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Τ
ον βρόμικο ρόλο που έπαιξε σε βάρος της Ελλά-
δας ο Σόιμπλε τον Ιούλιο του 2015, σε συμπαιγνία
με τον τότε πρόεδρο του Eurogroup Γερούν

Ντάισελμπλουμ, ξεσκέπασε και καταδίκασε το Ανώτατο
Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσ-
ρούης. Όσα έπραττε ο Γερμανός υπουργός Οικονομι-
κών εκείνο το διήμερο γίνονταν ερήμην της γερμανικής
Βουλής και της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρ-
κελ, όπως τονίζεται στην απόφαση. 

Την προσφυγή είχαν κάνει οι Πράσινοι της Γερμανίας,
η δε πρόθεση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε «να βγάλει την
Ελλάδα από την Ευρωζώνη ήταν ένα σκάνδαλο, πόσω
μάλλον να αποκρύψει αυτή την πρωτοβουλία από τη
Βουλή», όπως τονίζουν μετά την απόφαση ο εκπρόσω-
πος της Κ.Ο. των Πρασίνων σε ζητήματα της Ανατολικής
Ευρώπης Μάνουελ Σάρατσιν και ο εκπρόσωπος επί των
δημοσιονομικών Σβεν-Κρίστιαν Κίντλερ. Οι χειρισμοί
του τότε υπουργού Οικονομικών, υποστηρίζουν, έθεσαν
σε κίνδυνο το μέλλον της Ευρωζώνης. Μια έξοδος της
Ελλάδας από το ευρώ «θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες
για την ευρωπαϊκή συνοχή και τον γερμανικό προϋπο-
λογισμό». Οι πολιτικοί των Πρασίνων θεωρούν την από-

φαση του Ανώτατου Γερμανικού Δικαστηρίου σημαντι-
κή, επειδή «για μια ακόμη φορά» υπογραμμίζει ότι «τέ-
τοιου είδους θέσεις και διαπραγματευτική στρατηγική
δεν μπορούν να κατατίθενται σε ευρωπαϊκές διαπραγ-
ματεύσεις χωρίς να έχει ενημερωθεί προηγουμένως η
Βουλή». Όπως αναφέρεται επίσης στην απόφαση του
δικαστηρίου, η γερμανική Βουλή ενημερώθηκε μόνο εκ
των υστέρων, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των συνε-
δριάσεων, για τη στάση που τήρησαν ο τότε υπουργός
Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο Eurogroup στις
11 και 12 Ιουλίου, καθώς και η καγκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις 12 και 13 Ιου-
λίου. Επικαλούμενο το άρθρο 23 του Συντάγματος, το
Ανώτατο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο τονίζει
ότι σε θέματα της Ε.Ε. η κυβέρνηση υποχρεούται να
ενημερώνει τη Βουλή πλήρως και εγκαίρως.

Στην αιτιολόγηση της απόφασης επισημαίνεται ότι
ήδη στις 10 Ιουλίου 2015, μία μέρα προτού ξεκινήσει η
συνεδρίαση του Eurogroup, το γερμανικό υπουργείο
Οικονομικών είχε στείλει στον τότε πρόεδρο του Eu-
rogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, σε ορισμένους Ευρω-
παίους πολιτικούς και σε ανώτατους υπαλλήλους της

Ευρωζώνης κείμενο στην αγγλική γλώσσα με τις γερμα-
νικές θέσεις. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η πρόταση για
προσωρινή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, σε
περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, όπως και άλλα
σημεία του γερμανικού κειμένου συμπεριλήφθηκαν
σχεδόν κατά λέξη στην τελική απόφαση του Eurogroup.
Δεδομένου ότι τόσο μια έξοδος της Ελλάδας από το ευ-
ρώ όσο και ένα τρίτο πρόγραμμα βοήθειας θα προσέ-
κρουαν στις δημοσιονομικές αρμοδιότητες της γερμα-
νικής Βουλής, η κυβέρνηση είχε την υποχρέωση να την
ενημερώσει το «συντομότερο δυνατόν, πλήρως και ανα-
λυτικά», ακόμη και για τις πρωτοβουλίες και τις δια-
πραγματευτικές της θέσεις. Κάτι, βέβαια, που δείχνει
την… κουλτούρα του Σόιμπλε, ο οποίος κινούσε τα νή-
ματα εκείνη την περίοδο.

Οι αποκαλύψεις αυτές είναι συγκλονιστικές και δεί-
χνουν το πώς έπεσε στην… παγίδα ο Τσίπρας, αναγκα-
ζόμενος σε κωλοτούμπα ολκής, την οποία πλήρωσε με
σκληρότερα μνημόνια η χώρα μας. Εμείς ας ελπίσουμε
το πάθημα να μας έγινε… μάθημα και να είμαστε υπο-
ψιασμένοι για τα παιχνίδια που παίζονται στην ευρω-
παϊκή οικογένεια.
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Γερμανικό δικαστήριο ξεσκέπασε τον βρόμικο ρόλο του Σόιμπλε
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Π
ολλαπλά μηνύματα για τις μελλοντι-
κές προκλήσεις της Ευρώπης έστει-
λε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το
Ζάππειο Μέγαρο, χθες το απόγευμα,

μιλώντας στην ειδική εκδήλωση για τα 40 χρό-
νια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. 

Ο πρωθυπουργός, λίγο μετά την υποδοχή
των υψηλών προσκεκλημένων, ξεκίνησε την
ομιλία του για τα 40 χρόνια στην Ευρώπη, με
αναφορά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, λέ-
γοντας πως με την ένταξη της Ελλάδας στην
ΕΟΚ «για τον ιστορικό ηγέτη έκλεινε θριαμ-
βευτικά ένα προσωπικό στοίχημα». Ο κ. Μη-
τσοτάκης υπογράμμισε ότι πλέον η Ευρώπη
αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη ιστορική συνι-
στώσα». «Και η Ελλάδα του 2021 είναι σήμερα
μια διαφορετική χώρα από εκείνη που έκανε
τα πρώτα δειλά της βήματα στην Ευρώπη», είπε
ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι η πατρίδα μας
βιώνει σήμερα την πιο ανοιχτή και σταθερή δη-
μοκρατία που έζησε ποτέ. Επέμεινε, δε, ότι η
Ν.Δ. υπήρξε διαχρονικά «η παράταξη της Ευ-
ρώπης». 

Αναφέρθηκε, βεβαίως, και στο «διάλειμμα»
του 2015, λέγοντας ότι «ένα βήμα πριν από τον
γκρεμό οι προοδευτικές δυνάμεις αντιστάθη-
καν και διέλυσαν τα έωλα συνθήματα». «Κρά-
τησαν τον τόπο στην Ευρώπη και συνέτριψαν τη

δημαγωγία, είτε με το αριστερό της προσωπείο
είτε με το ακροδεξιό του φασισμού», τόνισε. 

«Η Ευρώπη είναι κάτι πολύ περισσότερο από
ένα Ταμείο. Είναι μια κοινή αντίληψη για τη
ζωή, για την οικονομία και την κοινωνία που
προσφέρει δικαιώματα, αλλά γεννά και υπο-
χρεώσεις», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
«Σήμερα η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής με
αξιοπιστία και ισχύ. Η οικονομία της αναβαθμί-
ζεται διαρκώς, ενώ οι κινήσεις της στη διεθνή
σκακιέρα φέρνουν παντού αποτελέσματα:
στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συνόρων
και στην ανθρωπιστική συμβολή στο Μετανα-
στευτικό. Όπως και στις πρωτοβουλίες ειρήνης
που αναπτύσσονται στη Μεσόγειο της Ευρώ-
πης», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τον επαυξη-
μένο ρόλο της χώρας μας στο ευρωπαϊκό στε-
ρέωμα. 

Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, έκανε ειδική

αναφορά και στις προκλήσεις του επόμενου
διαστήματος. «Μαζί με άλλους οκτώ ηγέτες,
πρωτοστατήσαμε στην ίδρυση του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό θα είναι και ο
οδηγός μας, όλες τις επόμενες δεκαετίες. Πε-
ρήφανος νιώθω και για τη συμβολή μας σε δύο
άλλα μεγάλα βήματα προς τη μετα-Covid επο-
χή. Την από κοινού προμήθεια εμβολίων και
την έκδοση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού
Covid, που θα επιτρέψει και πάλι στους πολίτες
μας να ταξιδέψουν με ασφάλεια. Γιατί αυτά
ήταν, κατά τη γνώμη μου, τα δύο κορυφαία επι-
τεύγματα της Ευρώπης για την υπέρβαση της
υγειονομικής κρίσης», είπε ο κ. Μητσοτάκης
χαρακτηριστικά. 

Παρόντες στο Ζάππειο ήταν, μεταξύ άλλων, ο
πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σα-
σόλι, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κα-

τερίνα Σακελλαρόπουλου και ο αντιπρόεδρος
της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς. 

Νωρίτερα χθες το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτά-
κης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον
πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σα-
σόλι, ο οποίος τελευταία φορά είχε έρθει πέρυ-
σι, κατά την κρίση του Έβρου. Ο κ. Μητσοτά-
κης, σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε την
ανάγκη συνεννόησης μεταξύ των κρατών-με-
λών της Ε.Ε. με αίσθημα αμοιβαιότητας και αλ-
ληλεγγύης, ώστε να υλοποιηθεί το νέο Σύμφω-
νο για τη Μετανάστευση. Παράλληλα, ο πρω-
θυπουργός έστειλε μήνυμα στην Τουρκία, τονί-
ζοντας ότι δεν γίνεται να χρησιμοποιούνται οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες σαν πιόνια «σε
ένα μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι».

Επίσης, κατά τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης
εξήρε τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάκαμψης και συμφώνησε με τον κ. Σασόλι
για την ενδεχόμενη δυνατότητα το Ταμείο να
καταστεί ένας σταθερός, μόνιμος θεσμός, ένα
μόνιμο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, αυ-
τό προϋποθέτει ότι τα κράτη-μέλη θα αξιοποι-
ήσουν τους πόρους του Ταμείου προς τη σωστή
κατεύθυνση.

Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συ-
ναντηθεί κατ’ ίδιαν με τον κ. Μισέλ στο Μέγαρο
Μαξίμου.

H Ε.Ε. δεν είναι ((μόνο) Ταμείο

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Εσωκομματικές αναταράξεις προκαλούν και πάλι στο Κίνημα
Αλλαγής οι δημοσκοπήσεις. Αυτήν τη φορά το αποτέλεσμα που
«πάγωσε» τα χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν από τη Me-
tron Analysis, η οποία κατέγραψε για το ΚΙΝ.ΑΛ. ποσοστό 6%. Η
αδυναμία του Κινήματος να βρει τον «δημοσκοπικό βηματισμό»
του «έβαλε βούτυρο στο ψωμί» του Ανδρέα Λοβέρδου. «Τα πρό-
σφατα δημοσκοπικά ευρήματα επισημαίνουν ότι η στασιμότητα
του Κινήματος Αλλαγής σε χαμηλά πολιτικά ποσοστά μόνο θετι-
κή δεν είναι για το μέλλον της παράταξης και με αυτήν την έν-
νοια ασφαλώς και δεν πάει άλλο», έλεγαν με ένταση συνομιλη-
τές του κ. Λοβέρδου. 

Με διαφορετική οπτική «διαβάζουν» τα αποτελέσματα των
δημοσκοπήσεων στη Χαρ. Τρικούπη. Αφενός δεν είναι ικανο-
ποιημένοι, αφετέρου αποδίδουν τη δημοσκοπική στασιμότητα
στη συγκυρία της πανδημίας και στο επικοινωνιακό πλεονέκτη-
μα της κυβέρνησης. «Τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τις βλέπου-
με με κάποιον σκεπτικισμό, γιατί εδώ και ενάμιση χρόνο η πολι-
τική, όπως και η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας δεν
λειτουργούν κανονικά», υποστήριξε, μιλώντας στο Mega, ο

γραμματέας Επικοινωνίας του Κινήματος Παναγιώτης Βλάχος.
Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, τονί-
ζοντας πως την παρούσα περίοδο «έχουμε μία “παγωμένη” πο-
λιτική κατάσταση, έναν “παγωμένο” πολιτικό συσχετισμό. Είμα-
στε, όμως, βέβαιοι ότι από τον Σεπτέμβριο, που ο κόσμος θα αρ-
χίσει να ξαναπαίρνει σιγά - σιγά πίσω τη
ζωή του, όλα αυτά θα βγουν στην επιφά-
νεια και θα διαμορφωθεί μια νέα κοινω-
νική και πολιτική πραγματικότητα».

Στο μεταξύ, όσο διαρκεί η «εσωκομ-
ματική προθέρμανση» και μέχρι να
μπουν όλοι οι μονομάχοι στην τελική ευθεία, καταβάλλονται με-
γάλες προσπάθειες για να διατηρούνται χαμηλοί τόνοι, ώστε να
μην προκληθεί δυσφορία στους πολίτες. Προς το παρόν, η κάθε
πλευρά επιδιώκει να σφραγίσει ισχυρές συμμαχίες. Η Φώφη
Γεννήματα κινείται σε θεσμικό διάδρομο, δίνοντας προτεραι-
ότητα στην πολιτική - αντιπολιτευτική στάση του Κινήματος, με
συχνές παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της καθημερι-
νότητας των πολιτών. Αναφορικά με τα εσωκομματικά, επανα-

λαμβάνει μονότονα πως «όλα θα γίνουν στην ώρα τους, σύμφω-
να με τις διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό».

Αντιθέτως, ο Ανδρέας Λοβέρδος παρουσιάζει έντονη κινητι-
κότητα και πυκνώνει τις επαφές του με κομματικά στελέχη σε
όλη τη χώρα. Χθες, μάλιστα, είχε βρεθεί στον Έβρο. Όπως λέει,

«δεν θα κάνει πίσω ούτε για να πάρει φόρα»!
Μάλιστα, προαναγγέλλει και εκπλήξεις
όπως η διοργάνωση μιας εκδήλωσης που,
όπως λένε από το περιβάλλον του, θα προκα-
λέσει πολλές συζητήσεις. 

