός εμφανίζεται… ανή-
συχος για ενδεχόμενο λουκέτο στο «Docu-
mento», κάτι που ο κ. Καλογρίτσας τον διαβε-
βαιώνει ότι δεν θα γίνει. «Βουίζει ότι ο Μη-
τσοτάκης μέσω Θεοδωρικάκου σού έχει βά-

λει θέμα. Εγώ δεν το πιστεύω», τονίζει ο κ.
Παππάς, με τον επιχειρηματία να του λέει ξε-
κάθαρα «όχι». «Άρα συνεχίζουμε!», αντα-
παντά ο Ν. Παππάς. 

Την ώρα που τον λόγο πήρε ο Π. Πολάκης,
ξέσπασε έντονη κόντρα: 

Χρ. Καλογρίτσας: Μέχρι που έχασα τον
διαγωνισμό θεωρούμουν από τις κορυφαί-
ους ομίλους. Έχασα τα πάντα. Η οικογένειά
μου κλαίει. Δεν έχω ούτε κρεβάτι να κοιμη-
θώ. 

Π. Πολάκης: Κοντεύω να κλάψω.
Χρ. Καλογρίτσας: Χωροφύλακες ανακρι-

τές δεν δέχομαι. 

Χρ. Καλογρίτσας: Να με προστατεύσετε,

κύριε πρόεδρε. Παλικάρι της φακής. Έλα,

Πολάκη, να τα πούμε έξω οι δυο μας. 

Π. Πολάκης: Δεν με ακουμπάει καμία σου

απειλή, Καλογρίτσα. 

Η ένταση συνεχίστηκε με τον Χρ. Καλογρί-

τσα να λέει προς τον Π. Πολάκη: «Δεν είσαι

σοβαρός! Οι χωροφύλακες ήταν πιο έξυπνοι

από εσένα. Τι θες; Να σου πω για το τι ήταν το

White House και το White Porscha; Ε, να ξέ-

ρεις. Γνωρίζω τι είναι!».

Κ Α Β Γ A Σ  Κ Α Λ Ο Γ Ρ I Τ Σ Α  -  Π Ο Λ A Κ Η

Απίστευτοι διάλογοι: «Παλικάρι της
φακής. Έλα να τα πούμε έξω οι δυο μας!»

Ο ΣΥΡΙΖΑ «μπλοκάρει» την ψήφο των ομογενών
«Μπλόκο» στην άρση των περιορισμών της ψήφου των ομο-

γενών βάζει εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ, αρνούμενος να υπερψηφίσει την
πρόταση της Ν.Δ. και συγκεκριμένα του υπουργού Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη. «Όχι», επίσης, είπαν και τα υπόλοιπα κόμματα
της Αριστεράς (ΚΚΕ, ΜέΡΑ25). Υπό αυτά τα δεδομένα στη σημε-
ρινή ονομαστική ψηφοφορία δεν θα συγκεντρωθούν οι 200 ψή-
φοι που απαιτούνται για να εγκριθούν οι αλλαγές, δεδομένου ότι
Ν.Δ., ΚΙΝ.ΑΛ. και Ελληνική Λύση, που υπερψηφίζουν, αριθμούν
190 βουλευτές.

Χθες, πάντως, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
έκανε ένα ακόμη βήμα προς τη συναίνεση, υπογραμμίζοντας
ότι δέχεται να αποσύρει το νομοσχέδιο, προκειμένου να υπάρ-
ξει μια νέα συμφωνία στη βάση όσων είχε διατυπώσει σε συ-
νέντευξή της η αρμόδια τομεάρχης Θεοδώρα Τζάκρη. Την
οποία, βέβαια, λίγο αργότερα ο εισηγητής επί του νομοσχεδίου
Γιώργος Κατρούγκαλος άδειασε πανηγυρικά, αποδεικνύοντας
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να ψηφίσουν οι
ομογενείς. Είναι, εξάλλου, χαρακτηριστικό ότι επανέφερε την
προηγούμενη πρότασή του, δηλαδή να ιδρυθούν τέσσερις
εκλογικές περιφέρειες, με τους «νέους» βουλευτές να προκύ-

πτουν από λίστα που θα έχει καταθέσει κάθε κόμμα ξεχωριστά
και με το αποτέλεσμα να μην προσμετράται στο σύνολο της
Επικράτειας. «Η αλήθεια είναι ότι και αυτή η νομοθετική πρό-
ταση συμβαδίζει με τη συνολική υποκρισία που δείχνει το κόμ-
μα. Δεν σας νοιάζει οι απόδημοι να έχουν δικαίωμα εκπροσώ-
πησης, δικαίωμα επιλογής. Το κόμμα είναι αυτό που σας νοι-
άζει», είπε ο ίδιος. Από την πλευρά του ο εισηγητής του Κινή-
ματος Αλλαγής Κ. Σκανδαλίδης ζήτησε ευρύτερες αλλαγές,
όπως για παράδειγμα την επιστολική ψήφο των ομογενών, κα-
θώς επίσης και τη δημιουργία περιφερειών εξωτερικού. Τέ-
λος, αρνητικοί ήταν ο εισηγητής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας αλλά
και του ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα. 

Κόντρα για ΑΣΕΠ
Στο μεταξύ, έντονη κόντρα ξέσπασε για τις νέες τοποθετήσεις

στο ΑΣΕΠ από τη Διάσκεψη των ΑΣΕΠ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε
Ν.Δ. - ΚΙΝ.ΑΛ. για συμπαιγνία, θεωρώντας ότι η κυβερνώσα πα-
ράταξη (με τη συνδρομή μιας παλαιότερης τροπολογίας του Μ.
Βορίδη) κομματικοποιεί την Ανεξάρτητη Αρχή.

Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης
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«Κένταυρος» με… Απάτσι στην Ξάνθη

H
ταν η σειρά του Στρατού Ξηράς να
δείξει τα δόντια του με καταιγι-
σμό πυρών από άρματα μάχης,
επιθετικά ελικόπτερα και δυνά-

μεις Ελλήνων και Αμερικανών στρατιωτών
που έλαβαν μέρος στην άσκηση «Κένταυρος
21», η οποία αποτελεί τμήμα της πολυεθνι-
κής «Defender Europe 21».

Από την περασμένη Δευτέρα στο πεδίο
βολής αρμάτων στο Πετροχώρι της Ξάνθης
ελληνικές και αμερικανικές δυνάμεις εκπαι-
δεύονται σε κοινές ασκήσεις, σκορπώντας
«φωτιά και ατσάλι» και κάνοντας ταυτόχρονα
επίδειξη δύναμης και ικανοτήτων σε απαιτη-
τικό περιβάλλον μάχης.

Τα σενάρια της εντυπωσιακής άσκησης
περιελάμβαναν αμυντικές και επιθετικές
επιχειρήσεις, αποστολές ασφαλείας, προκα-
τάληψης περιοχής, διάνοιξης αρματικού
διαδρόμου και εκκαθάρισης αντίστασης του
εχθρού. Στην πρώτη γραμμή βρισκόταν η 71η
Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία, που εκτε-
λούσε σύνθετες αποστολές μέσα σε ομο-
βροντία πυρών από τα άρματα μάχης της ΧΧV
Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, ενώ από αέρος
επιχειρούσαν τα νεοαποκτηθέντα ελικόπτε-
ρα Καϊόβα, Απάτσι, Χιούι και Σινούκ.

Από αμερικανικής πλευράς συμμετείχαν
τμήματα της 53ης Ταξιαρχίας Πεζικού, επι-
πέδου τάγματος, με τροχοφόρα θωρακισμέ-
να οχήματα. Συνολικά στην άσκηση έλαβαν
μέρος 517 Έλληνες οπλίτες και 69 αξιωματι-
κοί αλλά και 309 Αμερικανοί οπλίτες και 29
αξιωματικοί. Ο «Κένταυρος» εντάσσεται στο
πλαίσιο της επικαιροποιημένης Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA)

Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με σκοπό
την αύξηση του επιπέδου επιχειρησιακής
ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας, διαλει-
τουργικότητας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας
μεταξύ των δυνάμεων που συμμετέχουν,
ενώ προάγει τη συνεργασία των Ενόπλων
Δυνάμεων των δύο χωρών. Στρατιωτικές πη-
γές, μάλιστα, ανέφεραν στην «Political» ότι
τα πληρώματα των αμερικανικών αρμάτων

δήλωναν εντυπωσιασμένα από τη μαχητική
ικανότητα, την ταχύτητα και την ακρίβεια των
Ελλήνων συναδέλφων τους.

«Μια ισχυρότερη και πιο ασφαλής Ελλάδα
είναι κρίσιμης σημασίας για τα συμφέροντα
των ΗΠΑ», ανέφερε ο πρέσβης των ΗΠΑ
στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος παρακο-
λούθησε την τελική φάση του «Κενταύρου».
Η άσκηση αυτή αποτελεί έναν ακόμη σημαν-
τικό σταθμό στην αμυντική συνεργασία Ελ-
λάδας - ΗΠΑ, η οποία εμπλουτίζεται διαρ-
κώς. Όσο ο «Κένταυρος» βρισκόταν σε εξέ-
λιξη, δώδεκα αμερικανικά F-15 επιχειρού-
σαν από την 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα,
λαμβάνοντας μέρος μαζί με ελληνικά F-16
στην άσκηση «Astral Knight 21», που αποτε-

λεί και αυτή μέρος της «Defender Europe».
Τα F-15 της USAF θα επιστρέψουν στην Ελ-
λάδα, συγκεκριμένα την Κρήτη, για περαιτέ-
ρω συνεκπαίδευση με την ελληνική Πολεμι-
κή Αεροπορία, ενώ ενισχύεται η αμερικανι-
κή παρουσία σε Σούδα, Αλεξανδρούπολη και
Στεφανοβίκειο. 

Μέσα στους επόμενους δύο μήνες αναμέ-
νεται να υπογραφεί και η ανανεωμένη αμυν-
τική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία, όπως
αναφέρουν διπλωματικές πηγές, θα έχει
πενταετή διάρκεια. Οι κινήσεις αυτές απο-
δεικνύουν ότι η Αθήνα ως πυλώνας ασφά-
λειας και σταθερότητας στην Ανατολική Με-
σόγειο εξελίσσεται πλέον στον στενότερο
σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή. 

Ολοκληρώθηκε χθες η κατάθεση των προσφορών από τους
«μνηστήρες» του προγράμματος των σχεδόν 5 δισ. ευρώ για
την προμήθεια τεσσάρων νέων φρεγατών, τον εκσυγχρονι-
σμό των τεσσάρων ελληνικών ΜΕΚΟ αλλά και την απόκτηση
πλοίων ενδιάμεσης λύσης. Εκπρόσωποι της αμερικανικής
Lockheed Martin και της πρεσβείας των ΗΠΑ πέρασαν χθες
το κατώφλι του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για να παραδώ-
σουν την απάντηση στο επίσημο ελληνικό αίτημα (LoR) που
είχε στείλει η Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες το Ναυτικό θα
ολοκληρώσει την επιχειρησιακή αξιολόγηση των φρεγατών
αλλά και των πλοίων που προσφέρονται ως ενδιάμεση λύση,
καταρτίζοντας μια λίστα με τις καλύτερες προτάσεις. Στη συ-
νέχεια θα ακολουθήσει νέος γύρος επαφών με τους φιναλίστ
ώστε να «κλειδώσει» η διαμόρφωση των πλοίων για να μπο-

ρέσει στη συνέχεια να κοστολογηθεί με ακρίβεια κάθε πρό-
ταση. Αν και η τελική επιλογή θα γίνει από την κυβέρνηση, η
λογική λέει ότι δεν θα μάθουμε τον «νικητή» πριν από τη Διε-
θνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας «Defea 2021», η οποία
θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Ιουλίου. Και αυτό διότι όλοι οι
υποψήφιοι ανάδοχοι του προγράμματος έχουν ήδη μισθώσει
χώρους στην έκθεση για να προωθήσουν τις προτάσεις τους.
Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πάντως, εξετάζεται το ενδε-
χόμενο της αποδέσμευσης της ενδιάμεσης λύσης από την
πρόταση για τις νέες φρεγάτες. Με απλά λόγια, αν η πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία εντοπίσει ότι προσφερόμενη ενδιά-
μεση λύση μιας χώρας ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν τε-
θεί, τότε θα προχωρήσει στην προμήθειά της, ασχέτως με την
εταιρεία που θα αναλάβει τη ναυπήγηση των τεσσάρων νέων
φρεγατών.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στην τελική ευθεία για τις φρεγάτες
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Μ
ετά το παραλήρημα του
Τούρκου υπουργού Ενέρ-
γειας Φατίχ Ντονμέζ για
γεωτρήσεις σε περιοχές

νοτίως της Κρήτης και του Καστελόρι-
ζου, η Άγκυρα επιχειρεί να στήσει νέο
σόου με την άσκηση «Θαλασσόλυκος
21». Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μι-
λούν για 132 πολεμικά πλοία, δέκα
υποβρύχια, 43 αεροσκάφη, 28 ελικό-
πτερα και 14 Μη Επανδρωμένα Αερο-
σκάφη, τα οποία θα βρίσκονται για τις
επόμενες δέκα μέρες σε Αιγαίο και
Ανατολική Μεσόγειο. Προς το παρόν,
πάντως, οι συγκεντρώσεις τουρκικών
πλοίων κινούνται σε χαμηλά επίπεδα,
με λιγοστά πλοία να έχουν εμφανιστεί
στα παράλια της Μικράς Ασίας.

Στρατιωτικές πηγές στην Αθήνα εκτι-
μούν ότι ο «Θαλασσόλυκος» θα έχει
την τύχη της άσκησης «Γαλάζια Πατρί-
δα», όπου οι επιτελείς της γείτονος
διαφήμιζαν τεράστια συμμετοχή τουρ-
κικών μονάδων και στο τέλος επιστρά-
τευσαν πλάνα αρχείου για να ικανοποι-
ήσουν το εσωτερικό ακροατήριο. Την
ίδια ώρα, η ηχηρή απουσία της Τουρ-
κίας από διεθνείς ασκήσεις και συνεκ-
παιδεύσεις μαρτυρά τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν οι Ένοπλες Δυνά-
μεις της λόγω της πανδημίας αλλά και
των διώξεων που ακολούθησαν το
αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Η
Αθήνα, από την πλευρά της, παρακο-
λουθεί με προσοχή την ανάπτυξη του
τουρκικού στόλου, ενώ στα ελληνικά
πληρώματα έχουν δοθεί οδηγίες για
επιφυλακή σε περίπτωση που η Άγκυ-
ρα επιχειρήσει να προκαλέσει προβο-
κάτσια, προκαλώντας την ελληνική αν-
τίδραση.

Την ίδια ώρα, τη σκυτάλη των προ-
κλήσεων πήρε ο πρόεδρος του Κόμμα-
τος Εθνικιστικής Δράσης (Γκρίζοι Λύ-
κοι) και κυβερνητικός εταίρος του Ερν-
τογάν Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Μιλώντας
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμ-
ματός του, ο Μπαχτσελί μίλησε «για
φασιστική πολιτική εναντίον της μει-
ονότητας», την οποία αποκάλεσε
«τουρκική». Αναφερόμενος στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, ο Μπαχτσελί σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά: «Ο Έλληνας
πρωθυπουργός σε τηλεδιάσκεψη στο
χωριό Πάχνη στην Ξάνθη (στις 18 Μαΐ-
ου 2021) μετέβη σε δημόσιο νηπιαγω-
γείο και απευθύνθηκε σε μαθητές και
σε εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιώντας

εκφράσεις που δεν μπορούμε να τις
“χωνέψουμε”. Το χωριό Πάχνη το απο-
κάλεσε χωριό Πομάκων και τα τουρκό-
πουλα τα αποκάλεσε ελληνόπουλα. Ο
Μητσοτάκης τα θαλάσσωσε και έπεσε
στη δίνη του παραληρήματος. Εκείνα
είναι τουρκόπουλα, το Pasavik δεν εί-
ναι χωριό Πομάκων. Τι θα πει το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την πολιτι-
κή αφομοίωσης και φασισμού της Ελ-
λάδας; Τι θα πει για αυτό το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο; Δεν μπορούν να επιβε-
βαιώσουν ότι είναι ρατσισμός το να
αποκαλεί τα Τουρκόπουλα ως Ελληνό-
πουλα;».

Είχε προηγηθεί το περασμένο Σάβ-
βατο ανάρτηση του τουρκικού ΥΠ.ΕΞ.,
στην οποία τονιζόταν ότι «πέρασαν 31
χρόνια από τότε που η Ελλάδα στέρησε

από την τουρκική μουσουλμανική μει-
ονότητα το δικαίωμά της να εκλέγει
θρησκευτικούς ηγέτες κατά παράβαση
διεθνών και διμερών συνθηκών. Η Ελ-
λάδα διόρισε αξιωματούχους ως θρη-
σκευτικούς ηγέτες ενάντια στη θέληση
και παρά τη σαφή αντίρρηση της τουρ-
κικής μειονότητας».

Ξεκινά σήμερα ο 4ος κύκλος συναντήσεων για τα Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ανάμεσα στις τεχνικές επιτρο-
πές των υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας, ο οποί-
ος θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως έγινε
γνωστό με ταυτόχρονη ανακοίνωση των δύο υπουργείων.

Οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν αύριο, ενώ για τη Δευτέ-
ρα έχει «κλειδώσει» η επίσκεψη του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών στην Ελλάδα. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα έχει
συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, ενώ οι δύο υπουργοί Εξωτε-
ρικών θα αναλάβουν τον συντονισμό των ενεργειών για την
προετοιμασία του τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις, οι δύο ηγέτες θα έχουν μια σύντομη συνάντη-
ση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα
πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι-

κών να μεταβεί και στα Χανιά, προκειμένου να συναντηθεί
με τον πρωθυπουργό. Άλλωστε και ο Νίκος Δένδιας, κατά
την πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα, έγινε δεκτός από
τον πρόεδρο Ερντογάν, λίγο πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντη-
ση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Πηγές από την Αθήνα, πάντως, εκτιμούν ότι το τετ α τετ των
δύο ηγετών θα έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα πα-
ρά ουσιαστικό. Θα δείξει, δηλαδή, ότι υπάρχουν ανοικτοί δί-
αυλοι επικοινωνίας, με τους δύο ηγέτες όμως να μην ανοί-
γουν τα χαρτιά τους για τα «καυτά» ζητήματα που απασχο-
λούν τις δύο πλευρές. Αυτό, άλλωστε, το έχουν αναλάβει οι
διπλωματικές αποστολές που συμμετέχουν στη διαδικασία
των διερευνητικών επαφών και του πολιτικού διαλόγου. Στη
συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου, πάντως, αναμένεται να
ανακοινωθεί και η ημερομηνία για τον επόμενο γύρο των

διερευνητικών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία.
«Είναι συγκινητικό να ακούς στο Γκελεντζίκ “καλημέρα”

στα ελληνικά από παιδικές φωνές», έγραψε στο Twitter ο
Νίκος Δένδιας, ξεκινώντας την επίσκεψή του στην πόλη της
Νότιας Ρωσίας με τη μακραίωνη ελληνική παρουσία. Ο
υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε χθες στο Γκελεντζίκ και την
Ανάπα, στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, στο πλαίσιο του
διήμερου ταξιδιού του στη Ρωσία, ενώ είχε την ευκαιρία να
συναντηθεί με εκπροσώπους των ομογενειακών κοινοτή-
των.  «Το νέο ελληνικό κράτος έχει μια ηλικία 200 χρόνων.
Και η Ρωσία έχει παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη δημι-
ουργία του νέου ελληνικού κράτους», ανέφερε ο κ. Δένδιας.
Ο υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τις ομογενειακές κοινότη-
τες να αποτελέσουν τη «γέφυρα» μεταξύ της Ρωσίας και της
Ελλάδας.