Να κάνει αισθητή την παρουσία του επι-
χειρεί σιγά - σιγά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επιμένει,
όμως, να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Ο ευρωβουλευτής του
ΚΙΝ.ΑΛ., την επόμενη Τετάρτη 2 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος, διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλω-
ση με θέμα «Περιβάλλον και Κλιματική Κρίση: Από τις διακηρύ-
ξεις στην πράξη». Μεταξύ των ομιλητών είναι ο καθηγητής Οι-
κονομίας του Περιβάλλοντος (ΕΚΠΑ) και αδερφός του πρώην
πρωθυπουργού, Ανδρέας Παπανδρέου.

«Νεύρα» προκαλούν στο ΚΙΝ.ΑΛ. οι νέες δημοσκοπήσεις

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos@gmail.com 

Πολλαπλά μηνύματα για τις
μελλοντικές προκλήσεις της
Ευρώπης έστειλε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από το Ζάππειο



Α
κόμη ένα… υπερόπλο, το ψη-
φιακό Πράσινο Πιστοποιητι-
κό, είναι έτοιμη να ενεργοποι-
ήσει εμπροσθοβαρώς τις

επόμενες ημέρες η Ελλάδα, στη μάχη της
φετινής τουριστικής περιόδου. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εισήγαγε
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την ιδέα
ενός πιστοποιητικού με κοινούς κανόνες
για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, παρί-
σταται σήμερα στην παρουσίασή του από
τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκο Πιερρακάκη. Μάλιστα, η παρου-
σία στην εκδήλωση του προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και
του αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρί-
τη Σχοινά αποτελούν -το δίχως άλλο- μια
ηχηρή επιβράβευση της συμβολής του
Έλληνα πρωθυπουργού στη σύλληψη και
την υλοποίηση μιας ιδέας που αναμένεται
να συμβάλει καθοριστικά στη διευκόλυν-
ση των ενδοευρωπαϊκών μετακινήσεων. 

Το «κλειδί»
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληρο-

φορίες της «Political», η Ελλάδα, όπως θα
επισημανθεί στη σημερινή εκδήλωση, εί-
ναι καθ’ όλα έτοιμη να εφαρμόσει το ψη-
φιακό πιστοποιητικό από την 1η Ιουνίου
κιόλας, έναν μήνα νωρίτερα από την επί-
σημη ενεργοποίησή του σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. «Η Ελλάδα είναι έτοιμη για την
εφαρμογή του πιστοποιητικού. Θα λει-
τουργεί σαν μια λωρίδα ταχείας κυκλο-

φορίας για όλους τους Ευρωπαίους, ενώ
θα διευκολύνει τους τουρίστες και κατ’
επέκταση τους ταξιδιώτες», ανέφερε στο
χθεσινό briefing των πολιτικών συντα-
κτών η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αρι-
στοτελία Πελώνη. 

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν πως η
Ελλάδα συμμετείχε σε όλα τα τεστ προ-
σομοίωσης που πραγματοποιήθηκαν τις
προηγούμενες εβδομάδες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Συνεπώς, τονίζουν τα ίδια πρό-
σωπα, δύναται να κάνει χρήση του πιστο-
ποιητικού, καθόσον το ψηφιακό σύστημα
εκτιμάται πως θα τεθεί σε λειτουργία από
τις αρχές του επόμενου μήνα - σε διμερή
βάση, ήτοι με χώρες όπως η Δανία, η
Κροατία και η Ουκρανία, που βρίσκονται
στο ίδιο ή σε παραπλήσιο επίπεδο ετοιμό-
τητας με την Αθήνα. 

Σε κάθε περίπτωση και όπως διεμήνυ-
σε μέσω της συνέντευξής του στη γερμα-
νική εφημερίδα «Bild» ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, «εάν ο κόσμος θέλει να ταξιδέ-
ψει τώρα, μπορεί να το κάνει. Απλώς χρει-
αζόμαστε ή μια βεβαίωση εμβολιασμού ή
ένα αρνητικό τεστ ή βεβαίωση πως έχει
ασθενήσει. Πρόκειται για τις ίδιες πληρο-
φορίες που θα ενσωματωθούν στο ψη-
φιακό πιστοποιητικό». Σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, η ευρωπαϊκή ντιρε-
κτίβα για την ανάγκη καθολικότητας της
εφαρμογής του πιστοποιητικού θα εκδο-
θεί γύρω στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνί-
ου, ενώ θα δημιουργηθεί και μια εφαρμο-

γή (application) για τις Αρχές, με στόχο τη
γρήγορη και απρόσκοπτη διασταύρωση
στοιχείων, όπως το barcode. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, κυβερνητικά στελέχη διαβεβαι-
ώνουν πως έχει διασφαλιστεί το απρό-
σβλητο της βάσης δεδομένων με τα ευαί-
σθητα προσωπικά δεδομένα, η χρήση των
οποίων περιορίζεται αυστηρά στο επίπε-
δο των μετακινήσεων. 

Στην «Bild»
Με την επισήμανση πως η χώρα έχει

αφήσει παντελώς στο παρελθόν την επώ-
δυνη οικονομικά κατάσταση του 2010 και
του 2015 και ότι πλέον εφαρμόζει ένα
τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων…
εθνικής ιδιοκτησίας, ο πρωθυπουργός
απηύθυνε μέσω της «Bild» κάλεσμα προς
τους Γερμανούς τουρίστες να επισκε-
φθούν την Ελλάδα. Είναι σαφές ότι ο κ.
Μητσοτάκης επέλεξε την ευρύτατης κυ-
κλοφορίας γερμανική εφημερίδα για να
«απαντήσει» στο αφελές, όπως ο ίδιος το
χαρακτήρισε, σχόλιο αρθρογραφίας του
«Economist», ο οποίος προ εβδομάδος

εμφανίζει τη χώρα ως το «teacher’s pet»
της Ε.Ε. Ο πρωθυπουργός εκτίμησε,
εξάλλου, πως φέτος αναμένουμε περί-
που τους μισούς από τους τουρίστες που
είχαν επισκεφθεί τη χώρα μας προ παν-
δημίας, ήτοι το καλοκαίρι του 2019. Δεν
παρέλειψε, μάλιστα, να υπογραμμίσει
πως η σταδιακή χαλάρωση των περιορι-
στικών μέτρων γίνεται με βασικό γνώμο-
να την ασφάλεια ημεδαπών και τουρι-
στών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι
«τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στη high
season του τουρισμού, αναμένω πως τα
πράγματα θα θυμίζουν πολύ ένα φυσιο-
λογικό καλοκαίρι». 

«Τυπώνονται» 
τα ΠΠράσινα
Πιστοποιητικά!

Στην αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού των βου-
λευτών στην Ολομέλεια προχώρησε χθες η Βουλή έπει-
τα από σχετική απόφαση της Διάσκεψης των Προ-
έδρων. Συγκεκριμένα, πλέον το ανώτατο όριο των βου-
λευτών στην Ολομέλεια θα είναι 120, ενώ αντίστοιχα θα
αυξηθεί και ο αριθμός στις μικρότερες αίθουσες της
Βουλής, όπως, για παράδειγμα, στην Αίθουσα της Γε-
ρουσίας. Υπενθυμίζεται ότι τη σχετική απόφαση είχε
προαναγγείλει ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας,
απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα,

όταν από το βήμα είχε ανακοινώσει την ιδιότυπη κατά-
ληψη της Βουλής. 

Η αλλαγή ουσιαστικά «ποδηγετήθηκε» και από την
πορεία του προγράμματος των εμβολιασμών, καθώς,
όπως ενημέρωσε ο Κ. Τασούλας, περίπου τα 2/3 των
βουλευτών έχουν λάβει την πρώτη δόση εμβολίου, ενώ
150 βουλευτές έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Σε κάθε περίπτωση, χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρη-
σε την κυβέρνηση ότι επέλεξε να εργαλειοποιήσει την
πανδημία, τον εύλογο φόβο των ανθρώπων, την ανάγκη

για μέτρα προφύλαξης, προκειμένου να επιβάλει ένα κα-
θεστώς, ενώ έκανε λόγο για ένα «ιδιότυπο κοινοβουλευ-
τικό πραξικόπημα». «Εδώ και ενάμιση χρόνο παρακάμ-
πτει θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου με πρόσχημα
την έκτακτη ανάγκη, ώστε να σπαταλά δημόσιο χρήμα σε
ημετέρους και μέσα ενημέρωσης της αρεσκείας της. Και
να νομοθετεί με διαδικασίες πρωτοφανείς και τη Βουλή
σε καθεστώς υβριδικής λειτουργίας, ώστε να περνά με τις
λιγότερες δυνατές αντιδράσεις βαθιά αντιλαϊκές πολιτι-
κές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Βουλή: Αυξάνεται το όριο παρουσίας των βουλευτών στην Ολομέλεια 
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Η Ελλάδα είναι καθ’ όλα έτοιμη
να τα εφαρμόσει έναν μήνα 
νωρίτερα από την επίσημη
ενεργοποίησή τους 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο



Ο
Πίνατ έχει μάθει, πια, τον ρόλο

του και κάθε φορά που κάποιος

προσκεκλημένος περνάει την

πόρτα του Μαξίμου είναι εκεί για να τον

υποδεχθεί πρώτος. Αυτό έκανε και χθες,

αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τον πρόεδρο

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σασόλι,

ο οποίος είχε

συνάντηση με

τον Κυριάκο

Μητσοτάκη. Ο

Πίνατ, μάλιστα,

σήμερα άλλαξε

και το... στιλ

του, καθώς τον

είδαμε να κα-

τεβαίνει τα

σκαλιά του Μα-

ξίμου φορών-

τας ένα κόκκινο φουλάρι στον λαιμό του.

To φοβερό είναι ότι εδώ και μερικές ημέ-

ρες ο Peanut έχει αποκτήσει και δικό του

λογαριασμό στο Τwitter, υπό το όνομά του

και τη διευκρίνιση @Peanut_straydog

(Φυστίκης ο αδέσποτος…). Η αλήθεια εί-

ναι ότι με αυτήν την προθήκη υπερφορ-

τώνεται το επικοινωνιακό επιτελείο του

Μαξίμου, δεδομένου ότι κάποιος θα πρέ-

πει να χειρίζεται τον λογαριασμό του

σκύλου!

Η Ζαχαράκη το έριξε… 
στο ζύμωμα
Η Σοφία Ζαχαράκη χαίρει άκρας υγείας,
αφού ξεπέρασε την περιπέτεια με τον κο-
ρονοϊό, και πήρε τα βουνά στην Κρήτη!
Την προώθηση μιας εναλλακτικής μορ-
φής τουρισμού, του
γαστρονομικού,
έχει αναλάβει η
υφυπουργός Σοφία
Ζαχαράκη, η οποία
βρέθηκε για τον
σκοπό αυτόν στην
Ιεράπετρα και στη
Σητεία. Μάλιστα, η
Σοφία Ζαχαράκη έστειλε από το Ορεινό
της Ιεράπετρας το μήνυμα της έναρξης
της καμπάνιας για την προώθηση του γα-
στρονομικού τουρισμού, ενώ η ίδια έβαλε
ποδιά, άνοιξε φύλλο και έφτιαξε παραδο-
σιακές πίτες στο πλευρό των γυναικών

της Κρήτης και της φημισμέ-
νης Ισραηλινής σεφ Atalya

Ein Mor.

Με ένα κλικ μέσω 
gov.gr η άδεια οδήγησης 
Γραφειοκρατία τέλος και στα διπλώματα οδή-
γησης. Πλέον, οι υπηρεσίες για τις άδειες
οδήγησης μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμες
και για τις 13 περιφέρειες. Οι πολίτες μπο-
ρούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά για αντικατάσταση του
εντύπου άδειας οδήγησης αλλά και για έκδο-
ση αντιγράφου λόγω φθοράς ή απώλειας. 
Η διαδικασία είναι απλή: Οι ενδιαφερόμενοι
εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του
υπουργείου Μεταφορών https://drivers-
vehicles.services.gov.gr με τους κωδικούς
Taxisnet και καταχωρούν ψηφιακά την αίτη-
ση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με την
ολοκλήρωση των διαδικασιών, οι πολίτες
μπορούν να παραλάβουν το νέο έντυπο αυτο-
προσώπως ή να ζητήσουν να τους αποσταλεί
με κούριερ.

Μακάρι να του βγει 
η Διπλή Ανάπλαση 

Ο «Μεγάλος Περίπατος» δεν του βγήκε…
Για την ακρίβεια, πήγε κουβά, αν και κόστι-
σε ακριβά. Ελπίζουμε να του βγει η Διπλή
Ανάπλαση. Οι τελευταίες εξελίξεις αναφέ-
ρουν ότι, με δεδομένη τη βούληση του δη-
μάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη για
την ολοκλήρωση του project της Διπλής
Ανάπλασης, οι διαδικασίες που σχετίζον-
ται με τη διασφάλιση των κεφαλαίων ανά-
πτυξης του έργου έχουν μπει στην τελική
ευθεία. Μετά τις θετικές εξελίξεις που
αφορούν στην υπαγωγή του έργου της Δι-
πλής Ανάπλασης στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και στο Ταμείο Ανάκαμψης,
δρομολογείται και μία ακόμη, που σχετίζε-
ται και αυτή άμεσα με τη χρηματοδότηση
του έργου. Ο Δήμος Αθηναίων φέρεται να
κινείται για να καλύψει το χρηματοδοτικό
κενό μέσω της έκδοσης ομολόγου. Άλλω-
στε, υπάρχει και πρόσφατη απόφαση του
Οίκου Moody’s να αναβαθμίσει την πιστο-
ληπτική αξιολόγηση του Δήμου Αθηναίων.
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Επί της υποδοχής 
ο «Φυστίκης» 

Τι συμβαίνει με τον Ψωμιάδη;

Μαθαίνω ότι οι δικαστικές περιπέτειες
του Παναγιώτη Ψωμιάδη βαίνουν προς το
τέλος τους… Υπάρχει πρόταση εισαγγε-
λέα προς το Δικαστικό Συμβούλιο να παύ-
σει οριστικά η ποινική δίωξη κατά των
αδερφών Παναγιώτη και Διονύση Ψωμιά-
δη για την υπόθεση με τα γνωστά
«45άρια» έργα, που στο παρελθόν είχε
απασχολήσει την επικαιρότητα. Η υπόθε-
ση αυτή είχε ταλαιπωρήσει αρκετά τον
«Πανίκα» και του στοίχισε και πολιτικά.
Άσε που βρήκαν την ευκαιρία διάφοροι
πολιτικοί του αντίπαλοι να τον χτυπήσουν
κάτω από τη μέση… Ο πρώην περιφερει-
άρχης, βέβαια, δεν το έβαλε ποτέ κάτω.
Σηκώθηκε όρθιος και έκανε τα πάντα για
να ζήσει την οικογένειά του…

Όχι στη «στοχοποίηση» 
δημοσιογράφων
«Ο ελεύθερος και ανεξάρτητος Τύπος είναι πυ-

λώνας της Δημοκρατίας», υπογράμμισε η Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρο-

πούλου, κατά τον χαιρετισμό της στη διαδικτυα-

κή ημερίδα της ΕΣΗΕΑ, με θέμα «Δημοκρατία,

Δεοντολογία, ΜΜΕ και Δημοσιογράφοι». Η

Πρόεδρος τόνισε ότι η έγκυρη, αξιόπιστη ενη-

μέρωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για έναν

εποικοδομητικό και αποτελεσματικό δημόσιο

διάλογο και σημείωσε πως «οι εργαζόμενοι

στον χώρο της ενημέρωσης πρέπει να είναι

ελεύθεροι να αναζητούν την αλήθεια χωρίς πε-

ριορισμούς και αποκλεισμούς αλλά και χωρίς

προκαταλήψεις, για να μπορούν να επιτελούν

το καθήκον τους, που δεν είναι άλλο από την

ουσιαστική, αμερόληπτη ενημέρωση των πολι-

τών. Όταν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι

δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και απαξιώ-

νονται, το πολίτευμά μας υπολειτουργεί».

Πέσανε κάτι ψιλές, μαθαίνω, στις Φυλακές Δομο-
κού. Βαρυποινίτης, Αλβανός στην καταγωγή, χτύ-
πησε με άγριο τρόπο πολύ γνωστό αντιεξουσιαστή
των Αθηνών. Ο Αλβανός βαρυποινίτης εκτίει ποινή
κάθειρξης για ανθρωποκτονία και ένταξη σε εγ-
κληματική οργάνωση. Ο αντιεξουσιαστής διακομί-
στηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λαμίας,
όπου και διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρά τραύμα-
τα στο κεφάλι και για λίγο δεν εισήχθη στη ΜΕΘ.
Άγνωστες οι αιτίες της συμπλοκής…
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Ο Τζαβάρας βλέπω να «χαιρετάει»…
Αν και ο Κώστας Τζαβάρας είναι σοβαρός και έμπειρος κοινοβουλευτικός, το τελευταίο διά-
στημα -και με δεδομένη την κόντρα του με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως για τα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα στην Αχαΐα- δεν τον βλέπω καλά… Έχει πάρει άλλον δρόμο, εκτός
γραμμής. Εσχάτως επέλεξε να βγει και να πει το παράπονό του και στο ραδιόφωνο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, το Κόκκινο. To ίδιο λάθος είχε κάνει, θυμίζω, και ο Γιάννης Βρούτσης, που είχε δώσει συ-
νέντευξη στο «Documento», την εφημερίδα του Βαξεβάνη. Αυτό που έκανε ο κ. Τζαβάρας
νομίζω είναι και το τελευταίο, αν και ο ίδιος το έχει καταλάβει και έχει φροντίσει να ξεκαθαρί-
σει πως δεν θα κατέλθει ξανά υποψήφιος.

Ο Mr Chipita 
και το χρυσό deal 

Δύο δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι
και λίγα! Καθόλου άσχημα, για την ακρί-
βεια, για μια εταιρεία που ξεκίνησε την πο-
ρεία προς την κορυφή με 45 ανθρώπους
και τζίρο 400.000 ευρώ - και μάλιστα από
ένα διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στο
Μοσχάτο. Τώρα, ο κ. Σπύρος Θεοδωρό-
πουλος έχει πλέον ζεστό χρήμα για να συ-
νεχίσει να βάζει στον Παναθηναϊκό - όπως
έβαζε και παλιά, δηλαδή. Εκτός κι αν κάνει
μια κίνηση-ρελάνς και τον πάρει ολόκλη-
ρο, αν και το βλέπω χλομό! Με όσα έχει δει
εκεί μέσα, έχει τρομάξει ο άνθρωπος.
Πάντως, ο Mr Chipita έχει βαρύ βιογραφι-
κό και πολλά ένσημα. Το αφήνω και αυτό
εδώ να υπάρχει…
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Τα funds 
του Θριασίου… 
Αν ισχύουν όσα μαθαίνω, τότε έχει
αρχίσει το παζλ να μπαίνει σε μια τά-
ξη… Μαθαίνω ότι ετοιμάζεται η δια-
μόρφωση ενός μεγάλου κέντρου lo-
gistics στο Θριάσιο. Μεγάλη επένδυ-
ση από ένα fund που ακούει στην
επωνυμία «HIG Capital». Κάποιοι, μά-
λιστα, μου λένε να μην εκπλαγώ, αν το
συγκεκριμένο fund έχει σχέση με τις
κινήσεις που αφορούν στην εξαγορά
«κόκκινων» δανείων των δύο χαλυ-
βουργιών της περιοχής της Ελευσί-
νας. Μάλιστα, κάποιοι επιμένουν ότι η
HIG έχει ήδη έρθει σε επαφές για την
εξαγορά των δανείων και έχει και
ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και με
την ΕΤΕ για τα δάνεια της… Χαλυ-
βουργικής των Αγγελόπουλων. Λέτε
να καθυστερεί η εξυγίανση, όπως σας
έγραφα προ ημερών, γι’ αυτούς τους
λόγους;

Η
ευρωβουλευ-
τής της Ν.Δ. Άν-
να - Μισέλ Αση-

μακοπούλου είναι πολύ
δραστήρια και ως αντι-
πρόεδρος της Διεθνούς
Επιτροπής Εμπορίου
της Ε.Ε. υποστηρίζει με
πάθος τη διαδικτυακή
πλατφόρμα της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του
εμπορίου των επιχειρήσεων εκτός των
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία έχει τεθεί σε λειτουργία, με την
ονομασία «Access2Markets». Όπως λέει
η ίδια η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, «έχω
θέσει πρωταρχικό μου σκοπό να εργα-
στούμε όλοι μαζί, προκειμένου οι ΜμΕ να
αναδειχθούν σε στρατηγικό πυλώνα για
την Ελλάδα και την Ευρώπη στον τομέα
του διεθνούς εμπορίου, και γι’ αυτό υπο-
στηρίζω κάθε πρωτοβουλία και δράση
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εξω-
στρέφειας των ελληνικών ΜμΕ και στην
εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής
τους στις διεθνείς αγορές». Η πανελλαδι-
κή καμπάνια για την παρουσίαση και την
προώθηση της πλατφόρμας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής «Access2Markets»
έχει ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εύχρηστο
και χρήσιμο εργαλείου, που υποστηρίζει

τη δημιουργία και την
ανάπτυξη του εξαγωγι-
κού προφίλ, ιδίως των
μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράλληλα, προβλήθη-
κε το δωρεάν διαδι-
κτυακό σεμινάριο για

την «Access2Markets», που διεξήχθη
στα Ελληνικά από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στις 14 Απριλίου. Σημειώθηκε ρε-
κόρ συμμετοχής και η Ελλάδα ξεπέρασε,
σε αριθμό συμμετεχόντων, μεγάλες χώ-
ρες. Η καμπάνια για την «Access2Mar-
kets» σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Ήδη
έχουν γίνει εκδηλώσεις με την Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας, με την Περιφέ-
ρεια Κρήτης, με την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας, με τα Επιμελητήρια Ηπείρου, Πε-
λοποννήσου, Πιερίας, με το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά κα-
θώς και με τη Γραμματεία Πολιτικής Επι-
τροπής της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακο-
λουθήσουν και άλλες, αντίστοιχες εκδη-
λώσεις, μέχρι το καλοκαίρι. Η «Ac-
cess2Markets» είναι μία από τις 37 προ-
τάσεις για το βραβείο «Καλής Διοίκη-
σης» του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
2021.

Το
... 
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Μεγάλη πρωτοβουλία 
της Μισέλ Ασημακοπούλου

Τα καυτά ερωτήματα στα Γλυκά Νερά 
Για να μην καταπίνετε αμάσητες τις ειδήσεις… Σας έχω γράψει ότι στα Γλυκά Νερά η υπό-

θεση είναι πολύπλοκη και οι Αρχές βρίσκονται σε μαύρο σκοτάδι. Επιμένω, παρά τα όσα δια-
δίδονται, ότι είναι θέμα ημερών η εξιχνίαση της στυγνής δολοφονίας. Προκαλεί απορία στις
Αρχές το γεγονός ότι οι δράστες δεν κατέστρεψαν τις κάμερες και απλώς αφαίρεσαν τις κάρ-
τες μνήμης από αυτές, ενώ άφησαν το κινητό τηλέφωνο δίπλα στον 32χρονο πιλότο. Άλλο ένα
ερώτημα που προβληματίζει την Αστυνομία είναι το ότι οι δράστες ακινητοποίησαν τον
32χρονο τυλίγοντάς τον με σπάγκο, κάτι που συνεπάγεται ότι οι ίδιοι δεν εισέβαλαν οργανω-
μένοι, μιας και βρήκαν τον σπάγκο στο εσωτερικό του σπιτιού. Παράλληλα, του φίμωσαν το
στόμα με μονωτική ταινία, την οποία επίσης βρήκαν εντός του ακινήτου στα Γλυκά Νερά. Τι
κάνει νιάου - νιάου στα κεραμίδια; 

7

Στην τελική ευθεία εισήλθε η
διαδικασία για την υπογραφή
της επένδυσης στο Ελληνικό,
όπου θα απασχοληθούν 10.000
εργαζόμενοι. Πρόκειται για μία
από τις μεγαλύτερες επενδύ-
σεις των τελευταίων δεκαε-
τιών, αφού θα δαπανηθούν πά-
νω από 8 δισ. ευρώ. Άντε, παι-
διά, μπας και μπει καμιά
μπουλντόζα. Σαν το γioφύρι της
Άρτας έχει καταντήσει
η δουλειά! 

LOCK
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«Π
ώς τα βλέπεις;». Έτσι ακριβώς ξε-
κινά -σχεδόν- κάθε πολιτική συζή-
τηση τις τελευταίες δεκαετίες.

Έτσι ξεκίνησε και η δική μου με γνωστό και
φίλτατο δημοσιογράφο, έμπειρο περί τα πολιτι-
κά και αυτοκλήτως τοποθετημένο στην ριζο-
σπαστική Αριστερά («πέραν του ΣΥΡΙΖΑ»,
όπως μου διευκρινίζει).

Ο καλός φίλος και συνάδελφος ανέπτυξε μια
θεωρία ότι «η κρίση έθρεψε τις κυβερνήσεις,
γιατί ο κόσμος φοβήθηκε», γι’ αυτό ο Μητσοτά-
κης προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ενώ «ο
Τσίπρας από το 3% έφτασε να μην πέφτει κάτω
από 25%» και όσοι τον ψήφισαν το 2019 και τώ-
ρα διστάζουν να τον στηρίξουν δεν είναι διατε-
θειμένοι να πάνε στον Μητσοτάκη. Άρα, κατέ-
ληξε ο συνάδελφος, «θα χάσει ο Μητσοτάκης
ένα 6%-7% τώρα που περνάει η κρίση, θα τσιμ-
πήσει ο Τσίπρας -έστω και με κρύα καρδιά-
όσους δεν πάνε στο Μητσοτακέικο, ο κόσμος
να χαλάσει. Άρα, θα έλθουν οι δυο τους περί-
που στα ίδια ποσοστά στις εκλογές». Με μια

φράση, τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, έξι το λαδό-
ξιδο…

Σενάρια -και μάλιστα με πολιτική επίφαση-
μπορούν να κάνουν πολλοί. Και να «γιατροπο-
ρεύονται» με αυτά. Οι «τεκτονικές πλάκες που
κινούνται στην ελληνική πολιτική», όπως έχει
πει ο πρωθυπουργός επανειλημμένα, δεν γί-
νονται αντιληπτές απ’ όσους χρησιμοποιούν τα
εργαλεία του παρελθόντος. Κάπως έτσι προ-
έβαλαν και προγνωστικά για «Χ» στις εκλογές
του 2019… έως το βράδυ των εκλογών. 

Κάθε κυβέρνηση που μαζί της φέρνει πολιτι-
κή σταθερότητα, όπως η τωρινή, έρχεται στα
πράγματα για να καλύψει μια ανάγκη της κοι-
νωνίας. 

Εάν δεν υπάρχει η ανάγκη αυτή, δεν υπάρχει
και η σταθερότητα, οπότε η κυβέρνηση ύστερα
από λίγο πέφτει. Επειδή η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη δεν πέφτει, είναι σταθερή. Άρα, καλύπτει
μια ανάγκη της κοινωνίας. Ποια ανάγκη; Να
ορθοποδήσει, επιτέλους, οικονομικά η χώρα
ύστερα από μια δεκαετία σκληρής δοκιμασίας,

μετά τη διάψευση των λαϊκισμών Δεξιάς και
Αριστεράς, μετά το γκρέμισμα των ονείρων για
«σκισίματα μνημονίων» και για «ζουρνάδες
και αγορές». Να μπει μια τάξη στον τόπο μας.
Αυτήν την ανάγκη ήλθε να καλύψει η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη. Πώς; Με μεταρρυθμίσεις και
με ελάφρυνση των εχόντων ανάγκη. Κάνει και
το πρώτο και το δεύτερο. Με ελλείψεις ίσως και
με καθυστερήσεις αναμφίβολα. Αλλά τα κάνει.
Η ανάγκη καλύπτεται.