Ο 4ος κύκλος συναντήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Από τη μια ο «θαλασσόλυκος»
και από την άλλη ο... Γκρίζος 
Λύκος που βλέπει Τουρκόπουλα 
στην ελληνική Θράκη

Παραλήρημα
Μπαχτσελί για 
τη μειονότητα



Λ
ίγες εβδομάδες απομένουν
πλέον για να ανοίξει η αυλαία
των φετινών Πανελλαδικών
Εξετάσεων, στις 14 Ιουνίου για

τους υποψηφίους των ΓΕΛ και στις 15/6
για τους συνυποψηφίους τους από τα
ΕΠΑΛ, με δύο βασικές αλλαγές: την Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και το Πα-
ράλληλο Μηχανογραφικό. Προκειμένου
να κατανοήσουν οι υποψήφιοι τη διαδι-
κασία υπολογισμού της βαθμολογίας
τους για την εισαγωγή τους στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο Παι-
δείας εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο. 

Σύμφωνα με αυτήν, για την εισαγωγή
σε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύ-
θυνση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: Η
ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των ειδι-
κών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκι-
μασιών, εάν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση.
Η ΕΒΕ ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική
Κατεύθυνση. Το σύνολο των μορίων που
συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα
πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
του οικείου Επιστημονικού Πεδίου και το
ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα ή τις
πρακτικές δοκιμασίες, εφόσον έχει δια-
γωνιστεί σε αυτά. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος, με το σύνολο των μορίων
που έχει συγκεντρώσει, εισάγεται σε πε-
ρισσότερες από μία Σχολές, Τμήματα ή
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, τελικά εισά-
γεται εκεί όπου έχει δηλώσει στο μηχα-
νογραφικό του δελτίο την υψηλότερη σει-
ρά προτίμησης. 

Όπως επισημαίνεται, η ΕΒΕ (ανά Σχολή,
Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση) προ-
κύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συν-
τελεστή της ΕΒΕ με τον μέσο όρο των μέ-
σων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων
στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Η ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή των πρα-
κτικών δοκιμασιών προκύπτει από τον
πολλαπλασιασμό του συντελεστή της ΕΒΕ
των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών
δοκιμασιών με τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των
βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μα-
θήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες. Οι
ΕΒΕ στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δε-
καδικό ψηφίο, ενώ για τον υπολογισμό
τους δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελε-
στές βαρύτητας των μαθημάτων.

Ο υπολογισμός του μέσου όρου των μέ-
σων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων
των υποψηφίων, ώστε να προκύψει η ΕΒΕ
ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύ-
θυνση που δεν προϋποθέτει εξέταση σε
ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμα-
σίες, γίνεται ως εξής: Σε Σχολές, Τμήματα
ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις προσβάσι-
μες από ένα επιστημονικό πεδίο, η ΕΒΕ
προκύπτει από την πρόσθεση του Μ.Ο.
των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων

των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενα μαθήματα (M1, M2, M3,
M4) του Επιστημονικού Πεδίου, πολλα-
πλασιάζοντας το αποτέλεσμα με τον συν-
τελεστή ΕΒΕ του Τμήματος. 

Σε Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κα-
τευθύνσεις προσβάσιμες από περισσότε-
ρα Επιστημονικά Πεδία, η ΕΒΕ διαμορ-
φώνεται από τον μικρότερο Μ.Ο. των Μ.Ο.
των βαθμολογικών επιδόσεων των υπο-
ψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων
και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάζεται με
τον συντελεστή ΕΒΕ του Τμήματος.

Όσον αφορά στον υπολογισμό των μο-
ρίων εισαγωγής των υποψηφίων που
εξετάζονται μόνο στα τέσσερα πανελλα-
δικώς εξεταζόμενα μαθήματα του Επι-
στημονικού Πεδίου, προκύπτει από τη
βαθμολογική τους επίδοση σε αυτά και
τους οικείους συντελεστές βαρύτητας. Ο
υπολογισμός των μορίων υποψηφίων

που εξετάζονται στα τέσσερα πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενα μαθήματα και σε ειδικό
μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές
δοκιμασίες, προστίθεται στον αριθμό των
μορίων που προκύπτουν από τη βαθμο-
λογική επίδοση στα τέσσερα μαθήματα
και τους οικείους συντελεστές βαρύτητας
ο αριθμός μορίων ο οποίος προκύπτει
από το γινόμενο του βαθμού του ειδικού
μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή
των πρακτικών δοκιμασιών με τον αντί-
στοιχο συντελεστή βαρύτητας. 

Εύη Πανταζοπούλου

Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν και θα υποβάλουν το μη-
χανογραφικό τους δελτίου (Μ.Δ.), σε πρώτη φάση, μετά την
ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και την ανακοί-
νωση των βαθμολογιών τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμε-
να μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμα-
σίες. Στο μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης, οι υποψήφι-
οι δηλώνουν καθορισμένο αριθμό Σχολών, Τμημάτων ή Ει-
σαγωγικών Κατευθύνσεων από το Επιστημονικό Πεδίο στο
οποίο έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των δηλώσεων δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των Σχολών, Τμημάτων

ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων του οικείου Επιστημονικού
Πεδίου. Ειδικά και μόνο για φέτος, δεν υφίσταται περιορι-
σμός στον αριθμό των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών
Κατευθύνσεων που μπορούν να δηλωθούν.

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές
τους στο Μ.Δ. πρώτης φάσης μπορούν να συμπληρώσουν εκ
νέου Μ.Δ. υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φά-
σης). Στο μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης είναι δυ-
νατόν να δηλωθούν, χωρίς περιορισμό επιλογών, Σχολές,

Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του Επιστημονικού
Πεδίου στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι, εφόσον
επιτυγχάνουν την ΕΒΕ ή τις ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή
των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών. Τέλος, το
Παράλληλο Μηχανογραφικό υποβάλλεται από τους τελει-
όφοιτους και τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις Πα-
νελλαδικές Εξετάσεις του εκάστοτε σχολικού έτους, κατά
την περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης
φάσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν θέση καταρ-
τιζόμενου σε δημόσιο ΙΕΚ. 

Βήμα - βήμα η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου 

Αναλυτική εγκύκλιος του
υπουργείου Παιδείας, ώστε
να κατανοήσουν οι υποψήφιοι
τη διαδικασία υπολογισμού
της βαθμολογίας τους…
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Οδηγός για την εισαγωγή στα ΑΕΙ 
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Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Ε
ντείνεται το φαινόμενο των
άδειων αιθουσών εξαιτίας
των «λουκέτων» λόγω κρου-
σμάτων κορονοϊού και των

απουσιών των υποψηφίων, αν και δεν
έχει συμπληρωθεί ούτε ένας μήνας
από την επαναλειτουργία όλων των εκ-
παιδευτικών βαθμίδων. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, πε-
ρισσότερα από 1.000 τμήματα σχολεί-
ων σε όλη την Ελλάδα είναι κλειστά λό-
γω κρουσμάτων κορονοϊού. Μάλιστα, ο
αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο
7% του συνόλου των σχολικών μονά-
δων. Την ίδια ώρα, ολοένα και περισσό-
τεροι μαθητές της Γ’ Λυκείου επιλέ-
γουν να κάνουν χρήση του υπολοίπου
των απουσιών τους και να μείνουν στο
σπίτι τους προκειμένου να προετοιμα-
στούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Φέτος ο αριθμός των υποψηφίων
που απουσιάζουν από τα σχολεία τους
είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρο-
νιά υπό τον φόβο νόσησης από κορo-
νοϊό, με αποτέλεσμα να «χάσουν» τις
πανελλαδικές εξετάσεις. Με αυτά τα
δεδομένα το υπουργείο Παιδείας απο-

φάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία
λήξης των μαθημάτων για τη Γ’ λυκείου
στις 2 Ιουνίου, αντί για τις 11 που είχε
αρχικά ανακοινωθεί. Για τις υπόλοιπες
τάξεις του λυκείου το διδακτικό έτος
θα λήξει στις 11 Ιουνίου και για τους μι-
κρότερους μαθητές στις 25 του ίδιου
μήνα.

Λιγότερες θέσεις
Υποψήφιοι που θα αναγκαστούν να

συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πα-
νελλαδικές θα διεκδικήσουν μόλις το
0,5% του συνόλου των θέσεων, το οποίο
αντιστοιχεί σε 350-450 θέσεις. Στις
επαναληπτικές πανελλαδικές οι υπο-
ψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο
σύνολο των μαθημάτων, στα οποία
έχουν δηλώσει συμμετοχή με την Αίτη-
ση - Δήλωση και όχι μόνο σε αυτό ή αυ-
τά που απουσίασαν. Με την υποβολή
της δήλωσης συμμετοχής στις επανα-
ληπτικές εξετάσεις ακυρώνονται η
βαθμολογία και η επίδοσή τους σε μα-
θήματα και πρακτικές δοκιμασίες, στα
οποία έχουν ήδη εξεταστεί.

Για τη διεξαγωγή των επαναληπτι-
κών πανελλαδικών ορίζονται ως εξε-
ταστικά κέντρα λύκεια της Αθήνας και

της Θεσσαλονίκης και μόνο εφόσον
κριθεί απολύτως αναγκαίο σε άλλες
πόλεις της χώρας. Προκειμένου να
συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις επα-
ναληπτικές εξετάσεις πρέπει να υπο-
βάλουν τη σχετική αίτηση στην οικεία
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και έγγραφο (δικαιολογητικό
ασθενείας από δημόσιο ή ιδιωτικό νο-
σοκομείο που να φέρει τη υπογραφή
και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης και ληξιαρχική πράξη θανάτου)
από το οποίο προκύπτει αδυναμία συμ-
μετοχής τη μέρα εξέτασης του μαθή-
ματος.

Στη μετονομασία πανεπιστημιακών τμημάτων και την
ένταξη επιπλέον σχολών σε επιστημονικά πεδία προχώ-
ρησε το υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα, στο Επιστημονι-
κό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών προστί-
θενται τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής
και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο ίδιο Επιστημονικό Πε-
δίο στις Στρατιωτικές Σχολές θα συμπεριληφθούν οι Σχο-
λές Ικάρων Μετεωρολόγων και Ικάρων Έρευνας Πληρο-
φορικής. Στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας
και Πληροφορικής θα συμπεριληφθεί η Σχολή Μηχανικών

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι Στρατιωτικές Σχολές Ικάρων
Διοικητικών, Ικάρων Έρευνας Πληροφορικής και Ικάρων
Εφοδιαστών. Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε εφαρμογή
από την επόμενη σχολική χρονιά.

Από τις φετινές πανελλαδικές το Τμήμα Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ μετονομάζεται σε Τμήμα
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, η
Σχολή Ανθυποπυραγών σε Σχολή Αξιωματικών Πυροσβε-
στικής Ακαδημίας και το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και
Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου σε Οικονο-
μίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πανελλήνιες 2021: Αλλάζουν όνομα τρία πανεπιστημιακά τμήματα 

Ολοένα και περισσότεροι 
μαθητές της Γ’ Λυκείου 
επιλέγουν να κάνουν χρήση
του υπολοίπου των απουσιών
τους και να μείνουν 
στο σπίτι τους… 

Πάνω από 1.000 
τα «λουκέτα»
στα σχολεία 
λόγω κορονοϊού 



Πτωτικές ή σταθεροποιητικές τάσεις
στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα
αστικά λύματα των επτά από τις δώδεκα
περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό
Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟ-
ΔΥ παρατηρήθηκαν την εβδομάδα 17-23
Μαΐου, σε σχέση με τις 10-16 Μαΐου. Οι
καθαρά πτωτικές μεταβολές κυμάνθηκαν
από -78% στην Αλεξανδρούπολη έως -
35% στη Θεσσαλονίκη, ενώ σταθερό πα-
ρέμεινε, ουσιαστικά, το ιικό φορτίο στην
Περιφέρεια Αττικής, παρουσιάζοντας μη
σημαντική μεταβολή (-5%). Τρεις από τις
δώδεκα περιοχές του Εθνικού Δικτύου
Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ πα-
ρουσίασαν αυξητικές τάσεις. Καθαρά αυ-
ξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στη Λάρι-
σα (+129%) και στον Βόλο (+201%), ενώ
οριακή ήταν η αύξηση στην Ξάνθη (+29%). 

Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες εί-
ναι 2.433, εκ των οποίων τρία εντοπίστη-
καν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
Covid-19 είναι 50, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
11.872. Ο αριθμός των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 556,
ενώ οι εισαγωγές νέων Covid-19 στα νο-
σοκομεία της επικράτειας είναι 194.

Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική, κα-
θώς από τα 2.433 νέα κρούσματα που
ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 1.151 μο-
λύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο.
Μάλιστα, το Κέντρο της Αθήνας εξακο-
λουθεί να «βράζει», καθώς οι επιστήμο-
νες κατέγραψαν συνολικά 354 κρούσμα-
τα. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 225
κρούσματα, στην Αιτωλοακαρνανία 49,
στην Αχαΐα 62, στη Βοιωτία 50, στο Ηρά-
κλειο 61, στα Ιωάννινα 54, στην Κέρκυρα
51, στη Λάρισα 72, στη Μαγνησία 48, στα
Χανιά 48.

Π
ερισσότερες από 1 δισ. δό-
σεις εμβολίων κατά του κο-
ρονοϊού αναμένεται να έχει
λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση

μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου από τέσσε-
ρις φαρμακοβιομηχανίες. Έγγραφο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο πα-
ρουσιάστηκε χθες στους Ευρωπαίους
ηγέτες, δείχνει ότι η Ε.Ε. πιστεύει πως
θα έχει αρκετά εμβόλια για να ανοσο-
ποιήσει το σύνολο του πληθυσμού -που
πληροί τα σχετικά κριτήρια- των 450
εκατ. κατοίκων, έως τα τέλη Σεπτεμβρί-
ου, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό
στόχο για εμβολιασμό τουλάχιστον του
70% του ενήλικου πληθυσμού της έως
τα τέλη του καλοκαιριού.

Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε. αναμένει να
λάβει 413 εκατ. δόσεις το δεύτερο τρί-
μηνο αυτής της χρονιάς και ακόμα 529
εκατ. την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρί-
ου. Το πρώτο τρίμηνο έλαβε 106 εκατ.
εμβόλια. Οι εκτιμήσεις λαμβάνουν υπ’
όψιν μόνο τα εμβόλια από τέσσερις
φαρμακοβιομηχανίες: Pfizer - BioΝTe-
ch, Johnson & Johnson, AstraZeneca
και Moderna. Εξαιρούν δόσεις από τη
γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Cu-
reVac και τη γαλλική φαρμακοβιομηχα-
νία Sanofi, που έχουν υπογράψει συμ-
βόλαια με την Ε.Ε. για εκατοντάδες εκα-
τομμύρια δόσεις, αλλά δυσκολεύονται
να αναπτύξουν τα εμβόλιά τους και να
εξασφαλίσουν την έγκριση των ευρω-
παϊκών ρυθμιστικών Αρχών.

Η Pfizer και η BioNTech αντιστοιχούν
σε πάνω από τις μισές προμήθειες το
δεύτερο τρίμηνο αυτού του έτους και

σχεδόν στο 40% των συνολικών παρα-
δόσεων το τρίτο τρίμηνο, γεγονός που
τις καθιστά μακράν τον βασικότερο
προμηθευτή της Ε.Ε., σύμφωνα με το
έγγραφο. Το έγγραφο δείχνει, επίσης,
ότι οι δύο εταιρείες θα παραδώσουν 200
εκατ. δόσεις την περίοδο Ιουλίου - Σε-
πτεμβρίου, φέροντας σχεδόν σε πέρας
τη δέσμευσή τους για προμήθεια 600
εκατ. εμβολίων βάσει των δύο αρχικών
συμβολαίων με την Ένωση.

«Τρέχουν» οι εμβολιασμοί 
Την πρώτη δόση του εμβολίου θα έχει

λάβει ο μισός ενήλικος πληθυσμός της
Ε.Ε. μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ανέ-
φερε χθες με ανάρτησή της η πρόεδρος
της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
«Σημειώσαμε σταθερή πρόοδο στον εμ-
βολιασμό στην Ε.Ε.: Παραδόθηκαν 300
εκατομμύρια δόσεις, έγιναν 245 εκα-
τομμύρια εμβολιασμοί. Το 46% του ενή-
λικου πληθυσμού της Ε.Ε. έχει λάβει
τουλάχιστον μία δόση. Αυτήν την εβδο-
μάδα θα φτάσουμε σε ένα νέο ορόσημο:
Οι μισοί ενήλικες της Ε.Ε. θα έχουν λά-
βει την πρώτη δόση τους», σημείωσε η
κυρία φον ντερ Λάιεν.

Την τελευταία της πνοή άφησε
χθες στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου
Μυτιλήνης -όπου νοσηλευόταν
από την 1η Απριλίου- η 63χρονη
γυναίκα που είχε υποστεί θρομβο-
εμβολικό επεισόδιο, λίγες μέρες
μετά τον εμβολιασμό της στο Κέν-
τρο Υγείας της Καλλονής με το εμ-
βόλιο κατά του κορονoϊού της As-
traZeneca. Το περιστατικό διερευ-
νάται από την ειδική επιτροπή του
ΕΟΦ, ενώ, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η άτυχη 63χρονη είχε εμβο-
λιαστεί στις 2 Μαρτίου και το επει-
σόδιο θρομβοεμβολής σημειώθη-
κε την 1η Απριλίου, δηλαδή έναν
μήνα μετά. Σύμφωνα με τον σύζυ-
γό της, η 63χρονη ήταν οπαδός του
εμβολίου και, όταν το έκανε, στην
αρχή είχε ιλίγγους, μετά πόνους
στο πόδι και στη συνέχεια φοβε-
ρούς πονοκεφάλους. Η επιτροπή η
οποία μελετούσε από την αρχή την
περίπτωσή της δεν έχει ακόμα κα-
ταλήξει σε συμπέρασμα για το αν
σχετίζεται ή όχι με τον εμβολια-
σμό. Υπενθυμίζεται πως κατά τη
διάρκεια της καθιερωμένης ενη-
μέρωσης της περασμένης Δευτέ-
ρας έγινε αναφορά στην εξέταση
τεσσάρων περιστατικών θρομβώ-
σεων έπειτα από χορήγηση του εμ-
βολίου της AstraZeneca, με το
οποίο έχουν εμβολιαστεί στην Ελ-
λάδα περισσότεροι από 740.000
πολίτες. Η μία από αυτές τις περι-
πτώσεις είναι του θανατηφόρου
περιστατικού της Μυτιλήνης. 

Ε.Ε.: Περισσότερα 
ααπό 1 δισ. εμβόλια 
έως τα τέλη Σεπτέμβρη 
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«Έφυγε» 
63χρονη που 
νοσηλευόταν 
με θρόμβωση 

Την πρώτη δόση του εμβολίου
θα έχει λάβει ο μισός ενήλικος
πληθυσμός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέχρι το τέλος
της εβδομάδας…

Σταθερό το ιικό
φορτίο στην Αττική

Στη ΜΕΘ ένας 16χρονος 
Ένας 16χρονος χωρίς υποκείμενα νοσήματα είναι δια-

σωληνωμένος στον «Ερυθρό Σταυρό». Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο έφηβος είχε εισαχθεί την περασμένη

εβδομάδα στο νοσοκομείο -είναι αποκλειστικά για νο-
σηλεία ασθενών με Covid-19- και παρέμεινε για λίγες

ημέρες σε απλή κλινική. Την Κυριακή η κατάστασή του
επιβαρύνθηκε και κρίθηκε αναγκαίο να νοσηλευτεί σε

ΜΕΘ και να διασωληνωθεί.
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Μπαράζ διαρρήξεων
σε όλη την Αττική  
Έξαρση σε διαρρήξεις οικιών καταγρά-
φεται αυτόν τον καιρό, ιδίως μετά την άρ-
ση των περιορισμών μετακίνησης, κα-
θώς μόνο τις τελευταίες 24 ώρες κατα-
γράφηκαν τέσσερις σε περιοχές της Ατ-
τικής, τρεις εκ των οποίων με μεγάλη
λεία. 
Ήδη από τις 14 Μαΐου η «Ρolitical» είχε
παρουσιάσει ρεπορτάζ με τίτλο «Το lock-
down φεύγει, το έγκλημα καραδοκεί»
και μόλις λίγες ημέρες μετά αποδεικνύε-
ται ότι οι συμμορίες «χτυπούν» σχεδόν
ανενόχλητες, παρά το γεγονός ότι έχει
αυξηθεί η αστυνομική παρουσία στον
δρόμο. Η πιο εντυπωσιακή διάρρηξη έγι-
νε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκα-
τοικίας επί της οδού Ναϊάδων στο Παλαιό
Φάληρο, με τους δράστες να αρπάζουν
ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε -σύμ-
φωνα με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού-
52.000 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι κα-
κοποιοί μπήκαν από την μπαλκονόπορτα,
κάτι που παραπέμπει σε σπείρα «διαρρη-
κτών - αναρριχητών», όπως αυτή η οποία
είχε εξαρθρωθεί παλαιότερα, με μέλη
της Γεωργιανούς «μπουκαδόρους». 
Χρηματοκιβώτιο άρπαξαν κακοποιοί και
από μονοκατοικία στο Μαρκόπουλο, το
οποίο, όμως, περιείχε αισθητά μικρότερο
χρηματικό ποσό. Θύμα διάρρηξης έπεσε
το μεσημέρι της Δευτέρας και ένας
54χρονος από τον Βύρωνα, ο οποίος, όταν
επέστρεψε σπίτι του, διαπίστωσε ότι εί-
χαν κάνει... φτερά κοσμήματα που ο ίδιος
εκτιμά την αξία τους σε 20.000 ευρώ-
ανάμεσά τους κι ένα δαχτυλίδι με λαξευ-
μένο φλουρί κωνσταντινάτο. Σε αυτήν
την περίπτωση οι διαρρήκτες χρησιμο-
ποίησαν, όπως προκύπτει από την έρευ-
να, κλειδί-πασπαρτού.
Τέλος, θύμα διάρρηξης έπεσε και ο πο-
δοσφαιριστής του Ολυμπιακού Γιαν Εμ-
βιλά, ο οποίος διαμένει σε συγκρότημα
κατοικιών στην περιοχή της Γλυφάδας,
με τη λεία, όμως, των ληστών να είναι μό-
νο δύο ζευγάρια γυαλιά.

Κώστας Παπαδόπουλος

Από τη Μαρία Δήμα 

Ε
λεύθερος, με την επιβολή πε-
ριοριστικών όρων, αφέθηκε
χθες μετά την απολογία του στον
ανακριτή ο εκπαιδευτικός ο

οποίος κατηγορείται για την αποστολή
ερωτικών μηνυμάτων σε μαθήτριες δη-
μοτικού σχολείου δήμου της Νοτιοανα-
τολικής Αττικής. Τα μηνύματά του προκα-
λούσαν ντροπή στις μαθήτριες!

Ο 48χρονος δάσκαλος και πατέρας δύο
ανήλικων παιδιών οδηγήθηκε ενώπιον
του ανακριτή για τα αδικήματα της «κατά-
χρησης ανηλίκων που έχουν εμπιστευτεί
στον δράστη να επιβλέπει ή να φυλάσσει
κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση»
και της «προσβολής γενετήσιας αξιοπρέ-
πειας μέσω Διαδικτύου, πληροφορικής ή
άλλων τεχνολογιών ανηλίκων που δεν
έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη κατά συρ-
ροή και κατ’ εξακολούθηση» (πλημμελή-
ματα).

Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την
ολοκλήρωση της απολογίας, του επέβα-
λαν τον όρο της απαγόρευσης προσέγγι-
σης των τριών μαθητριών σε απόσταση
κάτω των 500 μέτρων και επικοινωνίας
μαζί τους με κάθε μέσο. Επίσης, του επι-
βλήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι της
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, η
υποχρέωση να εμφανίζεται κάθε μήνα
στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κα-

τοικίας του, ενώ κατέβαλε και εγγυοδο-
σία ποσού 5.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, η έρευνα των αξιωματικών
της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλί-
κων για τη δράση του δασκάλου συνεχί-
ζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εί-
χε εφαρμόσει την ίδια τακτική προσέγγι-
σης και σε άλλα κοριτσάκια, ενώ οι αστυ-
νομικοί… ξεσκονίζουν τις συσκευές κι-
νητού, λάπτοπ και τάμπλετ που είχε στην
κατοχή του.

«Είσαι όμορφη… 
Θα τα φτιάχναμε...»

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν
δει το φως της δημοσιότητας, ο κατηγο-
ρούμενος εκπαιδευτικός, με πρόσχημα
την ενισχυτική διδασκαλία, φέρεται να
προσέγγιζε τα κορίτσια με τρόπο που δεν
συνάδει ούτε στο λειτούργημά του ούτε
στην ηλικία των μαθητριών… Ο ίδιος αρ-
νείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι
οι επαφές που γίνονταν μέσω Viber και
Skype ήταν σε γνώση των γονέων, στο
πλαίσιο της ενισχυτικής διδασκαλίας.

Αν και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μιλούσε
με τις μαθήτριες μόνο για τα μαθήματα,
τα μηνύματα που έστελνε τον προδίδουν:

- Αν ήμουν στην ηλικία σου, δεν θα μου
γλίτωνες. Θα τα φτιάχναμε...

- Αλήθεια, κύριε; Με κάνετε και ντρέ-
πομαι.

- Την αλήθεια λέω. Θα ήσουν το κορίτσι

μου, αναφέρει ο καθηγητής σε μία εκ των
μαθητριών του δημοτικού που τους έκα-
νε ενισχυτική διδασκαλία. 

Σε άλλο μήνυμα το υπονοούμενο που
αφήνει στη μαθήτρια είναι σαφές: «Είσαι
όμορφη. Αν κάναμε ιδιαίτερα μαθήματα,
θα ήταν αλλού το μυαλό μου».

Υπενθυμίζεται ότι οι αξιωματικοί της
Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων
της Ασφάλειας Αττικής προχώρησαν την
περασμένη Παρασκευή στη σύλληψη του
δασκάλου, κατόπιν καταγγελιών γονέων
τριών μαθητριών του δημοτικού, οι οποί-
ες αποφάσισαν να μιλήσουν για την πα-
ρενόχληση που δέχονταν από τον 48χρο-
νο μέσω μηνυμάτων σεξουαλικού περιε-
χομένου.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι
μιλούσε με τις μαθήτριες 
μόνο για τα μαθήματα, 
αλλά τα μηνύματά του 
στις ανήλικες 
τον προδίδουν…

Ανατριχίλα 
από τα SMS
που έστελνε 
ο δάσκαλος 



Σέρρες 

Επτά υπεραιωνόβιες ελιές 
μεταφυτεύονται πανηγυρικά

Επτά ελιές εκατοντάδων ετών πρόκειται να μεταφυτεύσει
ο Δήμος Σερρών σε επιλεγμένα σημεία και σε συνεργασία με
την ΕΡΓΟΣΕ, το Πράσινο Ταμείο και το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών. Μια υπεραιωνόβια ελιά 400 ετών μεταφέρ-
θηκε από το Αίγιο και μεταφυτεύτηκε ήδη στην είσοδο του
Λευκώνα, παρουσία του δημάρχου Αλέξανδρου Χρυσάφη.
Έξι ακόμη εντυπωσιακά ελαιόδεντρα θα μεταφυτευτούν σε
νησίδες και χώρους πρασίνου στο κέντρο των Σερρών. «Ο
Δήμος Σερρών συμμετέχει στο πρόγραμμα της ΕΡΓΟΣΕ με
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για τη διάσωση και
μεταφύτευση ελαιόδεντρων από απαλλοτριώσεις εκτάσεων
για την κατασκευή σιδηροδρομικών έργων. Θα κρατήσουμε
ζωντανά στον δήμο μας τα ελαιόδεντρα, καθώς συμβολίζουν
την ειρήνη, την ευημερία και την ελπίδα», τόνισε ο δήμαρχος
Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Βόρειο Αιγαίο 

Οικονομική στήριξη στη μεγάλη
παραγωγή για τη Σμύρνη

Την ιστορικού περιεχομένου ταινία «Σμύρνη μου αγαπημέ-
νη» θα στηρίξει οικονομικά η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Προς τούτο, ο περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης συ-
ναντήθηκε με την ηθοποιό, θεατρική παραγωγό και θιασάρχη
Μιμή Ντενίση και συζήτησαν ζητήματα που σχετίζονται με τα
γυρίσματα της ταινίας, η οποία θα γυριστεί στα νησιά του Βο-
ρείου Αιγαίου. Όπως εξήγησε ο περιφερειάρχης, «θα συνεχί-
σουμε να στηρίζουμε τις αξιόλογες προσπάθειες που προβάλ-
λουν τα νησιά μας διεθνώς».

Πελοπόννησος

Συντήρηση οδικού δικτύου 
κόστους 2,26 εκατ. ευρώ
Συμβάσεις για την εκτέλεση τριών έργων στην Π.Ε. Λακω-
νίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.260.000 ευρώ, υπέγρα-
ψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Τα
έργα αφορούν σε:
�Συντήρηση κατά τμήματα της εθνικής οδού 39 Τρίπολη -
Σπάρτη - Γύθειο, προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ.
�Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου των
Δήμων Ευρώτα και Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 230.000
ευρώ.
�Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου των
Δήμων Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης, προϋπολογισμού
230.000 ευρώ.

Στην Κέρκυρα βρέθηκαν με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης των Επτανή-
σων με την Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση της οικείας περιφερειακής Αρχής οι πρόεδροι
όλων Περιφερειακών Συμβουλίων Ελλάδας. Με την ευκαιρία της κοινής τους παρουσίας
στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι πρόεδροι οργάνωσαν συνδιάσκεψη με θέ-
ματα που αφορούν στη λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων. Παράλληλα, ανα-
πτύχθηκαν θεσμικά ζητήματα κανονιστικού πλαισίου, ο νέος εκλογικός νόμος για την
Αυτοδιοίκηση, ενώ διατυπώθηκε η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών, που θα ενισχύσουν
τόσο τον θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου όσο και εκείνον του προέδρου. Υπήρξε
επίσης συνάντηση των προέδρων με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, στον οποίο
τέθηκαν τα συμπέρασμα της συνδιάσκεψης, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι αιρετοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έγινε μνεία για την ανάγκη δημι-
ουργίας ενός καταστατικού χάρτη των αιρετών, ενώ είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι
απαιτείται να εξεταστούν οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτο-
διοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση, με ταυτόχρονη ανάθεση περισσότερων αρ-
μοδιοτήτων και πόρων στις αιρετές περιφέρειες.

Θεσμικά και δικαστικά θα διερευνηθεί
το οικονομικό έλλειμμα της ΔΕΥΑΔ στη
Δυτική Αχαΐα, όπως επισήμανε ο δήμαρ-
χος Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλωνάς στο
Ράδιο Γάμα. Το οικονομικό έλλειμμα εν-
τοπίστηκε στην αρχή της δημαρχιακής
θητείας του κ. Μυλωνά και αμέσως «ζη-
τήσαμε έλεγχο από ορκωτούς λογιστές
και ταυτόχρονα καταθέσαμε σχετική ανα-
φορά στις εισαγγελικές Αρχές», τόνισε ο
δήμαρχος. Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι
«όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας το πόρι-
σμα, θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικα-
στικές Αρχές», ενώ δεν παρέλειψε να
εξηγήσει πως «έχουμε τεράστια προβλή-
ματα και δίνουμε έναν σκληρό αγώνα για
το συμμάζεμα της ΔΕΥΑΔ. Αυτήν τη στιγ-
μή δεν είμαστε σε θέση να πληρώσουμε
ούτε τον ορκωτό λογιστή που έκανε τον
έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σπύ-
ρος Μυλωνάς.

!Δυτική Αχαΐα

Στην Εισαγγελία 
το πόρισμα για το 
οικονομικό έλλειμμα

Κεντρική Μακεδονία 

Αναβάθμιση δύο κομβικών 
πάρκων σε Εύοσμο και Κορδελιό
Δύο κομβικά και πολυσύχναστα πάρκα στον Εύοσμο και το
Κορδελιό αναβαθμίζουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας και ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου. Πρόκειται για το
πάρκο Σμύρνης στο Κορδελιό και το πάρκο Ελπίδας στον
Εύοσμο, τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊ-
κούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με
συνολικό προϋπολογισμό 3,9 εκατ. ευρώ. Όπως τόνισε ο
περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, «με την ολο-
κλήρωση του προγράμματος και των παρεμβάσεων το πο-
λεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θα έχει καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας και ως διοίκηση θα
κάνουμε πράξη την αρχή που διέπει τη λειτουργία μας: να
μετατρέπουμε τους απρόσωπους ευρωπαϊκούς πόρους σε
μετρήσιμο έργο για όλους τους πολίτες».

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2021
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Συνδιάσκεψη προέδρων περιφερειακής Αρχής στην Κέρκυρα

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά
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Ο
ι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
της Αττικής, των οποίων η αίτηση για
χρηματοδότηση εγκρίθηκε από τις

αρμόδιες υπηρεσίες, θα μπορούν από την 1η
Ιουνίου να προχωρήσουν στην εκταμίευση
της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης που θα τους
καταβληθεί μέσω του ειδικού προγράμματος
που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, ύψους
250 εκατ. ευρώ, με πόρους του ΠΕΠ Αττικής
2014-2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, αί-
τηση για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα υπέβαλαν 42.254 μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολο-
γισμού 1,2 δισ. ευρώ. Τελικά, θα εγκριθούν
περισσότερες από 9.000.

Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε με την

αρχική υποβολή των πρώτων αιτήσεων τον
Νοέμβριο του 2020, στη συνέχεια όμως δι-
ευρύνθηκαν τόσο οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων
που είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτη-
ση όσο και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί
για τη χρηματοδότηση (μέσω του ΠΕΠ Αττι-
κής, ΕΣΠΑ 2014-2021). Καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής αιτήσεων, μετά τις απαιτού-
μενες παρατάσεις, ήταν η 20ή Ιανουαρίου
του 2021, ενώ όλη η διαδικασία που ακολου-
θήθηκε ήταν σύμφωνη με τους κανόνες και
τις προδιαγραφές που προβλέπει η κοινοτική
και εθνική νομοθεσία για το ΕΣΠΑ. Τέλος,
πρέπει να σημειωθεί ότι απαραίτητη για την
εκταμίευση προϋπόθεση είναι η υποβολή αι-
τήματος και των απαραίτητων δικαιολογητι-
κών που προβλέπονται από τις ελεγκτικές
διαδικασίες των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.

Ανακυκλώνουμε γιατί μετράει
Με αφορμή την έναρξη των διά ζώσης μαθημάτων, ο

Δήμος Βριλησσίων ενεργοποιεί τη μαθητική δράση
«Ανακυκλώνουμε γιατί μετράει». Στόχος του δημάρχου
Ξένου Μανιατογιάννη είναι οι μαθητές να στέλνουν σε
όλους ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι η ανακύκλωση συνε-
χίζεται παρά τη δύσκολη υγειονομική περίοδο που δια-
νύουμε.

Η δράση πραγματοποιείται σε νηπιαγωγεία, δημοτικά,
γυμνάσια και λύκεια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της
δημοτικής πλατφόρμας για την επιβράβευση της ανακύκλωσης followgreen.gr/vrilissia.
Οι μαθητές με τη βοήθεια γονέων και εκπαιδευτικών καλούνται να ανακυκλώσουν σε χάρ-
τινους κάδους εντός των σχολικών μονάδων χαρτί έντυπο (βιβλία, περιοδικά, τετράδια,
εφημερίδες), μπαταρίες και συσκευές. Όταν γεμίσουν οι κάδοι, τα υλικά ζυγίζονται και το
σχολείο λαμβάνει πόντους επιβράβευσης ανά κιλό, ανά υλικό και στο τέλος της σχολικής
χρονιάς τα πρώτα θα λάβουν χρηστικά δώρα.

Παράταση στο
«Αντώνης Τρίτσης»

Αποδεκτό έκανε το αίτημα της

ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής υπουργός

Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και

προχώρησε σε τροποποιήσεις

προσκλήσεων του προγράμματος

«Αντώνης Τρίτσης» με στόχο

αφενός τη διευκόλυνση των δι-

καιούχων για την υποβολή προτά-

σεων σε άξονες προτεραιότητας,

εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολο-

γισμός το επιτρέπει, αφετέρου τη

στήριξη δήμων της χώρας που

προήλθαν από τη διάσπαση «καλ-

λικρατικών» δήμων, καθώς και

δήμων που έχουν πληγεί προ-

σφάτως από σεισμό. 

Θυμίζουμε ότι στην πρόσφατη

συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της ο πρόεδρος της

ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου

είχε απευθύνει αίτημα για την πα-

ράταση του επενδυτικού προ-

γράμματος, προκειμένου να προ-

λάβουν να καταθέσουν μελέτες οι

μικροί και ασθενέστεροι δήμοι. 

Μήνυση για 
το θέατρο Εμπρός
Τη δυσαρέσκειά του για την εκκέ-
νωση του θέατρου Εμπρός εξέφρα-
σε στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της Αθήνας ο επικεφα-
λής της «Ανοιχτής πόλης» Νάσος
Ηλιόπουλος. Μάλιστα, γνωστοποί-
ησε ότι η «Ανοιχτή Πόλη» έχει κατα-
θέσει σχετική μήνυση, ενώ πρότεινε
να αναλάβουν ο δήμος και το
υπουργείο Πολιτισμού την κάλυψη
των εξόδων αποκατάστασης του
κτιρίου και μετά να γίνει απόδοσή
του στους πολίτες που το έχουν
κρατήσει τόσο καιρό ζωντανό. «Η
δημοτική Αρχή οφείλει να αντιδρά-
σει απέναντι σε πρακτικές που
πλήττουν τη φυσιογνωμία της πόλης
και υπονομεύουν το δικαίωμα των
δημοτών σε ζωντανές και δημιουρ-
γικές γειτονιές, χωρίς σφραγισμένα
και σκοτεινά κτίρια», επισήμανε.

Σε ποιον μεγάλο δήμο της
Αττικής ετοιμάζεται να εί-
ναι υποψήφια η κόρη παλι-
ού και εμβληματικού δη-
μάρχου; Για να βοηθήσου-
με ακόμη περισσότερο, ο
πατέρας της, αφού θεωρή-
θηκε πολύ πετυχημένος
δήμαρχος στη συγκεκριμέ-
νη πόλη, μετά μεταπήδησε
με πολύ μεγάλη επιτυχία
και σε ακόμη μεγαλύτερο
δήμο… Τώρα, λοιπόν, κυ-
κλοφορεί έντονα ότι ετοι-
μάζεται δυνατά να σπάσει
το «κατεστημένο» που έχει
δημιουργηθεί στην πόλη.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Τελική φάση
Ένα έργο που το περιμένουν εδώ
και πολύ καρό στη Φυλή είναι πολύ
κοντά στην ολοκλήρωσή του. Ο λό-
γος για την κατασκευή της πεζογέ-
φυρας στον οικισμό Γεννηματά του
Δήμου Φυλής, που χρηματοδοτεί-
ται με πόρους της Περιφέρειας Ατ-
τικής, ύψους 700.000 ευρώ, και
εκτελείται από τον Δήμο Φυλής.
Ήδη το περασμένο Σάββατο τοπο-
θετήθηκε ο μεταλλικός φορέας της
γέφυρας και προχωρά η τελική φά-
ση του έργου. Ειδικότερα, αντικεί-
μενο του έργου είναι η κατασκευή
πεζογέφυρας με σύγχρονες προ-
διαγραφές και η ανάπλαση-δια-
μόρφωση του περιβάλλοντος χώ-
ρου για την πρόσβαση στην πεζο-
γέφυρα που κατασκευάζεται στο
ύψος του ισόπεδου κόμβου της Βυ-
ζαντίου τής υπό κατασκευής σε τε-
λικό στάδιο περιφερειακής οδού
Αιγάλεω. 