Το επόμενο διάστημα η Ελλάδα θα κινείται
στον αστερισμό του Σχεδίου Ανάκαμψης. Με
πολλά χρήματα που θα έλθουν από τις Βρυξέλ-
λες.

Το ελληνικό σχέδιο αξιοποίησης φέρει τη
σφραγίδα της σημερινής κυβέρνησης. Αυτό θα
είναι και το διακύβευμα των επόμενων εκλο-
γών: «Θα ολοκληρώσει το σχέδιο ανάκαμψης η
παράταξη που το εκπόνησε ή εκείνη η οποία το
πολεμά;». Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ -και πόσο θα
καλύπτει μια ανάγκη της κοινωνίας- θα κρίνει
το εκλογικό αποτέλεσμα. Τίποτε άλλο…

Η
κυβέρνηση Μητσοτάκη εν μέσω παν-
δημίας φέρνει ένα νομοσχέδιο που
αλλάζει προς το χειρότερο τις ήδη

πληγωμένες εργασιακές σχέσεις. Οι διαθέ-
σεις της είχαν διαφανεί όταν αρχικά απέφυγε
να κηρύξει την υποχρεωτικότητα των κλαδι-
κών συμβάσεων αλλά και όταν κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας άφησε 600.000 εργαζομέ-
νους να ζουν για μήνες μόνο με 534 ευρώ και
350.000 μακροχρόνια ανέργους χωρίς
καμία στήριξη.

Τώρα έρχεται να ολοκληρώσει το έργο της.
Βαφτίζει το νομοσχέδιο προοδευτικό και
υπερδιαφημίζει τα θετικά του σημεία, όπως οι
άδειες πατρότητας ή τα μέτρα κατά της σε-
ξουαλικής παρενόχλησης. 

Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτά; Ή με
την καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας; Που,
όμως, παραπέμπεται ως «υπόσχεση» μελλον-
τική. Χωρίς ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανι-
σμούς ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτά να αποδει-
χτούν κενού περιεχομένου, τους οποίους η
Ν.Δ. συνειδητά έχει αποδυναμώσει με πιο χα-
ρακτηριστική περίπτωση το ΣΕΠΕ. Οι καλοί
εργοδότες πάντα τηρούν τους κανόνες. Τι γί-
νεται, όμως, όσους εκμεταλλεύονται εργαζο-
μένους; Ποιος θα τους ελέγξει;

Πίσω, όμως, από τα ωραία λόγια κρύβεται η
ουσία του νομοσχεδίου. Η διευθέτηση του
χρόνου εργασίας, η απελευθέρωση των απο-

λύσεων και ο περιορισμός της συνδικαλιστι-
κής δράσης.

Για πρώτη φορά ο χρόνος εργασίας θα είναι
αποτέλεσμα ατομικής και όχι συλλογικής
συμφωνίας εργαζομένου - εργοδότη. Καθιε-
ρώνεται η δεκάωρη εργασία χωρίς πληρωμή
υπερωριών, που αντικαθίσταται από την «υπό-
σχεση» μελλοντικών ρεπό. 

Αλήθεια, σε μια χώρα με υψηλή ανεργία (τη
δεύτερη υψηλότερη νεανική ανεργία στην
Ε.Ε.), με αδήλωτη εργασία και υποαπασχόλη-
ση, ποιος εργαζόμενος θα αρνηθεί μια δυσμε-
νή μεταβολή των εργασιακών του συνθηκών
υπό τον κίνδυνο της απόλυσης;

Φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός και οι υπουρ-
γοί του ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα.
Από τη μια κόβουν θέσεις εργασίας αλλά και
θέτουν την οικογενειακή και κοινωνική ζωή
ενός εργαζομένου έρμαιο στις ορέξεις του ερ-
γοδότη του. Ταυτόχρονα διευκολύνονται οι
απολύσεις. Περιορίζονται οι λόγοι ακυρότη-
τας, ενώ ακόμα και μια παράνομη απόλυση,
έπειτα από δικαστική απόφαση υπέρ του ερ-
γαζομένου, δεν θα σημαίνει επαναπρόσληψή
του, αλλά μια επιπλέον αποζημίωση. Ουσια-
στικά παύει κάθε έννοια προστασίας της εργα-
σίας. Επίσης, περιορίζει δραστικά το δικαίωμα
της απεργίας και της προστασίας των εκπρο-
σώπων των εργαζομένων από τον κίνδυνο
απόλυσης.

Είναι συνειδητή επιλογή της Ν.Δ. να στηρί-

ξει την «ανάπτυξη» στη φτηνή εργασία με θέ-

σεις εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης. Αλλά οι

επιλογές της θα βαθύνουν την κρίση, θα αυξή-

σουν την ανεργία και θα φτωχοποιήσουν τους

εργαζομένους. Ένα μέλλον ανασφάλειας και

αβεβαιότητας.

Αντίθετα, εμείς στο Κίνημα Αλλαγής αντι-

λαμβανόμαστε ότι η ανάπτυξη συμβαδίζει με

την κοινωνική συνοχή και το μέλλον της χώ-

ρας, την εποχή της Δ’ Βιομηχανικής Επανά-

στασης, θα πρέπει να βασιστεί στον ψηφιακό

μετασχηματισμό, στη γνώση και στην κατάρτι-

ση του ανθρώπινου δυναμικού.

Για το Κίνημα Αλλαγής στρατηγικός στόχος

είναι η πλήρης απασχόληση. 

Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν κίνητρα

για τις επιχειρήσεις αλλά και ποσοτικοποιημέ-

νες υποχρεώσεις. 

Επιμένουμε στην ενίσχυση συλλογικών

διαπραγματεύσεων και κλαδικών συμβάσε-

ων μέσω της υποχρεωτικότητάς τους, στον

καθορισμό του κατώτατου μισθού από Εθνική

Συλλογική Σύμβαση και στην αναβάθμιση του

ΣΕΠΕ.

Απέναντι στο μοντέλο της φτηνής και απα-

ξιωμένης εργασίας προτείνουμε ένα μέλλον

ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Φτηνή και απαξιωμένη εργασία 
ή ένα μέλλον ασφάλειας και αξιοπρέπειας;

τoυ
Γιάννη
Ανδρέου

Βουλευτής
ΚΙΝ.ΑΛ.

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Η ανάγκη της κοινωνίας
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Η
αυτοεκτίμηση έχει παρερμηνευθεί
συχνά ως ταυτόσημη της αυτοπεποί-
θησης. Οι αγγλικές λέξεις «self-

worth» και «self-esteem» γίνονται όροι αν-
ταλλαγής μίας απόπειρας να κατανοήσουμε τι
μας συμβαίνει, όταν κάτι μας λείπει σε δύναμη
και απόδοση σε σχέση με όσα προσπαθούμε. 

Ωστόσο, η διαφορά τους είναι ουσιαστικά
μεγάλη. Η αυτοεκτίμηση είναι ένα σκυρόδεμα
αυταξίας, ενώ η αυτοπεποίθηση αποκτά δια-
στάσεις μεταβλητότητας και ρευστότητας, κα-
θώς αφορά σε συγκεκριμένα πεδία δράσης:
« Έχω αυτοπεποίθηση στη ζωγραφική, αλλά
στον χορό όχι». 

Όποιος επιθυμεί να βελτιώσει το βαρόμετρο
της αυτοπεποίθησης δεν μένει παρά να προ-
σπαθήσει να εκπαιδεύσει τον εαυτό του στο
επίμαχο μέτωπο και στο τέλος να προσθέσει…
το χρίσμα. 

Η αυτοεκτίμηση, από την άλλη, είναι ζήτημα
εσωτερικευμένης αίσθησης του εαυτού μας.
Είναι ο τρόπος που αισθάνομαι για τον εαυτό
μου, ο τρόπος που του μιλώ καθημερινά. Η αυ-
τοεκτίμηση ξεκινά από τα πρώτα κιόλας χρό-
νια της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου,
καθώς από τους πρώτους μήνες ένα μωρό
μπορεί να χρησιμοποιήσει το χαμόγελο της
μαμάς του ως κάτοπτρο, για να διαπιστώσει -

σε ένα ασυνείδητο επίπεδο, φυσικά- εάν είναι
επιθυμητός/ή ή όχι. Η αυτοεκτίμηση ξεκινά
από τη βρεφική ηλικία και επεκτείνεται μέχρι
το τέλος της ζωής μας. Είναι μαραθώνιος. Δεν
έχει στατικότητα, έχει όμως σταθερές που
πρέπει να τηρούνται για να οικοδομηθεί σωστά
από την αρχή. 

Η αυτοεκτίμηση είναι εμβόλιο αντισωμάτων!
Οι γονείς δείχνουν στο παιδί πώς είναι να νιώ-
θει άξιο να ζει, να αγαπιέται αλλά και να ανή-
κει, ενώ τα αντισώματα, μετά, θα αντισταθούν
σε όποιον δοκιμάσει να αναιρέσει αυτήν την
αξία από το ίδιο πρόσωπο. 

Πώς καλλιεργείται η αυτοεκτίμηση; Η εμβό-
λιμη δόση είναι όταν, σε κάθε σύγκρουση γο-
νέα και παιδιού, η σχέση τους παραμένει άρ-
ρηκτη. Όταν μας εκπαιδεύουν να απορρίπτου-
με συμπεριφορές και όχι προσωπικότητες, να
κρίνουμε πράξεις και όχι προσωπα. Όταν δι-
δάξεις σε ανθρώπους να διαχωρίζουν την κα-
κία από τον κακό άνθρωπο, τότε θα ελαχιστο-
ποιήσεις τον ιό της ελλιπούς αυτοεκτίμησης.
Είναι παράμιλλη της διαφοροποίησης του
καρκίνου από τον καρκινοπαθή.

Η αυτοεκτίμηση είναι πολύτιμο αγαθό που,
εάν δεν αποκτηθεί στην παιδική ηλικία με τις
σωστές βάσεις, θα πρέπει να γίνει εξ αρχής
νέα προσέγγιση του ατόμου (σε ενήλικη, πια,

μορφή), για να διεκδικήσει την αίσθηση ενός

επιθυμητού εαυτού, εκείνου του προσώπου

που, όταν κοιτάζεται στον καθρέπτη, το ανα-

γνωρίζει ως μια οντότητα η οποία αξίζει ανε-

ξαρτήτως επιτευγμάτων ή αποτυχιών. 

Η αυτοεκτίμηση είναι να θέλεις να ζεις και

να ξέρεις γιατί να το κάνεις. Δεν την ενδιαφέ-

ρει το χειροκρότητα του κόσμου, όπως στην

περίπτωση της αυτοπεποίθησης. Την ενδιαφέ-

ρει να είναι συνειδητή η απόφασή σου να είσαι

στη σκηνή και συνήθως το χειροκρότημα το

προσφέρει κεκλεισμένων των θυρών. Το παιδί

μέσα μας θέλει φροντίδα, θέλει αναγνώριση

και σύνδεση. Η φροντίδα μοιάζει με επιφανει-

ακή προτροπή, όμως -όπως όλα τα πράγματα-

η ίδια έχει πολλές αναγνώσεις. Φροντίδα σε

όσα σκέφτομαι, σε όσα επιτρέπω να νιώσω, σε

όσα είμαι ήδη ή σε όσα προσπαθώ; Φροντίδα

σημαίνει αναγνώριση και σύνδεση. Όλα αυτά

συμμαχούν για να μπορούμε στο τέλος της

ημέρας να είμαστε χαρούμενοι που ζήσαμε

και αυτήν την ημέρα. Να νιώθουμε ότι ανήκου-

με στη ζωή που ζούμε και στον καθρέπτη ο

οποίος μας αντικατοπτρίζει. Να είμαστε, δηλα-

δή, εκείνοι που ήμασταν από την αρχή, όταν

κλέβαμε το χαμόγελο της μαμάς και το μετου-

σιώναμε σε αυτοεκτίμηση. Από την κούνια... 

Το εμβόλιο της αυτοεκτίμησης: εμβόλιο ιού ή αντισωμάτων;

Σ
ε κανέναν δεν αρέσει να λαμβάνει ένα
σύντομο γραπτό μήνυμα ή να απορρίπτεται
με άσχημο τρόπο. Ωστόσο, συμβαίνει συ-

νεχώς και πιθανότατα μπορείτε να σκεφτείτε κά-
τι που κάνατε ή είπατε πριν από πολύ καιρό, για
το οποίο κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει νιώ-
σει τόσο ωραία.

Η αγένεια συμβαίνει όταν κάποιος συμπερι-
φέρεται με τρόπο που δεν ταιριάζει με τον τρόπο
που κάποιος άλλος μπορεί να πιστεύει ότι είναι
κατάλληλος. Γιατί, λοιπόν, οι φαινομενικά
αθώες, απλές πράξεις αγένειας μπορούν πολύ
γρήγορα να μας ξεσηκώσουν;

Μια τέτοια συμπεριφορά υποκινεί έναν φαύλο
κύκλο αρνητικής συμπεριφοράς, παρεμποδί-
ζοντας την παραγωγικότητα, την ευτυχία και την
υγεία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αγένεια πυρο-
δοτεί απαραίτητα την επιθετικότητα - καθώς τις
περισσότερες φορές ένας συνάδελφος που μι-
λάει για εσάς σε μια συνάντηση δεν θα οδηγήσει
απαραίτητα σε έναν καβγά. 

Τείνουμε να μιμούμαστε αγενείς αλληλεπι-
δράσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή τέτοιες αλληλε-
πιδράσεις αποτελούν επίθεση σε ένα μέρος της
ταυτότητάς μας. Και τελικά η αγένεια είναι τόσο
τοξική λόγω αυτής της αρνητικής σπείρας. 

Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε για να αποφύγε-
τε και να σταματήσετε την ακατέργαστη κατάστα-
ση;

• Αναγνωρίστε τους ανθρώπους και εκφράστε
την εκτίμησή σας.

Πείτε «γεια», «ευχαριστώ» και όλους τους κα-
λούς τρόπους συμπεριφοράς που γνωρίζετε. Η
ίδια η πράξη της καλοσύνης αρχίζει να αλλάζει
την έννοια των πραγμάτων.

• Μην αφήνετε την αγενή συμπεριφορά να σας
φθείρει. 

Όταν κάποιος κάνει κάτι αγενές, η αρνητικότη-
τα μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια. Ιδιαίτε-
ρα με κάποιον με τον οποίο έχετε σχέση και βλέ-
πετε ξανά και ξανά. 

3. Αποφύγετε τους αγενείς ανθρώπους.
Δεν μπορείτε απαραιτήτως να παραλείψετε

όλες τις αλληλεπιδράσεις με έναν αγενή άνθρω-
πο στο γραφείο. Μπορείτε, ωστόσο, να τις περιο-
ρίσετε. 

4. Σκεφτείτε πώς θα συμπεριφέρεται η συμπε-
ριφορά σας με τους άλλους.

Να είστε προσεκτικοί για το πώς μπορεί να αν-
τιδράσουν άλλοι στη συμπεριφορά σας. Οι πε-
ρισσότερες αλληλεπιδράσεις είναι διφορούμε-
νες ως προς το νόημα. 

5. Πιστέψτε στην ευπρέπεια.
Αν σκέφτεστε ότι όλοι είναι έξω για να σας

προσβάλλουν, θα είστε πάντα στην άμυνα και η
αγένεια θα ακολουθεί αυτομάτως. Η σκέψη οδη-
γεί στο συναίσθημα, το οποίο οδηγεί στη συμπε-
ριφορά. Αντ’ αυτού, ξεκινήστε με την υπόθεση
ότι οι άνθρωποι έχουν καλές προθέσεις. Μπορεί
να ακούγεται σαν προβολή, αλλά θα αρχίσετε να
προσεγγίζετε αλληλεπιδράσεις (με ξένους και
πιθανώς με αυτούς που γνωρίζετε) με πολύ πιο
θετικό τρόπο.

Γιατί η αγένεια είναι τόσο τοξική και πώς να τη σταματήσετε

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

της
Χριστίνας 

Μπογιατζή

Παιδοψυχολόγος ΜΑ - 
Λογοπαθολόγος ΜΑ,

Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ



Δίκαιο αίτημα για τις δηλώσεις
Την επιμή-
κυνση του
χρόνου υπο-
βολής των
φορολογικών
δηλώσεων
στους τέσσε-
ρις μήνες,
από τη στιγμή
που θα λει-
τουργήσει
πλήρως η πλατφόρμα, ζητά ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος. Από το Επιμελητήριο προτείνεται η προσαρμογή
των δόσεων μέχρι τη λήξη του δημοσιονομικού έτους. Απολύτως δί-
καιο αίτημα.

Κίνηση 
εντυπωσιασμού
Με μήνυση εναντίον του υπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίν-
κεν αντέδρασε ο Σαλί Μπερίσα στην
ανακοίνωση του επικεφαλής του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ περί απαγόρευσης εισό-
δου στις ΗΠΑ του ιδίου και της οικο-
γένειάς του. Ο πρώην πρόεδρος της
Αλβανίας ανακοίνωσε ότι μήνυσε
προσωπικά τον Άντονι Μπλίνκεν για
συκοφαντική δυσφήμηση σε δικα-
στήριο «ουδέτερης χώρας», συγκε-
κριμένα στη Γαλλία. Δεν φοβίζουν,
πάντως, αυτές οι κινήσεις τις ΗΠΑ. 

Άλλη διάσταση 
Αποζημίωση για τις δύο θρομβώσεις μετά τον εμβο-

λιασμό του με AstraZeneca αναμένεται να ζητήσει

πολίτης. «Περιμένω τα επίσημα πορίσματα και θα κι-

νηθώ νομικά αναλόγως», λέει. Αναφορικά με την κα-

τάσταση της υγείας, σημείωσε ότι «ήταν μια δύσκολη

περιπέτεια και όταν πέρασε το πρώτο σοκ, ήρθε η

δεύτερη θρόμβωση», ενώ ξεκαθάρισε πως πλέον

έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Θα μας απασχολεί για και-

ρό η πανδημία.

Ψυχραιμία
Οι αρμόδιες Αρχές λένε ότι τις τρεις πρώτες

εβδομάδες επανέναρξης της εστίασης με τα

νέα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας

του κορονοϊού υπήρξαν «αρκετές υπερβο-

λές» και προανήγγειλαν, πέρα από τα πρόστι-

μα για όσους παραβατούν, ακόμα και αφαίρε-

ση της άδειας ανάπτυξης των τραπεζοκαθι-

σμάτων. Κανείς, πάντως, δεν πρέπει να ξεχνά

ότι η αγορά έχει στενάξει.

Κατέφθασαν και οι Ρώσοι

Η
«πρεμιέρα» των ρωσικών εκπτωτικών σου-
περμάρκετ Μere στην ελληνική αγορά ανα-
μένεται τις επόμενες μέρες στη Λάρισα και

θα ακολουθήσουν τα σουπερμάρκετ σε Τρίπολη, Κό-
ρινθο και Λαγκαδά.

Η «εισβολή» των Ρώσων στην ελληνική αγορά ανα-
μένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και... προφανώς
φέρνει αλλαγές και νέα δεδομένα στον κλάδο των
σουπερμάρκετ. Η τελευταία άφιξη ξένης αλυσίδας

σουπερμάρκετ στην Ελλάδα ήταν το 2008 της γερμα-
νικής Aldi, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στον
χώρο του hard discount και δύο χρόνια αργότερα
έκλεισε τα 38 καταστήματά της, αποχωρώντας από
την ελληνική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, με τα εγκαίνια να πλησιάζουν,
η αγορά περιμένει να απαντηθεί το εξής βασικό ερώ-
τημα: Πώς θα υποδεχθούν τη ρωσική αλυσίδα οι Έλ-
ληνες καταναλωτές;
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Σημαντική ήταν η παρέμβαση από λόγιο άν-
θρωπο αυτού του τόπου σε προηγούμενο
σημείωμά μας για τη μοναξιά. Μετά την

υπόμνησή του τα σοβαρά κράτη διαμορφώνουν
ολόκληρο πλαίσιο πολιτικής.
Πριν από τρία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία ιδρύ-
θηκε υπουργείο Μοναξιάς. Δημιουργήθηκε για
να συνεχίσει τη δουλειά της βουλευτού των Ερ-
γατικών Jo Cox, η οποία προσπαθούσε να βοηθή-
σει μειονότητες και πρόσφυγες που βίωναν κοι-
νωνική απομόνωση και αντιμετώπιζαν οικονομι-
κά προβλήματα. Η Cox δολοφονήθηκε από ένα
πρόσωπο ακροδεξιών τάσεων, που χαρακτηρί-
στηκε από τα ΜΜΕ ως «μοναχικός» και είχε ιστο-
ρικό ψυχολογικών προβλημάτων και απομόνω-
σης. Στην Ιαπωνία ιδρύεται ειδικό κυβερνητικό
τμήμα για την αντιμετώπιση της μοναξιάς, καθώς
λόγω Covid-19 υπάρχει έντονο το αίσθημα αυτό
στον πληθυσμό. Μάλιστα, για πρώτη φορά εδώ και
έντεκα χρόνια διαπιστώθηκε αύξηση του αριθμού
των αυτοκτονιών.
Η μοναξιά είναι πανδημία. Αν και δεν μπορεί αυ-
στηρά να χαρακτηριστεί ως τέτοια, μια και δεν
έχει λοιμώδη χαρακτήρα, έχει όμως το άλλο βα-
σικό στοιχείο της πανδημίας. Πλήττει ολόκληρο
τον πληθυσμό, όχι μόνο μιας χώρας, αλλά της
παγκόσμιας κοινότητας, τουλάχιστον τον λεγόμε-
νο Δυτικό Πολιτισμό. Η μοναξιά τείνει να αποτε-
λέσει «αρρώστια του πολιτισμού» μας, όπως η
παχυσαρκία, δηλαδή μια ασθένεια χρόνια, παθο-
λογική και συνδεδεμένη με τον τρόπο που ζούμε
στον σύγχρονο κόσμο μας. Και γιατί είναι τόσο
σημαντική; Διότι προσβάλλει τόσο τη νοητική όσο
και τη φυσική αλλά και την πνευματική διάσταση
του προσώπου.
Η μοναξιά είναι η αίσθηση της αποξένωσης από
τον κοινωνικό περίγυρο. Εδώ βοήθησε και η παν-
δημία. Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τη διάκρι-
ση ανάμεσα στον μοναχικό και τον μόνο, δηλώ-
νοντας με τον πρώτο όρο εκείνον που θέλει να εί-
ναι μόνος, ενώ με τον δεύτερο εκείνον που δεν το
έχει επιλέξει.
Μακάρι τα πράγματα να ήταν τόσο ξεκαθαρισμέ-
να. Και αυτό διότι η επιλογή μπορεί να είναι ψευ-
δοεπιλογή, δηλαδή να πιστεύει κάποιος ότι θέλει
να ζει μόνος, αλλά στην ουσία να έχει μετατρέψει
τη μη ηθελημένη απουσία του άλλου σε ηθελημέ-
νη αποφυγή του. Με άλλα λόγια, μπορεί να έχει
μετατρέψει κανείς τη μοναξιά του σε μοναχικό-
τητα ώστε να αντέξει το βάρος της. Όλα αυτά,
όμως, επιβαρύνουν την ψυχική υγεία και θα τα
βρούμε μπροστά μας.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Μοναξιά και 
ψυχική υγεία

anetnews24@gmail.com 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2021

OLITICALP ΠΟΛΙΤΙΚΗ11

Μ
ια φράση που αποκάλυψε ο
Δήμος Βερύκιος χθες κατά
τη διάρκεια της Προανακρι-
τικής Επιτροπής και ανήκει,

σύμφωνα με τον ίδιο, στον Δημήτρη Κον-
τομηνά αποτυπώνει γλαφυρά τις πρακτι-
κές της εποχής του διαγωνισμού για τις
τηλεοπτικές άδειες: «Αυτά δεν γίνονται
ούτε στη Μαφία». Μάλιστα, ο πρώην ιδιο-
κτήτης του τηλεοπτικού σταθμού Alpha
φέρεται να είπε τη συγκεκριμένη ατάκα,
μιλώντας με κάποιο στέλεχος της τότε
κυβέρνησης, αναφερόμενος στο ραντε-
βού που νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί
με τον «απεσταλμένο» του ΣΥΡΙΖΑ Χρή-
στο Καλογρίτσα.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος απο-
κάλυψε ότι ο κ. Κοντομηνάς ενημέρωσε
κάποιους από την προηγούμενη κυβέρ-
νηση λίγες μέρες πριν από την τηλεοπτι-
κή του εμφάνιση στην Ελένη Μενεγάκη,
όπου είχε καταγγείλει την «προσέγγιση»
από τον Καλογρίτσα. Σε εκείνο το τηλε-
φώνημα ο επιχειρηματίας φέρεται, κατά
τον κ. Βερύκιο, να πυροδότησε τη βόμβα.
Είπε ειδικότερα ο κ. Βερύκιος: «Το ζήτη-
μα είναι ότι του ζήτησε ένας άνθρωπος να
συνεργαστούν χωρίς χρήματα και βρί-
ζοντας ανθρώπους που ήθελαν να εξυπη-
ρετήσει. Προφανώς τους το είπε ο Κοντο-
μηνάς: “Ρε σεις, σας βρίζει, τι κάνετε;”,
τους είπε. Και είπε ο Κοντομηνάς: “Αυτά
δεν γίνονται ούτε στη Μαφία”. Ήμουν στο
διπλανό γραφείο και άκουγα».

Νωρίτερα περιέγραψε αναλυτικά τι συ-
νέβη κατά τη διάρκεια του ραντεβού ανά-
μεσα στους δύο άνδρες. «Ζητάνε από τον
Κοντομηνά να συναντηθεί με τον Καλογρί-
τσα, που ήδη έχει πάρει την άδεια, για να
συνεργαστούν. Ο Κοντομηνάς δέχεται να
δει στο γραφείο του στην Κάντζα τον Κα-
λογρίτσα. Το ραντεβού κλείνεται για τις 11
το πρωί. Ο Καλογρίτσας έρχεται κανονικά
στην ώρα του και ο Κοντομηνάς είναι εξα-
φανισμένος. Η γραμματέας του τον ενημε-
ρώνει τον Καλογρίτσα ότι “ο πρόεδρος σας
ζητάει συγγνώμη, αλλά κάτι σοβαρό τού
έτυχε και θα καθυστερήσει. Αν δεν μπο-
ρείτε να τον περιμένετε, να κλείσετε ένα
άλλο ραντεβού”». Με βάση την περιγραφή
του και αφού ο Χρ. Καλογρίτσας λέει

«πρώτη φορά στη ζωή μου δέχομαι τέτοια
προσβολή, να έρχομαι στο ραντεβού και ο
οικοδεσπότης να λείπει και ούτε ένα τηλε-
φώνημα να μη μου κάνει», αποφασίζει να
τον περιμένει. Σαράντα πέντε λεπτά αργό-
τερα φτάνει ο Δ. Κοντομηνάς, με τον Χρ.
Καλογρίτσα να του δίνει τη λίστα με τις
απαιτήσεις που έχει η κυβέρνηση σχετικά
με τον απόλυτο έλεγχο του ειδησεογραφι-
κού τομέα. Ενώ υπάρχει και μια ακόμη
απαίτηση: να αναλάβει ένα συγκεκριμένο
πρόσωπο μια ψυχαγωγική εκπομπή. Ο Δ.
Κοντομηνάς δυσανασχετεί, σύμφωνα με
τον κ. Βερύκιο, με τον Καλογρίτσα να απο-
κρίνεται: «Εγώ δεν ήθελα να μπλέξω με τα
Media. Αυτά τα παλιόπαιδα με έστειλαν
και δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξω».