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ  

Από την 1η Ιουνίου η καταβολή 
των ενισχύσεων σε επιχειρήσεις 



Σ
ε πλήρη επαγρύπνηση βρίσκεται η
κυβέρνηση σχετικά με την πρόληψη
πυρκαγιών, μετά και την καταστρο-
φική φωτιά στην Κορινθία, η οποία

κατέκαψε συνολικά 55.000 στρέμματα δασι-
κής έκτασης. Χθες, μετέβη στο Τατόι κυβερ-
νητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από την
υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα
Μενδώνη, τον υφυπουργό Πολιτικής Προ-
στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρ-
δαλιά και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργο Αμυρά, για αυτοψία των
εργασιών αντιπυρικής προστασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας, πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία
των εργασιών καθαρισμού και προληπτικής
απομάκρυνσης εύφλεκτης ύλης που γίνονται
στην περιοχή του Τατοΐου, υπό την ευθύνη της
Πολιτικής Προστασίας, ενώ οι παριστάμενοι
ενημερώθηκαν διεξοδικά από τον αναπλη-
ρωτή δασάρχη του Εθνικού Δρυμού Πάρνη-
θας Γιώργο Φρούσιο για τις ιδιαίτερες συνθή-
κες και τις ανάγκες της περιοχής. Παρόντες
ήταν, επίσης, ο γενικός γραμματέας Πολιτι-
κής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου

και ο γενικός διευθυντής Συντονισμού της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Φοίβος Θεοδώρου.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα πραγματο-
ποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Πολιτική Προστα-
σία, με αντικείμενο τον αντιπυρικό σχεδια-
σμό. Στη σύσκεψη συμμετείχαν 11 δήμαρχοι
της Αττικής περιοχών ευθύνης, όπου εντοπί-
ζονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνό-
τητας, μεταξύ αυτών και η ευρύτερη περιοχή
του Τατοΐου. Στις 10 Μαΐου, με απόφαση του
γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Βασίλειου Παπαγεωργίου, 18 περιοχές της
Αττικής σε 11 δήμους κηρύχθηκαν σε Κατά-
σταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής
Προστασίας, προκειμένου οι δημοτικές Αρ-
χές να διευκολυνθούν στο έργο τους και να
δρομολογήσουν άμεσα έργα που αφορούν
σε μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκα-
γιάς, ιδίως σε μικτές περιοχές δασών - πόλε-
ων και οικισμών, σύμφωνα και με το Γενικό
Σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας για την Αν-
τιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δα-
σικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία
«ΙΟΛΑΟΣ».

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό κλή-
θηκαν να αντιμετωπίσουν τα ξημερώ-
ματα της περασμένης Κυριακής οι
αστυνομικοί που είχαν βάρδια και
φύλασσαν την περιοχή γύρω από το
Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, στην Ηρώδου Αττικού ένας
άνδρας, 54 ετών, πρώην στέλεχος των
ΟΥΚ, έκανε μια αιφνιδιαστική κίνηση,
την ώρα που περνούσε μπροστά από
έναν εύζωνα, ο οποίος είχε σκοπιά, για να του αρπάξει το όπλο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης, μόλις είδε τον εύζωνα,
που εκείνη την ώρα είχε σκοπιά, τον πλησίασε και με μια αιφνιδιαστική κίνηση αποπει-
ράθηκε να του πάρει το όπλο. Ο τελευταίος αντιστάθηκε -μαρτυρίες αναφέρουν πως
στη συμπλοκή που ακολούθησε έπεσε στο πεζοδρόμιο- και κατάφερε, τελικά, να ακι-
νητοποιήσει τον 54χρονο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» και ένας
αστυνομικός φρουρός από το Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίοι συνέλαβαν τον δράστη.

Στις πρώτες του κουβέντες στους αστυνομικούς, ο 54χρονος παραδέχτηκε πως αντι-
μετωπίζει οικογενειακά προβλήματα, ενώ πρόσθεσε ότι προχώρησε σε αυτήν την κί-
νηση προκειμένου να ελέγξει την αντίδραση του εύζωνα.

Εξαγριωμένοι Ρομά επιτέθηκαν με βάναυσο τρόπο κατά αστυνομικών
στο Α.Τ. Πάρου, όταν οι τελευταίοι πήγαν να τους βεβαιώσουν παράβαση
για παράνομη κατασκήνωση και ρύπανση! Πιο συγκεκριμένα, ύστερα
από καταγγελία ενός πολίτη, διενεργήθηκε αστυνομικός έλεγχος κατά
τις απογευματινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, σε ομάδα Ρομά που
είχε κατασκηνώσει αυθαίρετα σε πάρκινγκ, σε γνωστή περιοχή της Πα-
ροικιάς.
Μετά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατό-
μων στο Αστυνομικό Τμήμα. Στη συνέχεια, φίλοι και συγγενείς των προ-
σαχθέντων συγκεντρώθηκαν έξω από το Α.Τ. Υπήρξαν έντονες από πλευ-
ράς τους διαμαρτυρίες και διαπληκτισμοί. Μάλιστα, οι διαμαρτυρόμενοι
δεν δίστασαν να χειροδικήσουν σε βάρος των αστυνομικών υπαλλήλων,
ενώ πέταξαν και καρέκλες εναντίον τους. Με προφορική εντολή του ει-
σαγγελέα Σύρου, οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και εις βά-
ρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.
Αξίζει να σημειωθεί πως τη χρονική στιγμή του ξυλοδαρμού ήταν σε εξέ-
λιξη Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δήμαρχος Μάρκος Κωβαίος ζήτησε αμέσως
τη διακοπή του, προκειμένου να συνδράμουν όλοι στο πλευρό των αστυ-
νομικών. Ωστόσο, οι δημοτικοί σύμβουλοι αρνήθηκαν, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά ότι «εμείς είμαστε πολίτες και όχι όργανα της Τάξεως».

Πάρος: Ρομά ξυλοκόπησαν αστυνομικούς
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Αυτοψία στο Τατόι
εν όψει καλοκαιριού 

Πρώην ΟΥΚάς προσπάθησε 
να πάρει το όπλο εύζωνα
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Ν
έος κύκλος ερευνών για την πολύκροτη υπόθε-
ση της απαγωγής και σεξουαλικής κακοποί-
ησης δεκάχρονης στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει με

απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλο-
νίκης. Στο μικροσκόπιο της ανακριτικής έρευνας μπαί-
νουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες της 34χρονης κατη-
γορουμένης και συγκεκριμένα ποια πρόσωπα επικοι-
νώνησαν μαζί της το κρίσιμο διάστημα του Ιουνίου 2020,
πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της απαγωγής της δεκά-
χρονης.

Σύμφωνα με το βούλευμα, κατά τη διάρκεια της ανα-
κριτικής έρευνας βρέθηκαν μόνον οι τηλεφωνικοί αριθ-

μοί με τους οποίους συνδέθηκε το τηλέφωνο της κατη-
γορουμένης, όχι όμως τα πρόσωπα στα οποία ανήκουν
τα τηλέφωνα αυτά. Το δικαστικό συμβούλιο ζήτησε να
εξεταστεί ποια είναι τα πρόσωπα και αν συνδέονται με
κύκλωμα διακίνησης πορνογραφικού υλικού με ανήλι-
κους. Το αίτημα για να στραφεί εκεί η έρευνα είχε υπο-
βάλει η πλευρά της οικογένειας της δεκάχρονης, θεω-
ρώντας ότι πίσω από την 34χρονη βρίσκεται κύκλωμα
διακίνησης πορνογραφικού υλικού. Όπως δήλωσε η
συνήγορος Πολιτικής Αγωγής Ανθούλα Ανάσογλου, στα
τηλεφωνήματα φαίνεται ότι κάποιοι δίνουν οδηγίες στην
34χρονη, όπως φαίνεται και από τις σημειώσεις της.

Ενημέρωση για τη διεξαγωγή των πανελλήνιων
εξετάσεων είχε η Άννα Ευθυμίου σε συνάντηση με
τον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Θωμά Μπαχαράκη. Ο κ. Μπαχαρά-
κης ενημέρωσε τη βουλευτή της Ν.Δ. ότι αποτελεί
ύψιστη προτεραιότητα η εύρυθμη διεξαγωγή των

πανελληνίων εξετάσεων με την ταυτόχρονη τήρηση
όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Η κυρία Ευ-
θυμίου από την πλευρά της τόνισε ότι πρωταρχικός
στόχος είναι η υγεία των μαθητών και παράλληλα η
μόρφωσή τους με όλα τα πλεονεκτήματα της διά ζώ-
σης διδασκαλίας.

Πανελλαδικές εξετάσεις με ασφάλεια 

Υγειονομική βόμβα 
ο οικισμός Ρομά «Αγία Σοφία»
Την έντονη αντίθεσή του στον οικισμό Ρομά
«Αγία Σοφία» επανέλαβε ο δήμαρχος Δέλτα
Γιάννης Ιωαννίδης, χαρακτηρίζοντάς τον υγει-
ονομική βόμβα: «Αυτός ο οικισμός έγινε για να
φιλοξενήσει 1.200-1.300 Ρομά, αλλά ήδη ξε-
περνούν τους 3.500 και διαρκώς αυξάνονται, με
τεράστια προβλήματα στις υποδομές αλλά και
υγειονομικά προβλήματα, πρώτα εντός οικι-
σμού», είπε, προσθέτοντας ότι γύρω από τον οι-
κισμό υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και με τα
μπάζα που καταλήγουν εκεί από διάφορες δρα-
στηριότητες και από ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δεύτερη δόση 
AstraZeneca 
Ολοκλήρωσε τον κύκλο του εμ-
βολιασμού του κατά του κορονοϊ-
ού ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο
βουλευτής της Ν.Δ πραγματοποί-
ησε και τη δεύτερη δόση του εμ-
βολίου. Μάλιστα, ανήκει στο
team AstraZeneca, όπως χαρα-
κτηρίζουν πολλοί τους εαυτούς
τους που εμβολιάστηκαν με το
σκεύασμα της συγκεκριμένης
εταιρείας. Ο κ. Καράογλου ήταν
ένας από τους πολίτες για τους
οποίους υπήρχε εξασφαλισμένη
δεύτερη δόση της AstraZeneca,
καθώς δεν πραγματοποιούνται
πλέον νέοι εμβολιασμοί με το
συγκεκριμένο εμβόλιο. 

Στον αναπληρωτή
υπουργό για τα ζώα 
Τις προτάσεις και τους προβλημα-
τισμούς των αρμόδιων αιρετών
της Αυτοδιοίκησης και των κυνη-
γών της Πιερίας για το υπό δημό-
σια διαβούλευση νομοσχέδιο που
αφορά στα ζώα συντροφιάς μετέ-
φερε στον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα ο τοπι-
κός βουλευτής της Ν.Δ. Φώντας
Μπαραλιάκος. Ιδιαίτερη αναφορά
έκανε στην πρόταση των αρμο-
δίων αντιδημάρχων για τη μέριμνα
των αδέσποτων ζώων για δημι-
ουργία ανοιχτών, ειδικά διαμορ-
φωμένων και φυλασσόμενων χώ-
ρων, υπό την επίβλεψη και μέρι-
μνα φροντιστών για την προστασία
των αδέσποτων κατά τα ευρωπαϊ-
κά πρότυπα.

Πάρκο σκύλων 
στο Ελαιόρεμα 

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
δύο στρεμμάτων στο Ελαιόρεμα
δημιουργήθηκε το πρώτο πάρκο
σκύλων του Δήμου Πυλαίας -
Χορτιάτη. Το πάρκο θα είναι ανοι-
χτό και προσβάσιμο σε όλους
τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων και
περιλαμβάνει ξύλινες κατα-
σκευές και παιχνίδια, παγκάκια
και περίφραξη, όλα φιλικά στο
περιβάλλον και στους τετράπο-
δους φίλους των ανθρώπων. «Εί-
ναι η έμπρακτη απόδειξη της
φροντίδας και του σεβασμού
στους τετράποδους κατοίκους
της πόλης μας», δηλώνει ο δή-
μαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 

Αποκαθίσταται ο δρόμος
Τριλόφου - Πλαγιαρίου
Έπεσαν οι υπογραφές για την αποκατάσταση του
δρόμου Τριλόφου - Πλαγιαρίου. Ο δήμαρχος
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και η αντιπε-
ριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου
υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για την
αποκατάσταση της οδού Περικλέους, που συν-
δέει τις δύο κοινότητες Τριλόφου και Πλαγιαρί-
ου και η οποία παραμένει κλειστή μετά την κατο-
λίσθηση που σημειώθηκε στο κατώτερο σημείο
του δρόμου εξαιτίας της ισχυρής νεροποντής
της 21ης Μαΐου 2020.

«Καθαρές ακτές»
Περισσότερα από 400 πλαστικά βαρέλια και

πάνω από 15 τόνοι κατεστραμμένων πλαστικών
διχτυών συγκεντρώθηκαν στην επιχείρηση
«Καθαρές Ακτές, Καθαρός Θερμαϊκός», με
πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλ-
λοντος και Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
Κώστα Γιουτίκα. Οι επεμβάσεις καθαρισμού στις
εκβολές του ποταμού Λουδία στο Δέλτα του Αξι-
ού και την παραλία των Αλυκών Κίτρους είχαν
στόχο την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε
προστατευόμενους από διεθνείς συνθήκες
υγροβιότοπους και περιοχές ιδιαίτερου φυσι-
κού κάλλους αλλά και τη διευκόλυνση των μυ-
δοκαλλιεργητών στην άσκηση των επαγγελματι-
κών τους δραστηριοτήτων.

Αυξάνουν τους ελέγχους 
Ευρεία σύσκεψη έγινε στο δημαρχείο Θεσσα-
λονίκης, παρουσία του Κωνσταντίνου Ζέρβα,
με αντικείμενο την εντατικοποίηση των ελέγ-
χων για ζητήματα που αφορούν στην ευταξία
στην πόλη έπειτα από το άνοιγμα των δραστη-
ριοτήτων και τη σταδιακή επιστροφή στην κα-
νονικότητα. Στη σύσκεψη με τη συμμετοχή των
Αρχών της Αστυνομίας, της Τροχαίας, της Ενι-
αίας Αρχής Διαφάνειας, του Λιμενικού και αν-
τιδημάρχων τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας
και συντονισμού των ελεγκτικών Αρχών σε ζη-
τήματα που αφορούν στο παρεμπόριο, την κα-
τάληψη κοινόχρηστων χώρων και το κυκλοφο-
ριακό. Θα συσταθούν μικτά κλιμάκια που θα
πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους, ενώ έμ-
φαση θα δοθεί στον χώρο της Νέας Παραλίας.

Νέες έρευνες για τρίτο πρόσωπο 
στην απαγωγή της δεκάχρονης
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Η
χριστιανική παραβολή «του ασώ-
του» έχει επιβεβαιωθεί πολλές
φορές στη ζωή. Επαληθεύεται
άλλη μία, με την περίπτωση του

πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος, από τότε που χάρα-
ξε διαφορετική πορεία από τη βασιλική οι-
κογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει
τραβήξει πάνω του την προσοχή της διε-
θνούς κοινής γνώμης και απολαμβάνει δη-
μοσιότητα μεγαλύτερη από τον πρίγκιπα
Ουίλιαμ, διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Από τότε που το ζευγάρι Χάρι - Μέγκαν
αποφάσισε να απομακρυνθεί από το Παλάτι,

οι αποκαλύψεις δεν σταματούν. Πρώτα η με-
τακόμιση στις ΗΠΑ για μόνιμη διαμονή προ-
κάλεσε δυσφορία στο Μπάκιγχαμ. Στη συνέ-
χεια, η πολύκροτη συνέντευξη στην Όπρα
Γουίνφρεϊ συγκλόνισε τη βρετανική κοινω-
νία και προκάλεσε «τσουνάμι» αντιδράσεων
αλλά και ανησυχίας στη βασιλική οικογέ-
νεια. Εκεί η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε ότι
στο Παλάτι είχε τάσεις αυτοκτονίας, ενώ είχε
κατηγορήσει ένα μέλος της οικογένειας του
συζύγου της ότι «ανησυχούσε» για το χρώμα
του πρώτου παιδιού του ζευγαριού, καθώς η
Μέγκαν τότε ήταν έγκυος.

Τότε ο Χάρι είχε προσθέσει πως ο πατέρας
του, πρίγκιπας Κάρολος, του είχε κόψει κά-

θε οικονομική βοήθεια και το νεαρό ζευγάρι
ζούσε από τα χρήματα που άφησε στους γι-
ους της η μητέρα τους, Νταϊάνα. Πρόσφατα ο
Χάρι έριξε κι άλλο «λάδι στη φωτιά»: Μιλών-
τας και πάλι στην Όπρα, αλλά τώρα για λογα-
ριασμό ενός ντοκιμαντέρ για την ψυχική
υγεία, αποκάλυψε ότι από τα 28 του χρόνια
έως περίπου τα 32 έπασχε από κρίσεις πανι-
κού και τάσεις φυγής από το Παλάτι, ενώ τα
Σαββατοκύριακα, για να αντέξει την πίεση,
έπινε ποσότητα αλκοόλ ανάλογη μιας ολό-
κληρης εβδομάδας. Ακόμα και ναρκωτικά
σκέφτηκε να πάρει ο νεαρός πρίγκιπας, για
να αντέξει την αφόρητη πίεση που υφίστατο
στο βρετανικό Παλάτι. Αυτή η συνέντευξη,
γράφει ένα βρετανικό ταμπλόιντ, έκανε
«έξαλλη» τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ,
που φαίνεται ότι δρομολόγησε τον οριστικό
διαχωρισμό των δρόμων της βασιλικής οι-
κογένειας από το ζεύγος Χάρι - Μέγκαν.

Μετά την απώλεια της μητέρας του, όταν ο
ίδιος ήταν μόλις 12 ετών, ο Χάρι στράφηκε
προς τον πατέρα του για να πάρει κουράγιο,
αλλά ο Κάρολος, σύμφωνα με τον «άσωτο
πρίγκιπα», έλεγε στα παιδιά του: «Έτσι ήταν
για μένα, έτσι θα είναι και για σας». 

Άρτσι και «γιαγιά Νταϊάνα»
Προσωρινά, ο Χάρι συντονίστηκε με τον

μεγάλο αδελφό του, Ουίλιαμ, στην καταγγε-
λία του βρετανικού δημόσιου καναλιού BBC
για την «εξαπάτηση» πάνω στην οποία στη-
ρίχθηκε η περίφημη συνέντευξη της μητέ-
ρας τους, Νταϊάνα, το 1995, μόλις δύο χρόνια
προτού χάσει τη ζωή της σε τροχαίο. Τώρα
που η απόσταση του ζευγαριού είναι η μεγα-
λύτερη δυνατή από το Παλάτι της Βρετανίας,
ο Χάρι και η Μέγκαν αποκαλύπτουν με υπε-
ρηφάνεια ότι η πρώτη κουβέντα του μικρού
Άρτσι ήταν «γιαγιά Νταϊάνα». Ο άσωτος φαί-
νεται ότι αδιαφορεί για τον μόσχο τον σιτευτό
και προτιμά την ξενιτιά και την ελευθερία…

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Η «απόδραση» από 
το Μπάκιγχαμ και 

οι καταχρήσεις του ασώτου

Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Α Σ  Χ Α Ρ Ι



Τρεις νέες ποινικές 
διώξεις κατά του Ναβάλνι 
Δεν έχουν τέλος οι περιπέτειες του φυ-
λακισμένου Ρώσου αντιφρονούντα
Αλεξέι Ναβάλνι, που υποστηρίζει ότι
ένας επιθεωρητής της Ανακριτικής
Επιτροπής τον ενημέρωσε για τις νέες
κατηγορίες εναντίον του: Κατηγορείται,
πρώτον, για υπεξαίρεση «όλων των δω-
ρεών» που έχουν γίνει στην οργάνωσή
του κατά της διαφθοράς, δεύτερον για
δημιουργία οργάνωσης «που πλήττει
τα δικαιώματα προσώπων» και, τρίτον,
για εξύβριση μιας δικαστού στη διάρ-
κεια πρόσφατης δίκης. 

Πραξικόπημα στο Μάλι:
Συνέλαβαν πρόεδρο 
και πρωθυπουργό 
«Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός
βρίσκονται εδώ, στο Κατί, για θέματα
που τους αφορούν». Με αυτήν τη μάλ-
λον πρωτότυπη έκφραση, ένας ανώτε-
ρος αξιωματικός του στρατού του Μάλι
(πρώην Γαλλικό Σουδάν) ανακοίνωσε
την επιβολή πραξικοπήματος του
στρατεύματος και τη μεταφορά της
έως τώρα ηγεσίας της χώρας στο Κατί,
μια περιοχή στα βόρεια της πρωτεύου-
σας Μπαμάκο. Ο πρόεδρος του Μάλι,
Μπαχ Εντάου, ο προσωρινός πρωθυ-
πουργός, Μοκτάρ Οουάν, ο υπουργός
Άμυνας και άλλοι κυβερνητικοί αξιω-
ματούχοι-κλειδιά μεταφέρθηκαν από
στρατιώτες στο στρατόπεδο Κατί, παρά
τη θέλησή τους. 
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Πώς η Λευκορωσία μπήκε
στο άρμα της Ρωσίας…
Π

ριν από περίπου έναν χρόνο το
όνομα Σβετλάνα Τιχανόφσκα-
για δεν το γνώριζε ούτε καν η
γειτονιά όπου έμενε η σημερι-

νή επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη
Λευκορωσία. Σήμερα τη γνωρίζει ολό-
κληρος ο Δυτικός κόσμος: Έχει απευθύ-
νει ομιλίες στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει
συναντήσει εξέχοντες Ευρωπαίους πολι-
τικούς, έχει μεγάλη έκθεση στα Μedia και
είναι, πλέον, γνωστή ως η ενσάρκωση των
δυνάμεων που αντιτίθενται στην παράτα-
ση της ηγεσίας Λουκασένκο.

Ο λόγος είναι πως η Δύση στηρίζει με
κάθε τρόπο την αλλαγή καθεστώτος στη
Λευκορωσία, καθώς επιθυμεί να «κλεί-
σει» κι άλλο τη Ρωσία μέσα στα σύνορά
της, κάνοντας όλους τους γείτονές της
προς Δυσμάς δυνητικούς συμμάχους των
ΗΠΑ. Για τον ίδιο λόγο -από την ανάποδη-
η Λευκορωσία και ο επί 27 χρόνια πρό-
εδρός της Αλεξάντερ Λουκασένκο στηρί-
ζονται στη -και από τη- Ρωσία. Ο παλιός
αξιωματούχος του ΚΚΣΕ διαπίστωσε ότι

μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ η Λευκορωσία
δεν ανέπτυξε αποσχιστικές τάσεις από τη
Ρωσία, όπως, λ.χ., η «πορτοκαλί» επανά-
σταση στην Ουκρανία. Έτσι, ο Λουκασέν-
κο κέρδισε τις εκλογές του 1994 και έκτο-
τε -με επιεικώς αμφιλεγόμενες μεθο-
δεύσεις!- παραμένει σε αυτήν, όντας,
έτσι, ένας πολύτιμος σύμμαχος της Μό-
σχας στα σύνορα της Ρωσίας, σε πείσμα
της Δύσης, η οποία θέλει όσο τίποτα άλλο
να τον αντικαταστήσει. Άλλωστε από το
2007, όταν το αμερικανικό περιοδικό «ΤΙ-
ΜΕ» ανέδειξε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντι-
μίρ Πούτιν ως «Το πρόσωπο της χρονιάς»
έχουν αλλάξει πολλά.

Ύστερα απ’ όσα έγιναν πρόσφατα, είναι
επόμενο η Δύση να έχει απομονώσει τη
Λευκορωσία εξαιτίας της αεροπειρατεί-
ας. Δεν πετούν πια από και προς τη χώρα
αεροπλάνα των Δυτικών χωρών, ο Τζο
Μπάιντεν κατακεραύνωσε το Μινσκ για
την κίνησή του αυτήν, ενώ η Ευρώπη προ-
χώρησε σε κυρώσεις διακοπής των αε-
ροπορικών συνδέσεων και επιφυλάχθη-

κε για επιβολή πρόσθετων.
Φυσικά, η λευκορωσική ηγεσία του

Λουκασένκο δεν σηκώνει φωνές όπως
του Προτάσεβιτς. Έτσι οργανώθηκε η
κρατική αεροπειρατεία της Κυριακής και
μόλις χθες κυκλοφόρησε το πρώτο βίντεο
του κρατουμένου, ο οποίος με σπασμένη
φωνή παραδέχθηκε ότι οι κατηγορίες
που του προσάπτει η Λευκορωσία είναι
αληθινές. Ωστόσο, ο πατέρας του κατήγ-
γειλε ότι η ομολογία ήταν προϊόν βασανι-
στηρίων, καθώς, όπως είπε, «φάνηκε πως
η μύτη του είναι σπασμένη». 

Μετά την αεροπειρατεία 
δεν πετούν πια από και 
προς τη χώρα αεροπλάνα
των δυτικών χωρών...

Κανένα αεροπλάνο στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας μετά τις κυρώσεις - Στη φωτό το tweet του Σαρλ Μισέλ

Συνάντηση Πούτιν -
Μπάιντεν στις
16 Ιουνίου στη Γενεύη
Στις 16 Ιουνίου στη Γενεύη θα πραγματο-
ποιηθεί το πρώτο τετ α τετ του νέου Αμε-
ρικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον
Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν,
όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο Λευκός Οί-
κος. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο
Tass, το οποίο επικαλείται πηγές του
Κρεμλίνου, στο επίκεντρο της συνάντη-
σης των δύο ηγετών θα βρεθεί «το μέλ-
λον των διμερών σχέσεων ΗΠΑ - Ρω-
σίας». 
Σημειώνεται ότι από την εκλογή του ο Τζο
Μπάιντεν έχει σκληρύνει τη στάση της
Ουάσιγκτον απέναντι στον Ρώσο πρό-
εδρο, χαρακτηρίζοντάς τον, μάλιστα,
«φονιά» σε συνέντευξή του τον περασμέ-
νο Μάρτιο. Είχε αναφέρει, πάντως, πως
«υπάρχουν πράγματα στα οποία είναι
προς το αμοιβαίο συμφέρον μας να εργα-
στούμε μαζί».
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Ε
πιπλέον «όπλα» στη μάχη για τη
στήριξη εργαζομένων και επιχει-
ρήσεων διαθέτει το υπουργείο Οι-
κονομικών, μετά την εκταμίευση

ποσού 2,54 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα SU-
RE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι συνολικές εκταμιεύσεις από το πρό-
γραμμα ενισχύσεων ανέρχονται σε 5,27
δισ. ευρώ, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η
χώρα μας έλαβε το συγκεκριμένο ποσό
μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες μετά την
αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
του αιτήματος που υπέβαλε η ελληνική
κυβέρνηση για τη διάθεση πρόσθετων
πόρων από τα αδιάθετα ποσά του προ-
γράμματος. Σημειώνεται ότι τον περα-
σμένο Φεβρουάριο είχαν εκταμιευτεί
2,73 δισ. ευρώ, οπότε η χρηματοδότηση
της ελληνικής οικονομίας, μέσω του συγ-
κεκριμένου προγράμματος είναι διπλά-
σια σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη. 

Σημειώνεται ότι τα χρήματα του προ-
γράμματος αποτελούν δάνειο, με εξαιρε-
τικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος δανει-
σμού, και καλύπτουν μέτρα στήριξης ερ-
γαζομένων και εργοδοτών, τα οποία τέ-
θηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της
υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να
διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Τέ-
τοια μέτρα είναι η αποζημίωση ειδικού
σκοπού, η κάλυψη ασφαλιστικών εισφο-
ρών για τους εργαζομένους των οποίων
οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε προ-

σωρινή αναστολή, η κάλυψη των ασφαλι-
στικών εισφορών των εποχικά εργαζομέ-
νων και το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας, «η κυβέρνηση
αξιοποιεί και θα συνεχίσει να αξιοποιεί
κατά τον βέλτιστο τρόπο τα εγχώρια και
ευρωπαϊκά εργαλεία, μέσα και πόρους,
με όρους οικονομικής αποτελεσματικό-
τητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας,
ώστε οι πληγές της υγειονομικής κρίσης
να επουλωθούν το συντομότερο δυνατόν
και να τεθούν στέρεες βάσεις για την επί-
τευξη υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». 

Το πρόγραμμα SURE διαθέτει στην πα-
ρούσα φάση επιπλέον 14,1 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ σε 12 κράτη-μέλη της Ε.Ε., εκ
των οποίων στην Ελλάδα αντιστοιχούν
2,54 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα είναι δεύτερη
στη λίστα των χωρών με τις εκταμιεύσεις
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μετά
την Ισπανία, η οποία εκταμίευσε επιπλέον
3,37 δισ. ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρί-
σκεται η Πορτογαλία με 2,41 δισ. ευρώ
και ακολουθούν το Βέλγιο με 2 δισ. ευρώ,

η Πολωνία με 1,56 δισ. ευρώ, η Ιταλία με
751 εκατ. ευρώ, η Βουλγαρία με 511 εκατ.
ευρώ, η Λιθουανία με 355 εκατ. ευρώ, η
Εσθονία με 230 εκατ. ευρώ, η Μάλτα με
177 εκατ. ευρώ, η Κύπρος με 124 εκατ.
ευρώ και η Λετονία με 113 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η
Βουλγαρία και η Εσθονία λαμβάνουν
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του SURE,
ενώ οι άλλες δέκα χώρες της Ε.Ε. έχουν
ήδη επωφεληθεί από τα δάνεια του συγ-
κεκριμένου μέσου.

Ε.Ε.: 2,5 δισ. € 
στην Ελλάδα 
από το SURE

Έφτασε στα 5,27 δισ. 
ευρώ η συνολική στήριξη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η χώρα μας είναι δεύτερη 
στη λίστα των χωρών 
με τις εκταμιεύσεις από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα…

Oι φορολογούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την
πανδημία και εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης καθώς και όσοι
έχουν ηλικία άνω των 60 ετών απαλλάσσονται από την υποχρέ-
ωση να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο δαπανών με πλα-
στικό χρήμα (στο 30% του εισοδήματος).

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών μείωσε τις ποινές
έξτρα φόρου και για όσους δεν είναι πληττόμενοι, αλλά δεν κα-
τάφεραν να συγκεντρώσουν το ύψος των απαιτούμενων δαπα-
νών με πλαστικό χρήμα. Στην εγκύκλιο που υπογράφει ο διοι-
κητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, μεταξύ άλλων, προβλέπον-
ται τα ακόλουθα:

•  Για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών που

πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2020 με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι μεν χαμηλότερο του απαι-
τούμενου 30% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή ερ-
γασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά είναι
υψηλότερο του 20% αυτού, ο φόρος προσαυξάνεται κατά 11%
επί της διαφοράς μεταξύ απαιτούμενου και του δηλωθέντος
ποσού δαπανών που πραγματοποιηθήκαν με ηλεκτρονικά μέ-
σα πληρωμής.

•  Για τις περιπτώσεις όπου το δηλωθέν ποσό δαπανών με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020 υπολείπεται του 20%
του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντά-
ξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε η προσαύξηση

του φόρου αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών
(α+β) και υπολογίζεται: α) ως το ποσό που προκύπτει από τη
θετική διαφορά μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος
που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρη-
ματική δραστηριότητα και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με συντε-
λεστή 22% και, επιπροσθέτως, β) από το ποσό το οποίο προκύ-
πτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού
δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προ-
έρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική
δραστηριότητα, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 11%.

Αμαλία Κάτζου

e-αποδείξεις: Ποιοι γλιτώνουν και ποιοι θα πληρώσουν τη μειωμένη ποινή

loukas1972@gmail.com
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Η Εurobank γίνεται η πρώτη τράπεζα στη χώρα που
εισάγει τις ανέπαφες συναλλαγές και στο ΑΤΜ, επιταχύ-
νοντας, έτσι, τον ψηφιακό της μετασχηματισμό.

Πιο συγκεκριμένα, προχωρά στην εγκατάσταση της
νέας πρωτοποριακής πλατφόρμας λειτουργίας της ανέ-
παφης κάρτας στα ΑΤΜ του δικτύου της σε ολόκληρη την
επικράτεια καθώς και στην εκτέλεση συναλλαγών χωρίς
τη φυσική παρουσία κάρτας, με τη δυνατότητα χρήσης
της υπηρεσίας ψηφιακού πορτοφολιού μέσω του κινη-
τού τηλεφώνου για εφαρμογές Android και Apple.

Η εγκατάσταση της νέας πλατφόρμας ξεκίνησε ήδη
στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα επεκταθεί μέσα στο
καλοκαίρι πανελλαδικά. Με τη νέα πλατφόρμα, ο χρή-
στης έχει πρόσβαση σε μια σειρά αναβαθμισμένων δυ-

νατοτήτων, όπως η Contactless χρήση κάρτας (ανέπαφη
συναλλαγή), με την οποία αποτρέπεται η αυτόματη δια-
κοπή της λειτουργίας του ATM σε περίπτωση βλάβης του
καρταναγνώστη, ενώ θα εκτελούνται συναλλαγές χωρίς

τη φυσική παρουσία κάρτας μέσω του κινητού τηλεφώ-
νου και με τη χρήση της υπηρεσίας του ψηφιακού πορ-
τοφολιού. Ο κάτοχος κάρτας Eurobank, εφόσον έχει
ενεργοποιήσει την κάρτα του στην εφαρμογή Eurobank
Wallet, του Eurobank Mobile App για τις συσκευές An-
droid και Apple Pay για τις συσκευές ios, μπορεί να
πραγματοποιήσει τις συναλλαγές ανάληψης και ερώτη-
σης υπολοίπου σε ΑΤΜ χρησιμοποιώντας μόνο το κινητό
του και όχι το φυσικό σώμα της κάρτας. Με το σύστημα
αυτό δίνονται η δυνατότητα εμφάνισης ή απόκρυψης του
διαθέσιμου ποσού, εμφάνισης των 10 τελευταίων κινή-
σεων λογαριασμού, ενώ η ανάληψη χρημάτων θα γίνεται
με μεγαλύτερη ταχύτητα και με φιλικό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα, λόγω της μη χρήσης χαρτιού.

Eurobank: Ανάληψη χρημάτων στο ΑΤΜ με… το κινητό!

Μ
ε 47 νέους κωδικούς στο
έντυπο Ε3, η Εφορία στο-
χεύει σε ευκολότερες δια-
σταυρώσεις για τα εισοδή-

ματα 1.500.000 επιχειρηματιών, ελεύ-
θερων επαγγελματιών και αγροτών,
έτσι ώστε να αποκαλύψει περιπτώσεις
φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήμα-
τος», αλλά και να διασταυρώσει τα έσο-
δα από κρατικές ενισχύσεις και εκπτώ-
σεις που δόθηκαν το 2020.

Στην αναλυτική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ,
δίνονται οδηγίες συμπλήρωσης του νέ-
ου εντύπου Ε3, το οποίο θα λύσει τα χέ-
ρια της, προκειμένου να πραγματοποι-
ήσει πολλαπλούς και πολυσύνθετους
ελέγχους στα εισοδήματα όσων
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότη-
τα. Σε αυτό περιλαμβάνονται νέοι κωδι-
κοί, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν αλλάξει.
Ωστόσο, το μεγάλο ενδιαφέρον εστιά-
ζεται στον Πίνακα Ι, ο οποίος αφορά
στη «Νομιμοποίηση εσόδων από εγ-
κληματικές δραστηριότητες και τρομο-
κρατία» και πρέπει να συμπληρωθεί
υποχρεωτικά από μεσίτες, εμπόρους
και εκπλειστηριαστές ακινήτων με συ-
ναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ κατά το
2020. 

Οι νέοι κωδικοί του Ε3 είναι οι εξής:

018 (αγροτικές ενισχύσεις Covid), 150-
250-350-450-550 (έκπτωση διαφημί-
σεων), 151-251-351-451-551 (επένδυση
οπτικοακουστικών έργων), 156-256-
356-456-556 (προσαυξημένες απο-
σβέσεις), κωδικοί 157-257-357-457-
557 (έκπτωση εργοδοτικών εισφορών
για δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας), κωδικοί 158-258-358-458-558
(δαπάνες ηλεκτρονικής τιμολόγησης)
κωδικοί 259-559 (ηλεκτρικά οχήματα).
Επιπλέον στον πίνακα Στ’ περιλαμβά-
νονται οι κωδικοί 001 (αποζημίωση ει-
δικού σκοπού), 002 (πληγέντες «Ια-
νού»), 003 (ενίσχυση πληγέντων), 004
(αποζημίωση μισθώσεων τουριστικών
καταλυμάτων), 005 (θερμαντικά σώμα-
τα), 006 (εφάπαξ εξόφληση οφειλών),
007 (διαγραφή υποχρεώσεων Πτω-
χευτικού Κώδικα), 008 (ενισχύσεις
Covid-19 στον πρωτογενή τομέα), 009
(ενισχύσεις σε ΚΤΕΛ, τουριστικά γρα-
φεία, επιχειρήσεις λεωφορείων Δ.Χ.),
010 (μη είσπραξη μισθωμάτων), 011

(αφορολόγητα έσοδα), ενώ στον πίνα-
κα δαπανών προστίθενται οι κωδικοί
001-003, 196 και 999, που αφορούν σε
δαπάνες, ενισχύσεις και στην επι-
στρεπτέα αντίστοιχα. Τέλος, προβλέ-
πονται τρεις νέοι κωδικοί για την ανα-
μόρφωση δαπανών, χρηματικών μέ-
σων και δράσεων εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης. 