Μια φράση που αποκάλυψε 
ο Δήμος Βερύκιος χθες, 
κατά τη διάρκεια της 
Προανακριτικής Επιτροπής,
και ανήκει, σύμφωνα 
με τον ίδιο, στον Δημήτρη
Κοντομηνά αποτυπώνει 
γλαφυρά το τι γινόταν

«Αυτά δεν γίνονται ούτε στη Μαφία» 

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεβάζει στροφές για το εργασιακό νομοσχέδιο
Την πίεση προς την κυβέρνηση με αφορμή το εργασιακό

νομοσχέδιο συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να συ-
ναντιέται χθες με εκπροσώπους του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας. Το συγκεκριμένο ραντεβού εντάσσεται στη βεντά-
λια των συναντήσεων που θα ανοίξει ο επικεφαλής της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης με φορείς της εργασίας, προτού η
κυβέρνηση καταθέσει το σχέδιο νόμου στη Βουλή.

Ο Αλέξης Τσίπρας χθες εξέφρασε την έντονη ανησυχία του
για τις προθέσεις της κυβέρνησης για την υποβάθμιση του
έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας επί διακυβέρνη-
σης Μητσοτάκη, επιμένοντας ότι ο κ. Χατζηδάκης δεν καταρ-
γεί, μέσω του νομοσχεδίου, μόνο το οκτάωρο, αλλά «θεσμο-

θετεί δεκάωρη εργασία, απελευθερώνει τις υπερωρίες και
θεσμοθετεί, μάλιστα, να είναι απλήρωτες». Σύμφωνα με τον
Αλέξη Τσίπρα, «η κυβέρνηση επιχειρεί να παγιώσει μια αντί-
ληψη στην αγορά εργασίας σε σχέση με τα δικαιώματα των
εργαζομένων και τον έλεγχο των θεσμοθετημένων δικαιω-
μάτων». Την ίδια ώρα, ισχυρίστηκε ότι «η δουλειά που είχε γί-
νει στο ΣΕΠΕ τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση» απέ-
δειξε ότι η άσκηση ελέγχου για την τήρηση της εργατικής νο-
μοθεσίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων «δεν είναι
ζήτημα ανεπάρκειας των κρατικών λειτουργών, αλλά πολιτι-
κής βούλησης». Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου
του κόμματος Νάσος Ηλιόπουλος εκτίμησε ότι το μοντέλο

που φέρνει η Ν.Δ. στα εργασιακά βρίσκει την κοινωνία απέ-
ναντι και προσέθεσε ότι «η δυσαρέσκεια των πολιτών για τη
διαχείριση της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης
αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία των δη-
μοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος». Σύμφωνα με τον
ίδιο, «το σχέδιο νόμου για την εργασία φέρνει απλήρωτα δε-
κάωρα, κάνει πιο εύκολες τις απολύσεις και ακόμα και στη
μερική απασχόληση φέρνει το σπαστό ωράριο». Την ίδια ώρα,
ισχυρίστηκε ότι πλέον «μπαίνουμε σε έναν νέο κύκλο πολιτι-
κών εξελίξεων», θέση που ακούγεται έντονα το τελευταίο
διάστημα στην Κουμουνδούρου.

Α. Δ.

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης
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Ένας (ιπτάμενος) θρύλος στο Τατόι
Ε

πέστρεψε όπως του αρμόζει.
Πετώντας. Το θρυλικό καταδιω-
κτικό του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου Supermarine Spitfire

MJ755, με τα διακριτικά της Πολεμικής
Αεροπορίας στα φτερά, προσγειώθηκε
χθες στο Αεροδρόμιο του Τατοΐου, σκορ-
πώντας ρίγη συγκίνησης σε ολόκληρη τη
χώρα.

Από τη στιγμή που μπήκε στο FIR Αθηνών,
το συνόδευαν τα «εγγόνια» του: δύο F-16 της
335 Πολεμικής Μοίρας. Οι σύγχρονες «Τί-
γρεις» της Πολεμικής Αεροπορίας, αποτίον-
τας φόρο τιμής στο αεροσκάφος-σύμβολο
του αγώνα των Συμμάχων κατά του ναζι-
σμού, συνόδευσαν το ελληνικό Spitfire στην
Κέρκυρα, όπου προσγειώθηκε στο αερο-
δρόμιο «Ι. Καποδίστριας» στον Άραξο -εκεί
βρίσκεται η έδρα της 335 Μοίρας-, όπου
«υπηρέτησε» το ιστορικό αεροσκάφος και
στη συνέχεια στην Αττική μέχρι την προσγεί-
ωσή του στο Τατόι.

Εξήντα οκτώ χρόνια μετά την τελευταία
του πτήση, το πολεμικό αεροσκάφος επέ-
στρεψε και πάλι στους ελληνικούς ουρα-
νούς, αφού υπέστη ολοκληρωτική ανακατα-
σκευή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να επα-
νέλθει σε πτήσιμη κατάσταση. Πρόκειται,
μάλιστα, για το μοναδικό αεροσκάφος του
είδους σε ολόκληρο τον κόσμο που αποτε-
λείται από αυθεντικά κομμάτια σε ποσοστό
98%. Το ελληνικό Spitfire είναι αναμφίβολα
το «καμάρι» της Πολεμικής Αεροπορίας,

αφού μόνο η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία
διαθέτουν αεροσκάφη που δύνανται να πε-
τάξουν.

Στο ταξίδι του από την αεροπορική βάση
του Μπίγκιν Χιλ μέχρι την Αθήνα το Spitfi-
re πέταξε πάνω από τη Γαλλία και την Ιτα-
λία, έχοντας στο πιλοτήριό του τον Βρετα-
νό πιλότο Πίτερ Κίνσεϊ. Ιδιαίτερα συγκινη-
τική ήταν η στιγμή που ο βετεράνος αερο-
πόρος της RAF Τζορτζ Νταν, 98 ετών σή-
μερα, «παρέδωσε» το αεροσκάφος στον
Κίνσεϊ. Ο Τζορτζ Νταν είναι ο πιλότος που
τον Φεβρουάριο του 1947 έφερε στην
Αθήνα το Spitfire ως ένα από τα αεροσκά-
φη που έδωσε η αγγλική κυβέρνηση για

την ανασύσταση της ελληνικής Αεροπο-
ρίας. Ο Νταν διαθέτει ακόμη τα βιβλία του
αεροπλάνου και, όπως αποκάλυψε ο Δη-
μήτρης Κόλιας, πρόεδρος του Ιδρύματος
«Ίκαρος» που ανέλαβε την ανακατασκευή
του MJ755, ο 98χρονος βετεράνος απο-
χαιρέτησε το Spitfire με δάκρυα στα μάτια.

Ο θρύλος των ελληνικών «Τίγρεων», που
φέτος συμπληρώνουν 80 χρόνια ζωής χωρίς
ποτέ να υποστείλουν την πολεμική τους ση-
μαία, είναι ένα από τα 77 Spitfire που απέ-
κτησε η Ελλάδα το 1947. Τον Απρίλιο του ίδι-
ου έτους εντάχθηκαν στην 335 Μοίρα Διώ-
ξεως στο αεροδρόμιο Σέδες. Το 1949 το
MJ755 χρησιμοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό
στη Σχολή Αεροπορίας Εφέδρων Αξιωματι-
κών Χειριστών στο Τατόι. Το 1950 μεταφέρ-
θηκε στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων
στο Φάληρο, όπου μετατράπηκε σε φωτοα-
ναγνωριστικό. Την τελευταία του πτήση την
πραγματοποίησε το 1953, προτού καθηλω-

θεί οριστικά στο έδαφος και χρησιμοποιηθεί
ως στατικό έκθεμα στο Τατόι και στη συνέ-
χεια στο προαύλιο του Πολεμικού Μουσεί-
ου. Το 1995 επέστρεψε στο Τατόι, όπου έμει-
νε μέχρι το 2018, οπότε και μεταφέρθηκε
στο Λονδίνο για τις εργασίες ανακατα-
σκευής. Ήδη τέσσερις Έλληνες χειριστές
ετοιμάζουν βαλίτσες και αναχωρούν σε λί-
γες εβδομάδες για την Αγγλία, όπου θα εκ-
παιδευτούν στην πτήση ιστορικών αεροσκα-
φών, μεταξύ των οποίων και του Spitfire, κα-
θώς σκοπός του ιδρύματος « Ίκαρος» αλλά
και της Πολεμικής Αεροπορίας είναι το αε-
ροσκάφος να μην αποτελεί απλώς ένα μου-
σειακό κομμάτι στο έδαφος, αλλά να πετάει.
Ενδέχεται, μάλιστα, να το δούμε και στο ελ-
ληνικό air show «Athens Flying Week», που
λαμβάνει χώρα τον Σεπτέμβριο στην Τανά-
γρα, αλλά και σε παρελάσεις και γιορτές των
Ενόπλων Δυνάμεων, ακόμη και σε αεροπο-
ρικά σόου του εξωτερικού.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στο ταξίδι του από την 
αεροπορική βάση του Μπίγκιν
Χιλ μέχρι την Αθήνα το Spitfire
πέταξε πάνω από τη Γαλλία 
και την Ιταλία, έχοντας 
στο πιλοτήριό του τον Βρετανό
πιλότο Πίτερ Κίνσεϊ
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Σ
τα κρύα του λουτρού παράτησαν οι
Αμερικανοί και οι Σλοβάκοι τις
τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις,
αποσύροντας τα στρατεύματά τους

από την πολυεθνική άσκηση «Anadolu
Ankasi 21» στα νότια της Τουρκίας εξαιτίας
της συμμετοχής δυνάμεων του ψευδοκρά-
τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού
υπουργείου Εξωτερικών, έπειτα από σχετι-
κά διαβήματα, σε συντονισμό με την κυ-
πριακή πλευρά, «η Σλοβακία αποφάσισε να
ματαιώσει τη συμμετοχή της από την τουρ-
κική άσκηση λόγω της συμμετοχής των Κα-
τεχομένων», όπως μετέφερε ο Σλοβάκος
υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Κορτσόκ στον
Νίκο Δένδια. «Η Σλοβακία αποφάσισε να
αποχωρήσει από την άσκηση που πραγμα-
τοποιείται από 24 Μαΐου μέχρι 4 Ιουνίου, το-
νίζοντας την προσήλωση της χώρας στο
Διεθνές Δίκαιο και την ευρωπαϊκή αλλη-
λεγγύη», αναφέρει η ανακοίνωση του
ΥΠ.ΕΞ. Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του για την αντίδραση της Σλοβα-
κίας.

Την ίδια οδό ακολούθησαν και οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, αποσύροντας τις δυνάμεις
τους, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η
Ουάσιγκτον αντέδρασε έντονα στην παρου-
σία στρατιωτών από το ψευδοκράτος. Μέχρι
σήμερα οι δυνάμεις κατοχής λάμβαναν μέ-
ρος σε ασκήσεις ως τουρκικές δυνάμεις.
Είναι, όμως, η πρώτη φορά που το ψευδο-
κράτος προσκαλείται σε άσκηση ως αυτό-
νομη οντότητα. Δηλαδή, ως ξεχωριστό κρά-
τος. Στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές
επισημαίνουν ότι με αυτή την ενέργεια η
Άγκυρα προσπαθεί να δημιουργήσει τετε-
λεσμένα, στη λογική της λύσης των δύο
κρατών στο Κυπριακό, παραβιάζοντας κα-
τάφωρα τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών και ενώ η διαδικασία για το Κυπρια-
κό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η «Anadolu Ankasi» είναι άσκηση έρευ-
νας και διάσωσης σε θαλάσσιο περιβάλλον
(Sea SAR) και φέτος συμμετείχαν, εκτός
από τις ΗΠΑ και τη Σλοβακία που αποσύρ-
θηκαν, το Κατάρ και το Αζερμπαϊτζάν.

Δεν αναγνώρισαν το... ψευδοκράτος

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Προβληματισμός για τον… ιδιώτη της Θράκης
Στην «ιδιωτική» επίσκεψη του «μουσα-

φίρη» Τσαβούσογλου στη Θράκη είναι
στραμμένη η προσοχή της Αθήνας. Έμ-
πειροι διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών θα επιχειρή-
σει να δυναμιτίσει το κλίμα, συνδέοντας
την επίσκεψή του με το μειονοτικό ζήτη-
μα. Σε παρασκηνιακό επίπεδο, έγιναν πυ-
ρετώδεις διαβουλεύσεις για να οριστούν
οι περιοχές που θα επισκεφτεί ο Τσαβού-
σογλου, με την Αθήνα να προτείνει τα Χα-
νιά και την Άγκυρα να απορρίπτει την
πρόταση, θεωρώντας ότι θα υποβάθμιζαν
την παρουσία του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών.

Η ελληνική πλευρά, πάντως, προετοιμάζεται για το ενδεχό-
μενο ο Τσαβούσογλου να διεκδικήσει μια, έστω και ήπια, ρε-
βάνς για όσα έλαβαν χώρα στην Άγκυρα. Η περιοδεία στη
Θράκη και οι αναφορές σε «τουρκική» μειονότητα θα μπο-
ρούσαν να ερμηνευτούν ως κίνηση γοήτρου για τον Τσαβού-
σογλου, φορτίζοντας ταυτόχρονα το κλίμα με την Αθήνα. «Η
επίσκεψη του κ. Τσαβούσογλου στη Θράκη είναι μια ιδιωτική
επίσκεψη. Η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή δημοκρατική, ευρω-
παϊκή χώρα που δεν απαγορεύει ιδιωτικές επισκέψεις. Εμείς
δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, ούτε να φοβηθούμε σε σχέ-
ση με τη μειονότητα, τα μέλη της οποίας απολαμβάνουν καθε-
στώς ισονομίας και ισοπολιτείας, όπως όλοι οι Έλληνες πολί-
τες», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη

κατά την ενημέρωση των δημοσιογρά-
φων. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη
η συνάντηση του υφυπουργού Εξωτερι-
κών Κώστα Φραγκογιάννη με τον Τούρκο
ομόλογό του Σεντάτ Ονάλ στην Καβάλα,
όπου θα συζητήσουν για θέματα οικονο-
μικής και εμπορικής συνεργασίας.

Αυστηρό μήνυμα με αποδέκτη την
Τουρκία έστειλε ο υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής από την εκ-
δήλωση για την επέτειο του Κινήματος του
Ναυτικού. «Η Ελλάδα διέρχεται αναμφι-
σβήτητα μια κρίσιμη περίοδο, αντιμέτωπη
με προκλητικές συμπεριφορές, απειλές

στρατιωτικής ισχύος, παράνομες διεκδικήσεις και αμφισβή-
τηση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Δηλώνει,
όμως, ανυποχώρητη στην προάσπιση των εθνικών της συμφε-
ρόντων και επιλέγει τον δρόμο της διπλωματίας και του διαλό-
γου», ανέφερε κ. Στεφανής.

Ελλάδα και Τουρκία ολοκλήρωσαν τον 4ο γύρο των συνομι-
λιών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με τις δύο
πλευρές να συμφωνούν στη συνέχιση της διαδικασίας και τη
διεξαγωγή του 5ου γύρου στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα, η Τουρ-
κία επιχειρεί και πάλι να απλώσει γέφυρες στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να χαρακτηρίζει «προ-
άγγελο μιας νέας εποχής για τις αμερικανοτουρκικές σχέ-
σεις» τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν στη Σύνοδο Κο-
ρυφής του ΝΑΤΟ.



ΕΕΜΑ: Ερευνά τον
θάνατο γυναίκας
μετά το J&J
Την πρώτη αναφορά για θάνατο μετά τη
χορήγηση του εμβολίου της Johnson &
Johnson εξετάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Φαρμάκων. Ειδικότερα, απαντών-
τας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημει-
ώνει ότι «ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων (EMA) γνωρίζει τις αναφορές
των μέσων ενημέρωσης για θρόμβο αί-
ματος με θανατηφόρα έκβαση σε 37χρο-
νη γυναίκα στο Βέλγιο, μετά τον εμβολια-
σμό με το εμβόλιο της Janssen για την
Covid-19». Και παραπέμπει σε άρθρο με
τίτλο: «Η σύζυγος Σλοβένου διπλωμάτη
πέθανε μετά τον εμβολιασμό και έχουν
ξεκινήσει έρευνες» (newsline.news).
«Η γυναίκα υπέφερε από θρόμβο αίματος
με χαμηλά αιμοπετάλια (επίσης γνωστή
ως θρόμβωση με σύνδρομο θρομβοπε-
νίας, TTS) και ο EMA, οι βελγικές και οι
σλοβενικές υπηρεσίες φαρμάκων εξε-
τάζουν αυτήν την πρώτη αναφορά για θά-
νατο μαζί με άλλες αναφορές περιστατι-
κών θρόμβων αίματος, ως μέρος της τα-
κτικής εντατικοποιημένης δραστηριότη-
τας παρακολούθησης».
Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως,
έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση, η
γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi
ξεκινά κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμα-
κας, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης
εμβολίου κατά του Covid-19 - τελευταίο
στάδιο του προγράμματος, με στόχο την
ολοκλήρωσή του στο τέλος του χρόνου.

Νέα περιστατικά
θρομβώσεων
Δύο ακόμα περιστατικά θρομβώσεων,
που πιθανώς να οφείλονται στον εμβο-
λιασμό για τον κορονοϊό, εξετάζουν οι
αρμόδιες υγειονομικές Αρχές. Σύμφωνα
με πληροφορίες, το Τμήμα Φαρμακοεπα-
γρύπνησης του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξετάζει δύο περιπτώ-
σεις πολιτών μεταξύ 30 και 45 ετών, οι
οποίοι εμβολιάσθηκαν και παρουσίασαν
λίγο μετά θρομβώσεις. Στη μία περίπτω-
ση ο εμβολιασμός έγινε με το εμβόλιο της
AstraZeneca, ενώ στη δεύτερη με της
Johnson & Johnson. Τόσο ο ΕΟΦ όσο και
οι αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας έχουν
ενημερωθεί για τις δύο νέες περιπτώ-
σεις, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα
από την εξέταση των δεδομένων τα επό-
μενα 24ωρα. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές
έχουν πέντε περιπτώσεις επιβεβαιωμέ-
νων παρενεργειών, μεταξύ των οποίων
και ένας θάνατος γυναίκας 63 ετών, έπει-
τα από εμβολιασμό με AstraZeneca. 

Τ
ην εκτίμηση ότι μέσα στο καλο-
καίρι θα έχει εμβολιαστεί το
70% του πληθυσμού έκανε
χθες ο υπουργός Υγείας, Βασί-

λης Κικίλιας. Μάλιστα, ο γενικός γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι το
συγκεκριμένο ποσοστό θα έχει επιτευχ-
θεί μέχρι το τέλος Ιουλίου, σημειώνον-
τας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμμε-
τοχή των πολιτών στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα. «Μέσα στο καλοκαίρι θα
είμαστε ασφαλείς, καθώς θα επιτύχου-
με τον εμβολιασμό του 70% του ελληνι-
κού πληθυσμού», τόνισε σε συνέντευξή
του στο Open ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι «μέσα στο
καλοκαίρι θα έχουμε φτάσει αυτό το πο-
σοστό, εφόσον συνεχιστούν κανονικά οι
παραδόσεις των εμβολίων», συμπλη-
ρώνοντας ότι η επάρκειά τους «είναι
διασφαλισμένη, καθώς έχουν ήδη προ-
αγοραστεί 30 εκατ. δόσεις από τη χώρα
μας». Ακόμη, ο υπουργός Υγείας άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν
πριν από τη σχολική χρονιά οι εμβολια-
σμοί και στα παιδιά ηλικίας 12 με 15

ετών, εφόσον ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Φαρμάκων εγκρίνει τα εμβόλια για
τις ηλικίες αυτές. Σε ερώτηση για το πώς
θα πειστούν οι γονείς να εμβολιάζουν τα
παιδιά τους, ο κ. Κικίλιας είπε ότι «η
συντριπτική πλειονότητα των πολιτών
έχει πειστεί για την αναγκαιότητα των
εμβολιασμών».

Όπως επεσήμανε, ο στόχος της κυ-
βέρνησης είναι «να έχουν κάνει όλοι
από την ηλικία των 18 ετών και άνω το
εμβόλιο μέχρι και τον Ιούλιο», έτσι ώστε
όλοι οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί
αλλά και όσοι νόσησαν και έχουν φυσι-
κή ανοσία να δημιουργήσουν ένα ικα-
νοποιητικό τείχος ανοσίας μέσα στο κα-
λοκαίρι. Επίσης, πρόσθεσε ότι «στα νη-
σιά οι εμβολιασμοί προχωρούν με πολύ
γρήγορους ρυθμούς» και άφησε ανοι-
χτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν
και άλλα εμβόλια, πέρα από αυτό της
Johnson and Johnson, στη νησιωτική
Ελλάδα, για όσους το επιθυμούν.

Εξάλλου, τα νέα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 1.905, εκ των οποίων τρία εντοπί-

στηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες ει-
σόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθε-
νών με κορονοϊό είναι 39, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρα-
φεί συνολικά 11.955. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 540. Η διάμεση ηλικία
τους είναι 67 έτη. Οι εισαγωγές νέων
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 206. Στην Αττική βρί-
σκονται τα 939 από τα 1.905 νέα κρού-
σματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Στη
Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 204 κρού-
σματα. 

Στόχος της κυβέρνησης 
είναι «να έχουν κάνει όλοι
από την ηλικία των 18 ετών
και άνω το εμβόλιο μέχρι 
και τον Ιούλιο», δήλωσε 
ο Βασίλης Κικίλιας

Εμβολιασμένο το 70%
μέσα στο καλοκαίρι 
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Δεν έχουν τέλος οι προειδο-

ποιήσεις για ανεξέλεγκτη δια-
σπορά του νέου κορονοϊού, σε
περίπτωση που διεξαχθούν, τελι-
κά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του
Τόκιο, οι οποίοι αναβλήθηκαν
από πέρυσι για φέτος και έχει
προγραμματιστεί να ξεκινήσουν
στις 23 Ιουλίου.  Ο Ναότο Ουεγιά-
μα, επικεφαλής της ιατρικής
ένωσης στη χώρα προειδοποί-
ησε ότι η διεξαγωγή της Ολυμ-
πιάδας με δεκάδες χιλιάδες αν-

θρώπους να συνωστίζονται απ’
ολόκληρο τον κόσμο στους χώ-
ρους διεξαγωγής μπορεί να οδη-
γήσει σε μια νέα, «ολυμπιακή»
μετάλλαξη του ιού.  Η δήλωση
προκαλεί πρόσθετες επιφυλά-
ξεις για το κατά πόσο οι Ολυμ-
πιακοί Αγώνες φέτος θα διεξαχ-

θούν με ασφάλεια και με την
αδιάλειπτη λήψη αυστηρών μέ-
τρων προστασίας, όπως έχει δια-
βεβαιώσει η κυβέρνηση της Ια-
πωνίας. Πρόσθετος παράγων
ανησυχίας είναι το χαμηλό ποσο-
στό εμβολιασμένων στην Ιαπω-
νία, όπου η προσπάθεια εμβο-

λιασμού προχωρεί με πολύ αρ-
γούς ρυθμούς, αφού μόνο το 5%
του πληθυσμού της χώρας έχει
εμβολιαστεί. «Όλες οι διαφορε-
τικές μεταλλάξεις του ιού που
υπάρχουν σε διάφορα μέρη θα
συγκεντρωθούν εδώ, στο Τόκιο.
Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την

πιθανότητα ακόμα μιας νέας με-
τάλλαξης του ιού, η οποία πιθα-
νόν να εμφανιστεί μετά τους
Ολυμπιακούς», είπε ο Ουεγιάμα.
Και πρόσθεσε: «Αν εμφανιστεί
μια τέτοια κατάσταση, θα μπο-
ρούσε ακόμη να σημαίνει ότι μια
μετάλλαξη των Ολυμπιακών του
Τόκιο θα ονομαζόταν έτσι, κάτι το
οποίο θα ήταν μια τεράστια τρα-
γωδία και θα παρέμενε αντικεί-
μενο επικρίσεων ακόμη και για
100 χρόνια».

Τρόμος για «Ολυμπιακή μετάλλαξη» 
του κορονοϊού στους Αγώνες του Τόκιο

Σ
το ερώτημα «από πού προήλθε ο
κορονοϊός;» έχουν κληθεί να
απαντήσουν οι αρμόδιες αμερι-
κανικές υπηρεσίες, αλλά φαίνε-

ται ότι καθυστερούν. Γι’ αυτόν τον λόγο ο
πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ζήτησε
χθες από τα μέλη τους να «διπλασιάσουν
τις προσπάθειές τους», προκειμένου να
καταλήξουν σε μια τεκμηριωμένη εξήγη-
ση για την προέλευση του νέου κορονοϊού
και να υποβάλουν στο γραφείο του προ-
έδρου το πόρισμά τους σε διάστημα 90
ημερών.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργά-
ζονται με τους εταίρους τους σε όλον τον
κόσμο για να ασκήσουν πιέσεις στην Κίνα,
ώστε να συμμετάσχει σε μια πλήρη, δια-
φανή και στηριγμένη σε αποδείξεις διε-
θνή έρευνα», υπογράμμισε ο Μπάιντεν

στην ανακοίνωσή του. Ήθελε με αυτόν τον
τρόπο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του
για το ότι η Κίνα δεν δείχνει διάθεση συ-
νεργασίας στην έρευνα για την προέλευση
του ιού.

Ταυτόχρονα, ο σημερινός ένοικος του
Λευκού Οίκου παραδέχτηκε ότι οι υπηρε-
σίες πληροφοριών είναι διχασμένες σχε-
τικά με την προέλευση του κορονοϊού, αν,
δηλαδή, προήλθε από την επαφή ανθρώ-
πων με κάποιο μολυσμένο ζώο ή από κά-
ποιο «ατύχημα» σε εργαστήριο. Αρχικά, η
τελευταία εκδοχή είχε υιοθετηθεί από

πολλούς. Ωστόσο, στη συνέχεια, αρκετοί
επιστήμονες την είχαν απορρίψει, για να
επανέλθει πρόσφατα και πάλι ως μία από
τις κύριες αιτίες που εξετάζονται.

«Ζήτησα από την Κοινότητα των Υπηρε-
σιών Πληροφοριών να διπλασιάσει τις
προσπάθειές της για να συλλέξει και να
αναλύσει πληροφορίες που θα μπορού-
σαν να μας φέρουν πιο κοντά σε ένα ορι-
στικό συμπέρασμα και να μου αναφέρουν
σε 90 ημέρες», τονίζει στην ανακοίνωσή
του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο μήκος κύμα-
τος κινήθηκε πρόσφατα και ο κορυφαίος
επιδημιολόγος των ΗΠΑ και επικεφαλής
της κρατικής υπηρεσίας ΝIAID (National
Institute of Allergy and Infectious Dis-
eases), Άντονι Φάουτσι. Αποκάλυψε πως
οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν εργαστήριο στη

Γουχάν το οποίο είχε αποστολή να μελετή-
σει τους κορονοϊούς. «Θα ήταν σχεδόν
παράβαση καθήκοντος, εάν δεν το μελε-
τούσαμε, και ο μόνος τρόπος να διεξάγεις
τέτοιες έρευνες είναι πας στην πηγή των
γεγονότων», ανέφερε ο Φάουτσι, αφού
εξήγησε ότι ο SARS το 2002-2003 είχε
περάσει από νυχτερίδες, μέσω κάποιου
ξενιστή, σε ανθρώπους, με αποτέλεσμα
αυτοί να μολυνθούν, προκαλώντας 8.000
κρούσματα και περίπου 800 θανάτους.