Αφορολόγητο για διαζευγμένους γονείς 
Διαζευγμένοι γονείς και όσοι βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης δι-
καιούνται να έχουν το αφορολόγητο λόγω τέκνων. Σύμφωνα με απόφα-
ση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το αφορολόγητο ισχύει
με δεδομένο ότι στην ανατροφή των τέκνων συμμετέχουν από κοινού
και οι δύο γονείς, ανεξάρτητα αν διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη ή αν
έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή αν έχει λυθεί ο γάμος ή το σύμφωνο
συμβίωσης. Η μείωση του φόρου αφορά στα εισοδήματα γονέων από μι-
σθωτή εργασία, σε συντάξεις ή και ατομική αγροτική δραστηριότητα,
ενώ αναλόγως προσαρμόζεται και η παρακράτηση.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ 
βρίσκονται η φοροδιαφυγή, 
το «μαύρο» χρήμα και 
οι κορονο-ενισχύσεις σε
ελεύθερους επαγγελματίες

Ε3: Τριπλό… 
δόκανο, με 47 
νέους κωδικούς 



Ο
Όμιλος Εστίασης της Vivartia διατηρεί παραδοσιακά
μια σημαντική παρουσία στον τομέα των ταξιδιωτι-
κών υπηρεσιών, η οποία ενισχύεται διαρκώς λόγω
του ιδιαίτερα διευρυμένου χαρτοφυλακίου του Ομί-

λου, το οποίο, εκτός από μεγάλες αλυσίδες, όπως τα Goody’s
Burger House, τα Εverest, τα Flocafé Espresso Room και η La
Pasteria, περιλαμβάνει και μια πληθώρα από μεμονωμένα,
πρωτοποριακά concepts. Στο πλαίσιο του ανοίγματος του του-
ρισμού, ο Όμιλος Εστίασης της Vivartia υλοποιεί ένα σημαντι-
κό πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο αφορά στη δημιουργία
νέων σημείων σε τρία ανακαινισμένα αεροδρόμια της Fraport
καθώς και στους δύο ανανεωμένους Σταθμούς Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών της περιοχής του Σχηματαρίου. Πιο συγκεκρι-
μένα, μέχρι τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
η κατασκευή των νέων σημείων του Ομίλου στα Αεροδρόμια
Θεσσαλονίκης, Σαντορίνης και Μυκόνου. Στο νέο Αεροδρόμιο
Θεσσαλονίκης, ο Όμιλος θα λειτουργήσει -επιπλέον των υφι-
στάμενων- πέντε διαφορετικά concepts. Εκτός από το γνωστό
Flocafé Espresso Room, παρουσιάζει το νέο Pasteria del
Mondo, μια διαφορετική εκδοχή αυθεντικής ιταλικής κουζί-

νας, η οποία, εκτός από τις κλασικές προτάσεις, περιλαμβάνει
ενδιαφέρουσες συνταγές με βάση το κρέας, καθώς και μια
πλήρη λίστα κρασιών με ελληνικές και διεθνείς ετικέτες. Επι-
πλέον, στο νέο Αεροδρόμιο Μακεδονία φτάνει το ιταλικό
Bistrot dei Cavalieri, ύστερα από μια επιτυχημένη πορεία στα
Αεροδρόμια της Ρόδου και της Μυκόνου.

Όμιλος Εστίασης Vivartia 
Νέα καταστήματα, έμφαση στον τουρισμό

ΔΕΔΑ: Επτά πόλεις σε Στερεά και 
Κεντρική Μακεδονία με φυσικό αέριο

Άμεσα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι δια-
δικασίες για την ανακήρυξη αναδόχων στους
διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει η Δημόσια
Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου για την
κατασκευή δικτύων διανομής αερίου σε επτά
ακόμη πόλεις, από τις 34 που περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμα ανάπτυξης της θυγατρικής της
ΔΕΠΑ Υποδομών. Μέσα στο δίμηνο Ιουλίου -
Αυγούστου εκτιμάται πως τα ξεκινήσουν τα έρ-
γα επέκτασης και στα συγκεκριμένα αστικά
κέντρα. Οι πόλεις αυτές είναι η Λαμία, η Θήβα
και η Χαλκίδα από την Περιφέρεια της Στερεάς
Ελλάδας καθώς και οι Σέρρες, το Κιλκίς, η Κα-
τερίνη και ο Δήμος Αλεξάνδρειας στην Κεντρι-
κή Μακεδονία.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: 70 νέες
προσλήψεις προσωπικού
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στο πλαίσιο του συνολικού σχε-
δίου αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρε-
σιών προς το επιβατικό κοινό, προχώρησε σε
70 νέες προσλήψεις προσωπικού που αφο-
ρούν στον κλάδο προσωπικού κίνησης των
αμαξοστοιχιών. Η θεωρητική εκπαίδευση
των νεοπροσληφθέντων άρχισε στην Αθήνα,
θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα, ενώ θα
ακολουθήσει και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα
περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση επί
της ηλεκτροκίνησης στα τούνελ. 

Vodafone: 
Επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ 

Επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η Vo-
dafone Ελλάς στα δίκτυα 5G, στην αναβάθμιση
των σταθερών δικτύων και στην επέκταση των
υποδομών της. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία στο-
χεύει στην ενίσχυση της πελατειακής βάσης
στη Vodafone TV, στον εμπλουτισμό των υπη-
ρεσιών της και στο λανσάρισμα της Vodafone
Smart TV application. Παράλληλα, η εταιρεία
αναζητά νέα deals στον τομέα των ιδιωτικών
δικτύων, αντίστοιχα με αυτό της ΟΛΠ. Σύμφωνα
με πληροφορίες η εταιρεία κάθε χρόνο επεν-
δύει περίπου 100-150 εκατ. ευρώ, χωρίς να
υπολογίζονται σε αυτό το ποσό έκτακτες επεν-
δύσεις.

kIEFER: Νέος σταθμός 
βιοαερίου στα Σέρβια Κοζάνης
Πρόκειται για έναν σταθμό ο οποίος θα δια-
χειρίζεται ετησίως 13.000 tn πτηνοκτηνοτρο-
φικά απόβλητα από την ευρύτερη περιοχή
και αναμένεται να παράγει ετησίως 4.150.000
kWh. Με αυτόν τον σταθμό, η kIEFER δίνει
απάντηση στις ενεργειακές «προκλήσεις»
της περιοχής, αναφέρει σε δελτίο Τύπου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Αλεξανδρούπολη: Στη δημοσιότητα 
το πρότζεκτ τουριστικής προβολής

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο τουριστικής προβο-
λής, παραγωγής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με κεντρικό
μήνυμα «All you wish is here! Welcome to Alexandroupolis!»
( Ό,τι επιθυμείς είναι εδώ! Καλώς όρισες στην Αλεξανδρούπο-
λη!). Το βίντεο αποτελεί ένα πρώτο δείγμα του πρότζεκτ τουρι-
στικής προβολής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για το οποίο
θα ακολουθήσει επίσημη παρουσίαση. Ήδη το βίντεο έχει με-
γάλη απήχηση στο κοινό, προσελκύοντας το ενδιαφέρον με-
γάλων τουριστικών γραφείων.

Μια νέα συνέργεια από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και την
Gizelis Robotics ξεκινάει. Εστιάζει στον τομέα της Εκπαι-
δευτικής και Βιομηχανικής Ρομποτικής, με σκοπό να δώσει
στα παιδιά την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν με τη ρομποτική
τεχνολογία μέσα από τη χαρά της διαρκούς παιγνιώδους
αναζήτησης. Στόχος είναι τα ίδια τα παιδιά να γίνουν οι am-
bassadors με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών, ερευνητών
και επαγγελματιών από τον χώρο της Εκπαίδευσης και της
Βιομηχανίας, ώστε να σχεδιάζουν καινοτόμα ρομπότ και να
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με προσδοκώμενη υπερα-
ξία στην υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Η σύμπραξη θα παραγάγει μία πρωτότυπη «ένταση τεχνο-
λογίας» με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα σε διεθνές ερευ-
νητικό επίπεδο και αποτελέσματα προς αξιοποίηση, για το
σύνολο της εκπαιδευτικής ενότητας.

Gizelis Robotics: Συνέργεια με Εκπαιδευτήρια Δούκα



ΓΣΕΒΕΕ και Mastercard
ενώνουν δυνάμεις

Την εγγραφή τους σε μια σειρά δωρεάν μαθημάτων
που θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τις ψηφιακές και
τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους και να μεταμορφώ-
σουν την επιχείρησή τους μπορούν να πραγματοποι-
ήσουν από σήμερα οι εργοδότες μικρών επιχειρήσεων
και οι αυτοπασχολούμενοι επαγγελματίες κάθε κλάδου,
από όλη την Ελλάδα. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης της ΓΣΕΒΕΕ και η Mastercard δημιούργησαν μια
εκπαιδευτική δράση που θα βοηθήσει εργοδότες μι-
κρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενους επαγ-
γελματίες να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες
και την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Οι εγγραφές στο
πρόγραμμα έχουν ανοίξει και τα μαθήματα θα ξεκινή-
σουν στις 7 Ιουνίου.

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Στα 188,5 εκατ. 
ευρώ οι πωλήσεις το 2020
Η ΑΓΕΤ Ηρακλής απορρόφησε με αποτελεσματικότη-
τα τους κραδασμούς της πανδημίας Covid-19 και αν-
ταποκρίθηκε με αποφασιστικότητα, επιδεικνύοντας
ανθεκτικότητα και υψηλές αντοχές στις ιδιαιτερότη-
τες του 2020, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσμα-
τα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρέμεινε σχε-
δόν αμετάβλητος το 2020 σε σχέση με το 2019, οπότε
επέστρεψε στην κερδοφορία για πρώτη φορά έπειτα
από 10 έτη. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 188,5 εκατομ-
μύρια ευρώ το 2020, έναντι 188,8 εκατ. ευρώ το 2019.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων το 2020
παρουσίασαν αύξηση κατά 36% και διαμορφώθηκαν
σε 35,5 εκατομμύρια ευρώ, έναντι κέρδους 26,1 εκα-
τομμυρίων ευρώ το 2019.

ΚΤΕΛ: Ενίσχυση τηλεματικής
και ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αστικών και
υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την προμή-
θεια ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεματι-
κής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τη συνο-
λική και ενοποιημένη διαχείριση του συνόλου
των λειτουργιών τηλεματικής διαχείρισης
οχημάτων, την έκδοση ηλεκτρονικών εισιτη-
ρίων και την πολυκαναλική πληροφόρηση των
επιβατών σε πραγματικό χρόνο άνοιξε από το
ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά σε αστικά ΚΤΕΛ
που διαθέτουν μέχρι 15 λεωφορεία έως
140.000 ευρώ και από 16 λεωφορεία και πάνω
έως 330.000 ευρώ, ενώ σε υπεραστικά ΚΤΕΛ
που διαθέτουν μέχρι 20 λεωφορεία έως
165.000 ευρώ και από 21 λεωφορεία και πάνω
έως 330.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης ξε-
περνά το 60%.

Pricefox: Ανακοίνωσε συνεργασία 
με Interamerican, Anytime και Δύναμις

Το Pricefox ανακοίνωσε την έναρξη συνεργα-
σίας του με τρεις επιπλέον ασφαλιστικές εται-
ρείες, τις Anytime, Interamerican και Δύναμις.
Το Pricefox έχει εισέλθει στον χώρο της ασφαλι-
στικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα μέσω της
καινοτόμου πλατφόρμας σύγκρισης τιμών, του
Pricefox. Το Pricefox υποστηρίζεται από την εμ-
πειρία και την επιχειρηματική αφοσίωση δύο
πολύ ισχυρών εταίρων, του ομίλου Antenna και
της CompareEuropeGroup, μέλους της Nova
Founders Capital. Η πλατφόρμα, η οποία ξεκίνη-
σε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του 2020,
συνεργάζεται πλέον με 15 ασφαλιστικές εταιρεί-
ες. Θα συνεχίσει να αναζητά τις καλύτερες προ-
σφορές για ασφάλεια αυτοκινήτου και να εμ-
πλουτίζει τις συνεργασίες της τους επόμενους
μήνες. Το Pricefox βοηθάει τους Έλληνες κατα-
ναλωτές να βρουν και να αγοράσουν την καλύτε-
ρη ασφάλεια αυτοκινήτου γι’ αυτούς με τρία
απλά βήματα και να εξοικονομήσουν έως και 172
ευρώ ετησίως.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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«Ούζο» και «Τσίπουρο
- Τσικουδιά» made in Greece

Εγκρίθηκαν
από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή
οι Γεωγραφικές
Ενδείξεις «Ού-
ζο» και «Τσί-
πουρο - Τσικου-
διά», για κατα-
χώρισή τους στο
διεθνές μητρώο
της Πράξης της Γενεύης του Παγκοσμίου Οργανι-
σμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Πλέον, η σημαντική
απόφαση που θωρακίζει τα προϊόντα μας «Ούζο»
και «Τσίπουρο - Τσικουδιά» είναι γεγονός, αναφέ-
ρει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμά-
των και Αλκοολούχων Ποτών.

ΑΕΓΕΚ: Πώληση δύο 
αγροτεμαχίων στην Αρκαδία
Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι,
στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πολιτικής της,
για διάθεση παγίων και προς τον σκοπό της μεί-
ωσης των δανειακών υποχρεώσεών της από την
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως
εγγυήτρια, της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΕΓΕΚ
Κατασκευαστική Α.Ε., προέβη την 21η Μαΐου
2021 στην υπογραφή συμβολαίου πώλησης και
μεταβίβασης προς την ανώνυμη εταιρεία Λαρσι-
νός Α.Ε. δύο αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην
κτηματική περιφέρεια Φαλαισίας - Βελιγοστής
του Δήμου Φαλαισίας, του Νομού Αρκαδίας στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, επιφανείας 18,5
στρεμμάτων, με τίμημα 30.000 ευρώ.

Epsilon Net: Άλμα 110,6% 
στις πωλήσεις α’ τριμήνου 2021

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 8,067 εκατ. ευρώ το
πρώτο τρίμηνο του 2021 από 3,830 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και τα καθαρά κέρδη
προ φόρων στα 2,235 εκατ. ευρώ από 396.470 ευ-
ρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
ανήλθαν στα 2,689 εκατ. ευρώ από 873.900 ευρώ.

ΕΑΕΕ: Αποζημιώσεις στη Θεσσαλία 
σε 214 ζημιές από τον σεισμό
Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε έρευνα στις εταιρείες-
μέλη της για την εκτίμηση των ζημιών από τη σει-
σμική ακολουθία στη Θεσσαλία, με έμφαση στις
περιοχές του Τυρνάβου, της Λάρισας και των Τρι-
κάλων, την περίοδο 3-4 Μαρτίου 2021. Όπως προ-
έκυψε, δηλώθηκαν 214 ζημιές, με αρχική πρό-
βλεψη αποζημιώσεων συνολικά 1,7 εκατ. ευρώ.
Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές
επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων
των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) με συνολική
ασφαλισμένη αξία 458 εκατ. ευρώ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο τελικός του Europa League θα
γίνει απόψε στο Γκντανσκ της
Πολωνίας (22.00 - ΕΡΤ1, Co-

smotesports2). Θα παίξουν οι... πατρί-
κιοι με τους πληβείους. Αλλιώς, Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ εναντίον Βιγιαρε-
άλ. Και αν η αγγλική ομάδα είναι ένα
παγκόσμιο trade mark στο ποδόσφαι-
ρο, γεμάτο λούσο και άπειρο χρήμα με
αναγνωρίσιμους παίκτες σε κάθε γειτο-
νιά του κόσμου, η ταπεινή ισπανική εί-
ναι μια ομάδα… μυρμηγκιών.

Ή, καλύτερα, μια ομάδα μπελαλίδι-
κων «σκαθαριών» του ποδοσφαίρου,
σαν τα τρομερά «σκαθάρια» της ροκ
μουσικής, τους Beatles. «Yellow Sub-
marine», το τραγούδι-θρύλος των Be-
atles. Αυτό ξεπατίκωσαν οι της Βιγια-
ρεάλ και το έκαναν παρατσούκλι. Είναι

τα «Κίτρινα Υποβρύχια» του ισπανικού
ποδοσφαίρου. Όπου και αν πατήσεις το
πόδι σου στην πόλη αυτή, θα δεις και
ένα κίτρινο υποβρύχιο. Και τι πόλη! Μό-
λις 50.000 κατοίκων (σαν τη Δράμα)
στην περιοχή της Βαλένθια, που όταν
παίζει η Βιγιαρεάλ, στο γήπεδο πάει ο
μισός πληθυσμός στο 25.000 θέσεων
«Ελ Μαδριγάλ», που εσχάτως μετονο-
μάστηκε σε «Ceramica» για να διαφη-
μίζει και τα ονομαστά κεραμικά της πε-
ριοχής.

Εκ πρώτης, η Βιγιαρεάλ είναι το αου-
τσάιντερ του τελικού. Κάτι τέτοια έλε-
γαν και οι μπουρζουάδες Λονδρέζοι της
Άρσεναλ στον ημιτελικό και βρέθηκαν
στο καναβάτσο. Ήττα 2-1 στο «Ελ Μα-
δριγάλ», 0-0 στο «Εμιρέιτς». Άλλωστε,
η Βιγιαρεάλ είχε ρίξει άπειρες προει-

δοποιητικές βολές και στο ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο. Την περίοδο 2004-05 είχε
φτάσει στα ημιτελικά του Champions
League και τέσσερα χρόνια αργότερα
δεύτερη στη βαθμολογία του ισπανικού
πρωταθλήματος. «Μεγάλα ονόματα», ο
Κολομβιανός Κάρλος Μπάκα και ο
Ισπανός Πάκο Αλκάσερ και ο Ζεράρ Μο-
ρένο. Προπονητής της, μια «αλεπού των
γηπέδων», ο Ουνάι Έμερι.

Η Γιουνάιτεντ πάει στον τελικό κου-
βαλώντας στις πλάτες της μια τεράστια
ιστορία, που δεν είναι και σίγουρο ότι
μπορεί να τη… σηκώσει τη δεδομένη
χρονική στιγμή. Αν η Βιγιαρεάλ κοστί-
ζει 247 εκατ. ευρώ στο ευρωπαϊκό χρη-
ματιστήριο, η Γιουνάιτεντ «αγγίζει» τα
717 εκατ. ευρώ. Επειδή, όμως, τα λεφτά
δεν παίζουν μπάλα, της αποστολής ηγή-

θηκε στο Γκντανσκ ο θρυλικός και πάν-
σοφος «παππούς» του ποδοσφαίρου, ο
σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Μπορεί ο Νορ-
βηγός προπονητής της Γιουνάιτεντ Όλε
Γκούναρ Σόλκιερ να τα πήγε καλά, αλλά
επιστρατεύτηκε ένας σερ για το ματς
«ειδικών συνθηκών» με παρονομαστή
μια ολόκληρη «κούπα». Την οποία η
Μάντσεστερ είχε κατακτήσει πριν από
τέσσερα χρόνια με τον Μουρίνιο στον
πάγκο. Ο συμπαθής Όλε με τη βοήθεια
του σερ μπορεί να διαχειριστεί καλύτε-
ρα έναν Έντισον Καβάνι, έναν Μαγ-
κουάιρ, έναν Πογκμπά, έναν Μπρούνο
Φερνάντεζ, έναν Μάρκους Ράσφορντ.
Στον προηγούμενο γύρο οι Άγγλοι διέ-
συραν 6-2 τη Ρόμα στο «Ολντ Τρά-
φορντ» και ηττήθηκαν 3-2 στην «αιώνια
πόλη».

Το ακλόνητο (;) φαβορί και οι «διψασμένοι»
ΤΕΛΙΚΟΣ EUROPA LEAGUE
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Η UEFA, μέσω της εταιρείας ανίχνευσης
παράνομου στοιχηματισμού Sports Radar,
έστειλε νέο φάκελο στην ΕΠΟ με τρία παιχνί-
δια της Super League 2, τα οποία χαρακτηρί-
ζει «ύποπτα για χειραγώγηση». Είναι το Α.Ε.
Καραϊσκάκης - Δόξα Δράμας 1-1 (18 Απριλί-
ου) και στις 21 του ίδιου μήνα το Δόξας Δρά-
μας - Λεβαδειακός 0-4 και το Τρίκαλα - Ο.Φ.
Ιεράπετρας 0-0. Τα τρία αυτά ματς προστέθη-
καν σε έναν μακρύ κατάλογο «ύποπτων» αγώ-
νων τόσο στη Super League 2 όσο και στη Su-
per League 1 τα τελευταία πέντε και πλέον
χρόνια. Οι υποθέσεις λιμνάζουν για τον
απλούστατο λόγο ότι κανένας δικαστής δεν θα
επέβαλε ποινές μόνο και μόνο επειδή υπάρ-
χουν ενδείξεις πονταρίσματος. Οι τακτικοί δικαστές, ως γνωστόν, δικάζουν με βάση τις αποδείξεις. Ούτε και η «σύμ-
βαση Macolin» του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία η Ελλάδα κύρωσε στη Βουλή, μπορεί να διαφοροποιήσει το
σκεπτικό των δικαστών και να συλλάβει τους «αετονύχηδες» που τα «στήνουν» στην Ελλάδα και τα παίζουν στη Μα-
λαισία ή σε άλλες ασιατικές αγορές μέσω Λονδίνου. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε ως MVP, παρότι φέτος δεν θα είναι υποψήφιος για αυτό 
τον τίτλο, τον οποίο κατέκτησε δύο σερί σεζόν, οδηγώντας τους Μπακς σε μεγάλη νίκη 
132-98 επί των Χιτ. Πέτυχε 31 πόντους. Τα «Ελάφια» του Γιάννη χρειάζονται δύο ακόμα 
νίκες για πρόκριση στον τελικό. Τα δύο επόμενα ματς κόντρα στους Χιτ θα γίνουν στο Μαϊάμι.

Τρία παιχνίδια «ύποπτα για χειραγώγηση» Στην Ξάνθη το πρώτο μπαράζ
Στην Ξάνθη θα γίνει σήμερα το πρώτο μπαράζ

μεταξύ της ομώνυμης ομάδας και του Παναιτωλι-
κού για μία θέση στη Super League 1. Η ρεβάνς
θα γίνει στο Αγρίνιο στις 30 Μαΐου. Το πρώτο ματς
θα μεταδώσει η ΕΡΤ3 (15.30). Όπως είναι γνωστό,
από τη Super League 1 έπεσε κατευθείαν η ΑΕΛ
και από τη Super League 2 προβιβάστηκε ο Ιωνι-
κός. 

Οι πρωταθλήτριες 
πάνε… Μύκονο 

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού,
που κατέκτησε τον τίτλο νικώντας τον Ολυμπιακό
μέσα στο ΣΕΦ, πάει… Μύκονο. Γνωστός ιδιοκτή-
της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας προσκάλε-
σε τις πρωταθλήτριες για διακοπές μιας εβδομά-
δας στο «νησί των ανέμων». Για την κατάκτηση
του τίτλου, πέραν του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού,
πριμ έδωσε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μιλόγεβιτς 
για τον πάγκο της ΑΕΚ

Ο Σέρβος Βλάνταν Μιλόγεβιτς φαίνεται να κερ-
δίζει στο νήμα τον Ουκρανό Σεργκέι Ρεμπρόφ για
τον πάγκο της ΑΕΚ. Προσμετρήθηκε το γεγονός
ότι ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και μιλάει
άριστα ελληνικά, καθότι έπαιξε για πολλά χρόνια
μπάλα στον Απόλλωνα Σμύρνης, τον Παναθηναϊ-
κό, τον Ηρακλή και τον Ακράτητο, ενώ υπήρξε

προπονητής του Πανιωνίου, προτού αναλάβει
τον Ερυθρό Αστέρα. Η τελευταία του

δουλειά ήταν στην Αλ Αχλί.

Στους ήρωες
της πανδημίας 

η κούπα
Η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε το

πρωτάθλημα στην Ισπανία και οι άν-
θρωποί της πήραν μια αξιέπαινη πρωτο-

βουλία. Πήγαν το τρόπαιο σε ανθρώπους πρώ-
της γραμμής στη μάχη κατά της πανδημίας. Στο
αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας, σε κέν-
τρο υγείας, σε γηροκομείο και στον Ερυθρό
Σταυρό της Μαδρίτης.

Φουλάρει για 
μεταγραφές ο Ολυμπιακός
Τρεις μεταγραφές έχει στα σκαριά ο Ολυμπιακός. Εί-
ναι του Βραζιλιάνου σέντερ φορ Τικίνιο Σοάρεζ και
δύο πρώην: του Ελβετού, αλβανικής καταγωγής,
28χρονου Παϊτίμ Κασάμι από τη Βασιλεία, τον οποίο
είχε δώσει δανεικό στη Νότιγχαμ το 2017, και του
32χρονου Δημήτρη Σιόβα της Ουέσκα, τον οποίο είχε
παραχωρήσει δανεικό στη Λεγανιές την ίδια χρονιά.

Σούπερ
Γιάννης 
και Μπακς
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Μ
ε μια ιδιόχειρη, ενθουσιώδη επιστολή
του ο Εμανουέλ Μακρόν αποθέωσε τον
διεθνή κοσμηματοποιό Γιάννη Σεργάκη.
Αφορμή στάθηκε το δώρο του Έλληνα

δημιουργού προς τον Γάλλο πρόεδρο, μια συλλεκτική
χειροποίητη πορσελάνινη petite φουστανέλα που δη-
μιούργησε για τα 200 χρόνια από το 1821. Μάλιστα, στο
ευχαριστήριο σημείωμα, εκτός από θερμές ευ-
χές, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε και τη
βαθιά του πίστη στις σχέσεις φιλίας και
αδελφοσύνης που συνδέουν τις δύο
χώρες!

Ο αρχικός συμβολισμός της λευκής
φινετσάτης φουστανέλας παρουσιά-
στηκε ως ιδανικό γούρι για τη νέα χρονιά
του 2021, ωστόσο στη συνέχεια πήρε τη
θέση της ανάμεσα στα εντυπωσιακά έργα ση-
μαντικών καλλιτεχνών με αφορμή το 1821. «Δημιουρ-
γήσαμε μια πορσελάνινη φουστανέλα για να τιμήσου-
με την ιδέα του Έλληνα σε έναν αιώνιο κύκλο αγώνων
και χαράς, απογοήτευσης και ελπίδας, κόπωσης και
ενέργειας, λήθαργου και σθένους. Ένα σύμβολο ενός
μικρού έθνους που μπορεί», δήλωσε με την αλλαγή
του χρόνου ο Γιάννης Σεργάκης.

Το λεπτεπίλεπτο δημιούργημα ύψους 10 εκατοστών
και πλάτους 13 εκατοστών είναι μοναδικής ομορφιάς
κομψοτέχνημα που φλερτάρει με την οφθαλμαπάτη,
καθώς οι πτυχές της μοιάζουν να κινούνται σε ένα
ελαφρύ ανοιξιάτικο αεράκι.

To αναμνηστικό σε ξύλινη θήκη κοστίζει 150 ευρώ
και πωλείται από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Γιάν-
νη Σεργάκη μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα του φη-
μισμένου και πολυβραβευμένου designer. «Το πιο
ορατό αντικείμενο της στολής που φοριέται από εκεί-

νους που πολέμησαν τον Ελληνικό Πό-
λεμο της Ανεξαρτησίας, το περίφημο
λευκό πλισέ, ενδυμασία που μοιάζει
με φούστα, γίνεται εορταστικό ανα-
μνηστικό για τη φετινή 200ή επέτειο.

Μια πραγματικά επαναστατική πορσε-
λάνη, που μας θυμίζει μια ελληνική ιστο-

ρία αγώνων, ονείρων, σθένος, συλλογικότητας,
ελπίδας και χαράς. Καλή επέτειος!», ενώ στις λεπτο-
μέρειες αναφέρεται ότι «κάθε φουστανέλα πορσελά-
νης είναι χειροποίητη και ως εκ τούτου μοναδική. 

Όλα τελειώνονται με το χέρι, κάτι που μπορεί να
οδηγήσει σε μικρές παραλλαγές στο τελικό σχήμα
ή/και στο χρώμα. Διαστάσεις: Ύψος: 10cm, πλάτος:
13cm. Έννοια των Γιάννη Σεργάκη και Έλλης Σοφιανο-
πούλου. Γλυπτική από τον Γιώργο Κατσιγιάννη. Επιμέ-
λεια Γιώργου Κατσιγιάννη και Έλλης Σοφιανοπού-
λου».

Ο Γιάννης Σεργάκης, μόνιμος κάτοικος Παρισιού με
καταστήματα στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου,
γράφει για τον εαυτό του: «Γεννημένος κυριολεκτικά
σε πολύτιμους λίθους, πέρασε την παιδική του ηλικία
στο εκθετήριο διαμαντιών των θείων του! Ο Γιάννης
εξακολουθεί να απολαμβάνει να βλέπει διαμάντια να
λάμπουν κάθε μέρα»!

O Μακρόν υποκλίθηκε
στη φουστανέλα!

•Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα
των τοξικολογικών εξετάσεων του
Damiano David, του frontman του
ιταλικού συγκροτήματος που κα-
τέκτησε την πρωτιά στη φετινή
Eurovision. 

•Ανακοινώθηκε κι επισήμως από τον
Alpha ότι ο Χρήστος Κόμπος αναλαμ-
βάνει καθήκοντα διευθυντή Προγράμ-
ματος.

•Baby shower-έκπληξη διά χει-
ρός Ελίνας Μπόμπα, «δώρο» στην
εγκυμονούσα αδελφή της Χριστί-
να Μπόμπα!

•Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Γιώργος
Λιανός. Τη θέση του στην παρουσίαση
του ριάλιτι επιβίωσης θα πάρει ο Τούρ-
κος μεγαλοπαραγωγός Ατζούν Ιλίτζαλι. 

•Τα νεύρα τους έχουν με τον
Τριαντάφυλλο στο «Survivor» ο
Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλέ-
να Ρουμελιώτη. «Καραγκιόζη» τον
ανεβάζουν, «καραγκιόζη» τον κα-
τεβάζουν!

• Άρχισαν οι γκρίνιες στην Κύπρο για
την «κακή» θέση του «El diablo» με την
Έλενα Τσαγκρινού στην Eurovision.
Eurofans καταγγέλλουν ότι το τραγού-
δι θυμίζει το «Bad romance» της Lady
Gaga.

•H Άννα Βίσση ήταν ανάμεσα
στους τυχερούς θεατές που παρα-
κολούθησαν την Κυριακή το εμ-
βληματικό γκραν πρι της Formula
1 στο Μόντε Κάρλο.

• Γενέθλια χθες για τη μοναχοκόρη της
Βίκυς Καγιά. Η νεαρή Μπιάνκα έγινε 6
ετών!

•Στο Μιλάνο βρίσκεται για ολιγοή-
μερες διακοπές η Αλεξάνδρα Πα-
ναγιώταρου.

• Ο Έλληνας ηθοποιός του Χόλι-
γουντ Λάμπρος Καλφούντζος από
τις «Επικίνδυνες αποστολές» παν-
τρεύτηκε την αγαπημένη του Βρα-
ζιλιάνα Γκλις Ντιονίσο! 



Σκλάβα του πενταγράμμου

«Είπα να φύγω, να ξεφύγω» τραγουδά η Κατε-
ρίνα Παπουτσάκη στο πρώτο της CD single με
τίτλο «Σκλάβα», που ανέβηκε χθες το μεσημέρι
στο Διαδίκτυο. Η πρωταγωνίστρια της σειράς
«Τα καλύτερά μας χρόνια» έκανε το όνειρό της
πραγματικότητα, εισβάλλοντας στο μουσικό
πεντάγραμμο που τόσο αγαπά. «Ένα κομμάτι με
κινηματογραφική ατμόσφαιρα, νοσταλγική διά-
θεση και ρεμπέτικες επιρροές, που όταν το
ακούς, μοιάζει σαν να είναι ένας ψίθυρος και
ένα παράπονο για μια ανεκπλήρωτη αγάπη»,
αποκάλυψε η ηθοποιός.

Μας προτρέπει 
να «δούμε απέναντι» 
«Δες απέναντι» προτρέπει τους διαδικτυακούς
της φίλους η Μαρία Μπακοδήμου με αφορμή την
έκθεση που φιλοξενείται στην Πινακοθήκη του
Δήμου Αθηναίων. «Αν έχεις πάει στο Κουφονή-
σι και κοιτάξεις απέναντι, θα δεις την Κέρο και
το Δασκαλιό. Δύο νησάκια που, σύμφωνα με τις
τελευταίες ανασκαφές, αποκαλύπτουν το αρχαι-
ότερο μνημειακό συγκρότημα κτιρίων στον ελ-
ληνικό κόσμο. Η έκθεση προσφέρει στοιχεία
που αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες της πρώιμης
εποχής του Χαλκού ήταν πιο προηγμένοι από ό,τι
νομίζαμε», έγραψε η παρουσιάστρια.

Η «ωραία Ελένη» στα Mad
Video Music Awards του Mega!
Έπειτα από 13 χρόνια η Ελένη
Μενεγάκη θα εμφανιστεί και
πάλι στη λαμπερή μουσική
διοργάνωση των μουσικών
βραβείων, αποδεχόμενη με εν-
θουσιασμό την πρόταση των
διοργανωτών για να απονείμει
το πιο τιμητικό βραβείο της
βραδιάς, το Mad Music Icon.
Και σε ποιον καλλιτέχνη θα το
παραδώσει; Μα φυσικά στην
κουμπάρα της Νατάσσα Θεο-
δωρίδου! 

Για μπάνιο στην Αίγινα 
Το εξοχικό της σπίτι στην Αίγινα άνοιξε η
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και υποδέχτηκε
με ενθουσιασμό τις φίλες και συναδέλφους
της Μαρία Καβογιάννη και Ορνέλα Λούτη.
Οι τρεις κυρίες του θεάτρου φόρεσαν τα μα-
γιό, τα καπέλα, τα αντηλιακά και τα καλύτε-
ρά τους χαμόγελα και ξεχύθηκαν στις ακρο-
γιαλιές, απλώνοντας τις πετσέτες τους στην
παραλία για τις πρώτες βουτιές στη θάλασ-
σα. «Ήλιος, φίλοι και χαρά», σχολίασε η
οικοδέσποινα!

Επιστρέφει 
στα βραβεία Mad! 

GOSSIP
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Κορμί-λαμπάδα η Κωνσταντίνα
Έντεκα ολόκληρα κιλά κατάφερε να χάσει η Κωνσταντίνα Σπυρο-
πούλου, η οποία δείχνει αποφασισμένη να επιστρέψει στην τηλεό-
ραση πιο αδύνατη και ανανεωμένη από ποτέ. Η Κωνσταντίνα αποκά-
λυψε με περηφάνια στα Instagram Stories της την επίτευξη του
στόχου της και για του λόγου το αληθές φωτογραφήθηκε, με τη ζυ-
γαριά της να «γράφει» 61 κιλά! 

Τ
ο Open μπαίνει δυναμικά στα ριάλιτι ομορφιάς! Το κανάλι
ανακοίνωσε την ένταξη του «Glam wars» στο πρόγραμμα
της νέας σεζόν, ξεκινώντας άμεσα τις οντισιόν για τη θέση

της παρουσιάστριας αλλά και για τα πρόσωπα της κριτικής επιτρο-
πής. Το νέο πρότζεκτ είναι ένα έντονα δημιουργικό, ανταγωνιστικό
αλλά και διασκεδαστικό ριάλιτι κομμωτικής, όπου ταλαντούχοι ma-
keup artists και hairstylists θα διεκδικούν καθημερινά την κατά-
κτηση ενός σημαντικού χρηματικού επάθλου. Τρεις κριτές, experts
της ομορφιάς και της μόδας, θα παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό
κάθε δοκιμασία, θα σχολιάζουν και θα βαθμολογούν. Για να κατα-
φέρει, όμως, μια ομάδα να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό και να κερ-
δίσει, δεν αρκεί να πείσει την κριτική επιτροπή, αλλά πρέπει να εν-
τυπωσιάσει και τους αντιπάλους της, καθώς οι ομάδες βαθμολο-
γούν η μία την άλλη στο τέλος κάθε δοκιμασίας.

Νέο ριάλιτι στο Open! 



Τ
ο γλαύκωμα στα μάτια είναι μια συχνή,
ύπουλη πάθηση, η οποία προκαλείται κυ-
ρίως από αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση.
Το κακό είναι ότι δεν δίνει συχνά συμπτώ-

ματα και την ανακαλύπτει κανείς σε τυχαίο οφθαλ-
μολογικό έλεγχο. Δυστυχώς, αν κάποιος διαγνω-
σθεί με γλαύκωμα, θα πρέπει να ξέρει πως πάσχει
από μια χρόνια πάθηση που θα πρέπει να ελέγχει
για όλη του τη ζωή, ακόμα κι αν έχει χειρουργηθεί. 

«Η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση καταστρέφει
προοδευτικά το οπτικό νεύρο. Υπάρχουν πολλοί
τύποι γλαυκώματος και με διαφορετική αιτιολογία
και, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, οδηγούν σε
τύφλωση», επισημαίνει ο Παντελής Παπαδόπου-
λος, χειρουργός οφθαλμίατρος. Και συνεχίζει: «Η
συχνότητα του γλαυκώματος στον γενικό πληθυ-
σμό ανέρχεται σε 1%-2%. Δηλαδή, στη χώρα μας
έχουμε τουλάχιστον 100.000 άτομα τα οποία είτε
έχουν γλαύκωμα είτε είναι υποψήφια να πάθουν
γλαύκωμα. Σε άτομα, δε, ηλικίας άνω των 40 ετών
η πάθηση αυτή είναι συχνότερη και απαντά σε πο-
σοστό 2%-4%. Οι πρώτου βαθμού συγγενείς ατό-
μων με γλαύκωμα έχουν εξαπλάσια πιθανότητα να
παρουσιάσουν και αυτοί την ίδια πάθηση, σε σύγ-
κριση με άλλους, που δεν έχουν οικογενειακό
ιστορικό. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ειδικές
γονιδιακές εξετάσεις, που ανιχνεύουν αν κάποιος
έχει πιθανότητα ή όχι να παρουσιάσει κάποιες από
τις σπάνιες μορφές γλαυκώματος. Σε άτομα με οι-

κογενειακό ιστορικό γλαυκώματος συνιστάται να
ελέγχονται μία φορά τον χρόνο μετά την ηλικία των
35 ετών. Ο έλεγχος της ενδοφθάλμιας πίεσης απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της οφθαλμολογικής
εξέτασης σε άτομα ηλικίας άνω των 35 ετών. Σε
περίπτωση οικογενειακού ιστορικού γλαυκώμα-

τος, ο έλεγχος της πίεσης θα πρέπει να επαναλαμ-
βάνεται μία φορά τον χρόνο. Όταν υπάρχει αυξη-
μένη πίεση, χρειάζονται συχνή μέτρηση και έλεγ-
χος των οπτικών πεδίων και της κεφαλής του οπτι-
κού νεύρου με laser τομογραφία ανά 6, 9 ή 12 μή-
νες, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος
οφθαλμίατρου. Με την εξέταση των οπτικών πε-
δίων, ελέγχεται η ευαισθησία των οπτικών ινών
στην αντίληψη του φωτός. Με την τομογραφία της
κεφαλής του οπτικού νεύρου ελέγχεται το πάχος
των νευρικών ινών. Η συχνότερη μορφή γλαυκώ-
ματος είναι το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας. Το
γλαύκωμα στενής ή κλειστής γωνίας μπορεί να
προκαλέσει πολύ μεγάλη άνοδο της πίεσης και αν-
τιμετωπίζεται ως επείγον περιστατικό σε νοσοκο-
μείο. Συνοδεύεται από έντονο πόνο στο μάτι και
στο κεφάλι, από μείωση οράσεως και από τάση για
εμετό. Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μέσα στα
πρώτα εικοσιτετράωρα, μπορεί να οδηγήσει σε
μόνιμη απώλεια οράσεως».
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Γλαύκωμα: Ο ύπουλος εχθρός των ματιών 

kpapakosto@yahoo.gr

Η συγκεκριμένη πάθηση δεν δίνει
συχνά συμπτώματα και την 
ανακαλύπτει κανείς σε τυχαίο
οφθαλμολογικό έλεγχο…

Τρόποι αντιμετώπισης 
Το γλαύκωμα αντιμετωπίζεται με αντιγλαυ-
κωματικά κολλύρια, με laser και με χει-
ρουργικές επεμβάσεις. Τα τελευταία 20
χρόνια υπήρξε τεράστια πρόοδος στην αν-
τιμετώπιση του γλαυκώματος με την εισα-
γωγή νέων φαρμάκων, τα οποία βοηθούν
στην καλύτερη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας
πίεσης, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά πο-
λύ ο αριθμός ασθενών που χρειάζονται
επέμβαση. Το laser αποτελεί μια εναλλα-
κτική λύση σε περιπτώσεις αρχόμενων
γλαυκωμάτων ανοικτής γωνίας ή οφθαλμι-
κής υπερτονίας και ειδικά σε περιπτώσεις
όπου υπάρχει δυσκολία συμμόρφωσης στη
φαρμακευτική αγωγή. Η τάση στη σύγχρο-
νη χειρουργική του γλαυκώματος για τις
πιο ήπιες περιπτώσεις είναι οι ελάχιστα
επεμβατικές μέθοδοι.

Παντελής Παπαδόπουλος, 
χειρουργός οφθαλμίατρος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ε
ίναι ο δεύτερος και τελευταίος κύκλος
αυτού του φαινομένου και κατ’ επέκτα-
ση της δοκιμασίας από την επιρροή

του. Υπολογίστε, λοιπόν, λίγο συν και λίγο πλην.
Πιστεύω, όμως, ότι το πρώτο εξάμηνο του
2022 ο Δίας θα έχει απομακρυνθεί από τον
Κρόνο και θα βρίσκεται στους Ιχθύς μαζί με
τον Ποσειδώνα. Ο Δίας είναι σε πολύ καλή θέ-
ση στους Ιχθύς, σχεδόν συγκυβερνήτης. Η
σχέση του με τον Ποσειδώνα θεωρείται θετική.
Επομένως, καταλήγουμε στην εκδοχή ότι, με
τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τα αισθηματικά -
και γενικότερα οι σχέσεις που θα παίξουν βα-
σικό ρόλο στην πορεία αυτού του ετήσιου κύ-
κλου ζωής- θα είναι καλύτερα. Έρχομαι,
όμως, στο τετράγωνο που θα σχηματίζουν Πο-
σειδώνας και Δίας με το ζώδιό σας. Μπορεί
θεωρητικά να είναι σκληρή όψη, αλλά αποδο-
τικά είναι θετικά δύσκολη! Αυτό σημαίνει ότι

μια σχέση για την οποία θα παλέψετε και η
οποία αξίζει τον κόπο στο τέλος θα επιτύχει και
θα σταθεροποιηθεί. Το θετικό τετράγωνο ση-
μαίνει «επιτυγχάνω το καλό που με αφορά, αλ-
λά αφότου δώσω αγώνα ή μάχη για να το κατα-
φέρω». Από την άλλη πλευρά, ο Κρόνος στον
φυσικό 9ο οίκο σας δείχνει πως ένας άλλος το-
μέας σχέσεων, όπως είναι οι οικονομικές, οι
κοινωνικές και οι επαγγελματικές. θα τύχουν
μεγαλύτερης εύνοιας. Πάντως, μέχρι τα επό-
μενα γενέθλιά σας θα έχει διαμορφωθεί μια
σταθερότερη κατάσταση για πολλούς από
εσάς. Κάποιοι άλλοι θα κάνετε μια σημαντική
γνωριμία, που στην αρχή θα φαντάζει ανέφι-
κτη να υλοποιηθεί, αλλά στο τέλος θα την κατα-
κτήσετε και μερικοί θα βρείτε το κουράγιο να
πείτε «αντίο» σε σημαντικούς δεσμούς που εί-
χαν τερματιστεί εδώ και χρόνια, αλλά δεν βρί-
σκατε το κουράγιο να το εκφράσετε.

Πώς θα είναι οι σχέσεις 
των Διδύμων αυτήν 
τη γενέθλια χρονιά τους;

Κριός
(21/3-20/4)
Βρείτε ισορροπίες σε αισθηματι-
κά και συνεργασίες. Δύσκολη και
γεμάτη απρόοπτα μέρα. Η έκλει-
ψη ίσως ταλαιπωρήσει την υγεία
σας ή φέρει πισώπλατα χτυπήμα-
τα. Αν και όλα αυτά είναι παροδι-
κά, αν δεν τα αντιμετωπίσετε,
ίσως τα ξαναβρείτε μπροστά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Βελτιώνονται οι σχέσεις σας με
άλλους ανθρώπους, είτε αυτοί εί-
ναι οι συνεργάτες σας είτε η σχέση
σας. Να είστε σφιχτοί στα οικονο-
μικά σας και προσεκτικοί λόγω της
έκλειψης σε θέματα κληρονομικά.
Μη σας παρασύρουν τα πάθη σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σαν πεδίο πολέμου! Οι εκλείψεις
σάς έχουν βάλει στο μάτι. Πρέπει
να προσέξετε ιδιαίτερα τα αισθη-
ματικά ζητήματα. Θα συμβούν πολ-
λά απρόοπτα και ανακατατάξεις.
Βάλτε νερό στο κρασί σας και στην
άκρη τον εγωισμό σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μην προσθέτετε κι άλλα προβλή-
ματα στον εαυτό σας, ειδικά αν
έχετε μια αίσθηση πως πνίγεστε,
χωρίς να ξέρετε γιατί. Φροντίστε
την εμφάνιση και την υγεία σας
και κάντε ό,τι χρειαστεί για να
ηρεμήσετε. Στρες και ζόρια εργα-
σιακά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η περίοδος θα έχει πολλά πάνω
στα οικονομικά και πολλά ξαφνικά
κάτω των εκλείψεων, οπότε καλό
είναι να μην τρώτε ό,τι έχετε στην
άκρη και να κάνετε οικονομία.
Προσέξτε τις σχέσεις σας με τους
φίλους και τα παιδιά σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι απανωτές εκλείψεις στον άξονα
Διδύμων - Τοξότη θα φέρουν τα
πάνω κάτω, ιδίως στα οικογενει-
ακά ή στις συνεργασίες σας. Να θυ-
μάστε: Μην παρασύρεστε από έρω-
τες και ανόητους ενθουσιασμούς
και μην εμπιστεύεστε πολύ τους
συνεργάτες σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θα ταλαιπωρηθείτε λίγο λόγω
της έκλειψης, στην υγεία ή την
ψυχολογία, θα εκνευριστείτε,
αλλά η ζωή δουλεύει για σας.
Καλύτερα τα οικονομικά σας.
Υπάρχει προστασία από την
Αφροδίτη, αλλά προς το παρόν
είναι… επικουρική. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Να είστε σφιχτοί στα οικονομικά
σας και συνετοί στις ερωτικές
επιλογές. Θα είστε μέσα στα
νεύρα και έτοιμοι να ξεσπάσετε.
Η έκλειψη θα σας κάνει να μη
σηκώνετε καμία αδικία εις βά-
ρος σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η μέρα αυτή σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολη.
Θα νιώσετε κάποιες στιγμές σαν…
να σας κάνουν ανάκριση. Επίσης, η
έκλειψη δυσκολεύει την επικοινω-
νία και τις σχέσεις σας και καθυστε-
ρεί κάποιες υποθέσεις σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Λόγω των εκλείψεων, θα πρέπει να
προσέχετε την υγεία σας, να οδη-
γείτε προσεκτικά, να τρέφεστε σω-
στά και να κοιμάστε αρκετά. Ο Δίας
ευνοεί σπουδές και ο Ποσειδώνας
την ερωτική σας ζωή. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Λόγω της έκλειψης, μην εμπι-
στεύεστε μυστικά σε φίλους και
μην κάνετε επιπόλαιες σχέσεις
και σεξ με αγνώστους. Εύνοια σε
σπουδές, πνευματικές εργασίες
και εκδόσεις. Προσέξτε… το
πουγκί σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η έκλειψη σήμερα σας ταλαιπω-
ρεί. Υπαρξιακές αγωνίες είναι πι-
θανές και προβλήματα στην κα-
ριέρα. Προσέξτε την υγεία σας
και αποφύγετε καταχρήσεις. Το
ίδιο ισχύει και για τις συνεργα-
σίες σας. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΟτομέας σχέσεις, χάρη στις διελεύσεις του Δία που είναι ο κυβερνή-
της τους, φαίνεται ότι θα έχει μια σταδιακή βελτίωση. Όμως, θα πε-
ράσετε πολλά στάδια για να φτάσετε σε μια παγίωση της κατάστασης
που χρειάζεστε ψυχολογικά αλλά και της όλης πορείας ενός δεσμού,
μιας σχέσης ή ενός γάμου, ο οποίος θα σας καλύψει και πρακτικά.
Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας τις εκλείψεις, οι οποίες
συμβαίνουν τόσο τέλη Μαΐου, όσο και τον Ιούνιο τώρα, αλλά και 
στα τέλη Νοεμβρίου και Δεκέμβριο του 2021. 

Χρόνια πολλά, Δίδυμοι
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Ε
δώ γελάνε. Όταν το ΚΚΕ καταγγέλλει ως
ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της Λευ-
κορωσίας τις διαμαρτυρίες (και τα μέτρα)

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του καθεστώτος
Λουκασένκο, άνθρωποι και τσιμέντα σίγουρα γε-
λούν. Γιατί, τι παράνομο έκανε αυτός ο Ευρωπαί-
ος ηγέτης - δημοκρατικό υπόδειγμα, ο αδίκως
κατηγορούμενος ως δορυφόρος της Μόσχας;
Απλά. Προσγείωσε με την απειλή βίας (ή με τη
μέθοδο της παραπλάνησης - θα αποδειχτεί) ένα
επιβατικό αεροσκάφος στο Μισνκ για να συλλά-
βει επιβαίνοντα ακτιβιστή δημοσιογράφο, συνερ-
γάτη της αρχηγού της αντιπολίτευσης (η οποία για
να προστατέψει τη ζωή της την έχει κοπανήσει
από τη χώρα). Ότι αυτά συνέβησαν σε ευρωπαϊκό
εναέριο χώρο είναι για τον Περισσό λεπτομέρεια.
Άλλη λεπτομέρεια; Ότι το αεροσκάφος της
Ryanair για το Βίλνιους της Λιθουανίας απογει-
ώθηκε από την Αθήνα.

«Οι παππούδες του κόμματος», που θα έλε-
γε και ο Καλογρίτσας, είναι αήττητοι. Κρατική
τρομοκρατία; Ποια τρομοκρατία; Παραβίαση
του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και των διε-
θνών κανόνων αεροπλοΐας; Ποια παραβίαση;
Απαγωγή και σύλληψη δημοσιογράφου; Μα
είναι «ναζιστής», υπηρέτης ξένων συμφερόν-
των, όργανο μυστικών υπηρεσιών. Τώρα, αν ο
άνθρωπος αυτός ήταν στην ομάδα της αρχη-
γού της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, προ-
σκεκλημένης στο Φόρουμ των Δελφών, αν τον
παρακολουθούσαν ξένοι πράκτορες επί ελλη-
νικού εδάφους εις δόξαν των ελληνικών

(στρώσε το στρώμα σου για δύο) υπηρεσιών,
αν τον μπαγλάρωσαν μαζί με τη Ρωσίδα σύν-
τροφό του στη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που
διατηρεί σε ισχύ η θανατική καταδίκη, αν τον
έβγαλαν στις κάμερες, όπως οι τζιχαντιστές ή
οι κοινοί απαγωγείς για να βεβαιώσει (υποθέ-
τω αυτοβούλως) ότι του «φέρονται καλά» και
«συνεργάζεται», κανένα πρόβλημα.

Χρειάζονται (πού και πού) τέτοια περιστατικά
για να θυμίζει το ΚΚΕ τις θέσεις και τις απόψεις
του. Που θα τις είχαμε λησμονήσει, καθώς η πα-
ρουσία του γίνεται ολοένα και περισσότερο δια-
κριτική έως διακοσμητική του πολιτικού μας συ-
στήματος. Και αν δεν ήταν το οργανωμένο ΠΑΜΕ
στις συγκεντρώσεις κατά του νομοσχεδίου Χα-
τζηδάκη, οι ασχολούμενοι μαζί του θα ήταν λιγό-
τεροι του εκλογικού του ποσοστού. Αλλά ευτυ-
χώς. Υπάρχει ο Λουκασένκο. Αλλά και αυτός να
μην υπήρχε, θα ερχόταν ο Χρ. Καλογρίτσας να

μας θυμίσει το έρμο «ηθικό πλεονέκτημα της
Αριστεράς». «Εγώ έκανα υπουργούς στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ!», είπε χθες στην Εξεταστική των πραγμάτων
Επιτροπή ο «μπροστινός», κατά δήλωσή του, συ-
νεργάτης του Ν. Παππά, δίχως κανείς από το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ούτε ο
«αψύς Κρητικός» Πολάκης) να τολμήσουν την
ερώτηση: «Ποιους;». Ίσως επειδή νωρίτερα, όταν
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πήγε να τον ειρωνευτεί,
του είπε κάτι σαν: «Οι χωροφύλακες είναι πιο
έξυπνοι από σένα». Ή «έλα, Πολάκη, να τα πούμε
έξω οι δυο μας»!

Αλλά για να μη μείνει αμφιβολία για το πώς,
εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, δουλεύουν τα συστήματα ανά-
δειξης των κομματικών αξιωματούχων και στο
ΚΚΕ, ο Χρ. Καλογρίτσας το πήγε παραπέρα. Και
αφού διευκρίνισε την επιρροή του στο υπό τον
Αλέξη Τσίπρα κόμμα της Αριστεράς, υπενθύμισε
τις «άκρες» του και στον Περισσό. Πώς; Υποστη-
ρίζοντας ότι μια και είχε πρόσβαση στους «παπ-
πούδες του ΚΚΕ», ο ίδιος «μαζί με τον Μίμη Αν-
δρουλάκη» έκανε τον Θεοδωρικάκο γραμματέα
της ΚΝΕ! Υποθέτω ότι τη συνέχεια στην κατάθεση
Καλογρίτσα θα δώσουν οι περί του θέματος ανα-
κοινώσεις και δηλώσεις. Ασχέτως, όμως, αυτών,
παρουσιάζει ενδιαφέρον η εικόνα της Αριστεράς,
όπως επί των ημερών μας οι ηγέτες της τη φιλο-
τεχνούν. Και όταν ο διάβολος τα φέρνει έτσι ώστε
κομματικές ανακοινώσεις, επιχειρηματικοί χει-
ρισμοί, σκοπιμότητες αλλά και αναμνήσεις συμ-
πίπτουν, το ενδιαφέρον (πώς να το κάνουμε…) γί-
νεται μεγαλύτερο.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ευτυχώς που υπάρχει και ο 
Λουκασένκο, ώστε το ΚΚΕ με 
τις καταγγελίες του για 
παραβίαση της Ε.Ε. και των ΗΠΑ
στα εσωτερικά της 
Λευκορωσίας να μας θυμίζει τις
απόψεις και τα στερεότυπά του...

«Έλα, Πολάκη, να τα πούμε οι δυο μας»!

Τ
ελικά για άλλη μια φορά η Ευρώπη επι-
βεβαίωσε ότι στις αποφάσεις της έχει
άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Μπορεί

εύκολα να μοιράζει κυρώσεις και ποινές στη
Ρωσία και τη Λευκορωσία, όπως έπραξε
εσχάτως, αλλά για άλλες χώρες, όπως η Τουρ-
κία, ούτε να τις καταγράψουν δεν τολμούν οι
εταίροι. Διότι αν η Λευκορωσία έκανε κρατική
αεροπειρατεία, η Τουρκία έχει κάνει… επάγ-
γελμα την πειρατεία τόσο στο Αιγαίο όσο και
στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το πιο σύν-
τομο ανέκδοτο για το καθεστώς του Ερντογάν,
που εξακολουθεί να κατέχει με εισβολή το μι-
σό έδαφος μιας ευρωπαϊκής χώρας, εργαλει-
οποιεί το Προσφυγικό, μετατρέπει την Αγια-
Σοφιά σε τζαμί, κρατά τη Θεολογική Σχολή της
Χάλκης κλειστή, αλλά κανείς δεν τολμά να
επιβάλει κυρώσεις. Για να μη θυμηθούμε όσα
διέπραξε με την απαγωγή του Οτσαλάν και
όσα προηγήθηκαν, χωρίς να ενοχληθεί η
ευαίσθητη Ε.Ε.

Αυτή είναι η αλήθεια. Τα άλλα είναι για να…

χαϊδευόμαστε ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια
δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της σε ό,τι αφορά
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παραβάσεις
της διεθνούς νομοθεσίας. Στην Τουρκία θα
έπρεπε χρόνια τώρα να έχουν επιβληθεί κυ-
ρώσεις για όσα πράττει τόσο στον λαό της όσο
και στους γείτονές της.

Γιατί, λοιπόν, δεν πράττουν οι εταίροι μας το
αυτονόητο στον κ. Ερντογάν και τη χώρα του;
Δεν τους συγκινούν ούτε οι αποκαλύψεις που
κάνει ένας εκ των αρχηγών της τουρκικής μα-
φίας ο Σεντάτ Πεκέρ, ο οποίος χαρακτηρίζει
την Τουρκία «κέντρο εμπορίου κοκαΐνης» και
αποκαλύπτει τα έργα και τις ημέρες του νυν
υπουργού Εσωτερικών του Ερντογάν αλλά και
του γιου του πρώην πρωθυπουργού Μπιναλί

Γιλντιρίμ; Τους ενοχλεί (και ορθά) ο Αλεξάν-
τερ Λουκασένκο και δεν τους ενοχλεί ο Ταγίπ
Ερντογάν, ο οποίος κάνει τον Λευκορώσο να
μοιάζει με… αγγελούδι σε σχέση με όσα
πράττει ο ίδιος; Αυτή είναι η πραγματικότητα
δυστυχώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποι-
εί τις κυρώσεις κατά το δοκούν και αυτό την
εκθέτει. Ή, για να ακριβολογούμε, εκθέτει
τους ισχυρούς παίκτες, δηλαδή τον εξής έναν:
τη Γερμανία. Που θέλει να κρατήσει και τον
σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη στις σχέ-
σεις της με την Τουρκία. 

Για αυτό και οι κυρώσεις στην Άγκυρα ούτε
αναμένονται ούτε θα τολμήσει ποτέ να τις πά-
ρει όσο η Ε.Ε. παραμένει όμηρος των γερμανι-
κών συμφερόντων. Τα ίδια, βέβαια, ισχύουν
και για τις ΗΠΑ. Οι μπίζνες και εκεί είναι πάνω
από όλα. Από ό,τι πληροφορήθηκα, σήμερα 20
αμερικανικές επιχειρήσεις συζητούν με τον
Ερντογάν για το πώς θα φτάσουν τις μπίζνες
τους με την Τουρκία από τα 21 δισ. του 2019
στα 100! Αυτά τα ολίγα. Γι’ αυτό ας ασχοληθού-
με με τη Λευκορωσία.

Οι κυρώσεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ προφανώς δεν είναι για όλους

Γιατί, λοιπόν, δεν πράττουν 
οι εταίροι μας το αυτονόητο στον 
κ. Ερντογάν και τη χώρα του; 