Ζητεί από τις μυστικές
υπηρεσίες να του υποβάλουν
το πόρισμά τους σε διάστημα 
90 ημερών

Εντολή Μπάιντεν 
προς CIA: Βρείτε 

την προέλευση του ιού 

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Μ
πορεί η φωτιά στα Γερά-
νεια Όρη να βρήκε τον
κρατικό μηχανισμό χωρίς
το σύνολο των εναέριων

μέσων πυρόσβεσης -το ανέφερε, άλ-
λωστε, ο ίδιος ο Νίκος Χαρδαλιάς, ότι τα
νοικιασμένα μέσα ξεκινούν να ανα-
πτύσσονται στα τέλη Μαΐου-, ο σχεδια-
σμός, όμως, για φέτος περιλαμβάνει
τρεις εκπλήξεις.

Η πρώτη έχει να κάνει με τον αριθμό
των εναέριων μέσων πυρόσβεσης (αε-
ροπλάνα και ελικόπτερα), τα οποία
έχουν μισθωθεί από την κυβέρνηση εν
όψει του πολύ «δύσκολου» καλοκαιρι-
ού. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις
υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία
που αναμένεται και, φυσικά, όσα άφη-
σε στο πέρασμά της η «Μήδεια» με ξε-
ριζωμένα δέντρα και σπασμένα κλαριά
να καραδοκούν ως... προσανάμματα.
Συνολικά, 29 εναέρια μέσα (22 ελικό-
πτερα και 7 αεροπλάνα) έρχονται για να
ενισχύσουν τον στόλο των γηρασμένων,
αλλά πάντα στην πρώτη γραμμή
Canadair CL-215 και CL-415 και να «ξε-
κουράσουν» τα PZL, τα οποία, όποτε
απαιτηθεί βέβαια, θα ριχτούν και αυτά
στη μάχη.

Αυξημένος είναι ο αριθμός των ελι-
κοπτέρων τύπου Erickson της εταιρεί-
ας Sikorsky, ο λόγος για τα γνωστά και
ως «κουνούπια», καθώς θα έρθουν στη
χώρα μας δέκα (πέρσι είχαν νοικιαστεί

9) να προσφέρουν στοχευμένες ρίψεις
νερού στην «καρδιά» της πυρκαγιάς. Τα
συγκεκριμένα ελικόπτερα έχουν τη δυ-
νατότητα μεταφοράς έως και δέκα τό-
νων νερού, ενώ απαιτούνται μόλις 45
δευτερόλεπτα για να γεμίσει τις δεξα-
μενές του και να συνεχίσει την κατά-
σβεση. Άλλα δώδεκα ρωσικά ελικόπτε-
ρα τύπου Kamov 32A1 θα προσγει-
ωθούν για τους επόμενους μήνες στην
Ελλάδα, τα οποία έχουν ειδικό κάδο
που μεταφέρει πέντε τόνους νερού. Το
πολύ σημαντικό στην περίπτωση των
ρωσικών ελικοπτέρων είναι ότι από τη
στιγμή που θα δοθεί η εντολή, μπορούν
να βρίσκονται στον αέρα σε 20 λεπτά!
Από τη Ρωσία θα μας έρθει και το θη-
ριώδες αεροσκάφος Beriev Be-200, το
οποίο μεταφέρει έως και δώδεκα τό-
νους νερού και επιβραδυντικού υγρού
και χρησιμοποιείται σε μεγάλες δασι-
κές πυρκαγιές.

Η δεύτερη έκπληξη έχει να κάνει με
την ενοικίαση -για πρώτη φορά- έξι αε-
ροσκαφών τύπου Air Tractor Fire Boss,
τα οποία (έχοντας αυτονομία πτήσης
πέντε ωρών) θα περιπολούν κρίσιμες
ώρες της μέρας πάνω από «κόκκινες»

περιοχές, με αυξημένο κίνδυνο πυρκα-
γιάς, ενώ θα προχωρούν και στις πρώ-
τες ρίψεις νερού (μεταφέρουν έως και
τρεις τόνους) μέχρι να αναλάβουν τα
υπόλοιπα μέσα αεροπυρόσβεσης. Αν το
«πείραμα» κριθεί επιτυχημένο, τότε η
Ελλάδα να αναμένεται να προχωρήσει
και στην αγορά αριθμού Air Tractor
Fire Boss, με το κόστος να είναι αρκετά
προσιτό και την προσφορά πολύ μεγα-
λύτερη σε σχέση με τα γηρασμένα πλέ-
ον PZL.

Η τρίτη -και μεγαλύτερη- έκπληξη
είναι ότι έπειτα από σχεδόν δύο δεκαε-
τίες η χώρα μας έχει εκπονήσει σχέδιο
για την απόκτηση νέων αεροσκαφών
πυρόσβεσης, συγκεκριμένα των

Canadair CL-515 της εταιρείας Viking,
με κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Μηχα-
νισμό Πολιτικής Προστασίας (RescEU).
Οι παραδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο
του πιο εξελιγμένου Canadair (με ψη-
φιακές οθόνες κ.ά.) ξεκινούν το 2023
και η Ελλάδα έχει εκφράσει ήδη ενδια-
φέρον.

Το «τελευταίο αντίο» είπε χθες στον Ιερό
Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου
Αθηνών η οικογένεια του Κωνσταντίνου Αγγε-
λόπουλου, ο οποίος έφυγε την περασμένη
Δευτέρα από τη ζωή. Η κηδεία του Κωνσταντί-
νου Αγγελόπουλου έγινε σε οικογενειακό κύ-
κλο, ενώ τη σορό του συνόδευσαν τα παιδιά του
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, η σύ-
ζυγός του και ο αδελφός του Θεόδωρος Αγγε-
λόπουλος με τη σύζυγό του Γιάννα Αγγελοπού-
λου.

Παράκληση της οικογένειας ήταν αντί στε-
φάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο Γενικό
Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθη-
νών «Ο Άγιος Σάββας». Βέβαια, αρκετοί ήταν
εκείνοι που έστειλαν και στεφάνι στη μνήμη
του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου.

Αυστηρή ήταν η σύσταση της ασφάλειας της
οικογένειας να μην τραβηχτεί καμία φωτογρα-
φία ή βίντεο από τους φωτορεπόρτερ και δη-
μοσιογράφους που έφθασαν από νωρίς για να
καλύψουν το θλιβερό γεγονός.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος γεννήθηκε
στις 11 Νοεμβρίου 1945. Έπασχε από νεαρή
ηλικία από μια σπάνιας μορφής αρθρίτιδα που
εμπόδιζε την κινητικότητά του. Τους τελευταί-
ους μήνες νοσηλευόταν με μηχανική υποστή-
ριξη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Σπούδασε
στην ΑΣΟΕΕ και συνέχισε τις σπουδές του στην
Ελβετία, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα για
να ασχοληθεί με τον επιχειρηματικό στίβο.
Εκτός από τη χαλυβουργία, δραστηριοποιήθη-
κε και στον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο το «τελευταίο αντίο» στον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο

Τρεις εκπλήξεις περιλαμβάνει
ο φετινός σχεδιασμός 
του κρατικού μηχανισμού 
για την πυρόσβεση... 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τα νέα εναέρια
«όπλα» στη μάχη 
με τις φωτιές
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Πρεμιέρα κάνει την επόμενη σχολική
χρονιά ο θεσμός των Πρότυπων ΕΠΑΛ με
τη λειτουργία της Α’ τάξης, ενώ η Β’ και η Γ’
λυκείου θα δεχθούν μαθητές την επόμενη
διετία. Σύμφωνα με απόφαση του υπουρ-
γείου Παιδείας, τα προγράμματα διδασκα-
λίας των Πρότυπων ΕΠΑΛ θα περιλαμβά-
νουν μαθήματα Γενικής Παιδείας, Επαγ-
γελματικής Κατεύθυνσης προσανατολι-
στικού χαρακτήρα, Τομέα Ειδικοτήτων κα-
θώς και ειδικά μαθήματα με οικονομικό -
αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή
όπου εδρεύει κάθε μονάδα. Επιπλέον, οι
μαθητές της Β’ και της Γ’ τάξης θα κάνουν
πρακτική άσκηση μία ημέρα εβδομαδι-
αίως, για έξι ώρες, σε φορείς του δημόσι-
ου τομέα ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού. 

Ειδικότερα, στην Α’ τάξη διδάσκονται
μαθήματα Γενικής Παιδείας και Επαγγελ-
ματικής Κατεύθυνσης, κοινά για όλους
τους μαθητές. Η Β’ τάξη χωρίζεται σε
Επαγγελματικούς Τομείς και η Γ’ σε Ειδι-
κότητες ανά τομέα. Στα Πρότυπα ΕΠΑΛ
μπορούν να εγγραφούν κάτοχοι απολυτη-
ρίου γυμνασίου βάσει της βαθμολογίας
τους. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά ανά σχολική μονάδα, ανε-
ξάρτητα από τον τόπο διαμονής του υπο-
ψηφίου, και ο διευθυντής του σχολείου
κατατάσσει τους μαθητές κατά φθίνουσα
σειρά βαθμού του απολυτηρίου μέχρι την
κάλυψη όλων των διατιθέμενων θέσεων.
Τυχόν κενές θέσεις στη Β’ ή τη Γ’ τάξη κα-
λύπτονται έπειτα από πρόσκληση ενδια-
φέροντος. 

Οι απόφοιτοι των Πρότυπων ΕΠΑΛ λαμ-
βάνουν πτυχίο που κατατάσσεται στο Επί-
πεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
και έχουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα
με τους κατόχους πτυχίου επαγγελματι-
κών λυκείων. Παράλληλα, μπορούν να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλο ΕΠΑΛ
για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότη-
τας, στο μεταλυκειακό έτος ΙΕΚ ή σε πανε-
πιστημιακό τμήμα, ακολουθώντας τις δια-
δικασίες που προβλέπονται για τους από-
φοιτους επαγγελματικών λυκείων. 

Σ
τις 29 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι
εξετάσεις των Ειδικών και Μουσι-
κών Μαθημάτων και η πρακτική
δοκιμασία των ΤΕΦΑΑ. Σε αυτές

θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι που επιθυ-
μούν να εισαχθούν σε τμήματα στα οποία
απαιτείται η εξέταση σε ειδικά μαθήματα και
πρακτικές δοκιμασίες.

Από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου οι
υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Αγγλικά,
Γερμανικά, Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμι-
κό Σχέδιο. Έως τις 12 Ιουλίου θα διεξαχ-
θούν οι εξετάσεις σε Γαλλικά, Ισπανικά,
Ιταλικά, Αρμονία, Έλεγχο Μουσικών
Ακουστικών Ικανοτήτων, Μουσική Αντί-
ληψη και Γνώση και Μουσική Εκτέλεση
και Ερμηνεία.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα
των Ξένων Γλωσσών και της Αρμονίας εί-
ναι τρεις ώρες και των Σχεδίων έξι ώρες.
Περίπου 20 λεπτά θα διαρκέσει η εξέταση
του μαθήματος Έλεγχος Μουσικών
Ακουστικών Ικανοτήτων και 2-6 λεπτά της
Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας. Στη
Μουσική Αντίληψη και Γνώση οι υποψή-
φιοι θα έχουν 30 λεπτά για το αντικείμενο
της Μουσικής Αντίληψης και δύο ώρες
για αυτό της Μουσικής Γνώσης. 

Όσον αφορά στη διεξαγωγή της Υγει-
ονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκι-
μασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, θα
πραγματοποιηθεί μεταξύ 24 Ιουνίου και 7
Ιουλίου. Διευκρινίζεται ότι υποψήφιοι
που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτι-
κές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ δεν μπο-

ρούν να λάβουν μέρος στα αγωνίσματα.
Απόφοιτοι παλαιότερων ετών που διεκδι-
κούν μια θέση με τη διαδικασία του 10%,
χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη δια-
δικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία
της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελ-
λαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και στις
πρακτικές δοκιμασίες.

Την ημέρα της δοκιμασίας, οι υποψήφιοι
θα πρέπει να φέρουν μαζί τους δύο μικρές
φωτογραφίες, δελτίο εξεταζόμενου από το
λύκειό τους, στο οποίο θα αναγράφεται ο
κωδικός αριθμός υποψηφίου, αστυνομική
ταυτότητα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας,
ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμά-
τευση και καρδιογράφημα με σχετική γνω-
μάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, γιατρό
του Δημοσίου ή ιδιώτη γιατρό. 

Εν τω μεταξύ, με απόφαση της υφυ-
πουργού Παιδείας Ζέττα Μακρή, διαγρά-
φονται οι απουσίες μαθητών που έχουν
καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθούν και δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών
αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέ-
ρας βίας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται
ότι οι Σύλλογοι Διδασκόντων, ύστερα από
εξέταση των απουσιών για κάθε μαθητή,
έχουν το δικαίωμα να μην προσμετρή-
σουν τις απουσίες τους που δεν έγιναν με
δική τους ευθύνη, κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους, αλλά εξαιτίας αντικει-
μενικών λόγων ανωτέρας βίας.

ΈΈρχεται 
αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών 

Πολυνομοσχέδιο για την αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών, την επι-
λογή των στελεχών διοίκησης και
την αυτονομία των σχολικών μονά-
δων είναι το επόμενο που θα ανα-
κοινωθεί από την ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας. Θα έχει
χρονοδιάγραμμα ψήφισης έως το
τέλος του καλοκαιριού, προκειμέ-
νου να τεθούν σε εφαρμογή οι δια-
τάξεις του, από το επόμενο κιόλας
σχολικό έτος. Στο πολυνομοσχέ-
διο, που θα παρουσιαστεί το επό-
μενο διάστημα, και στις εκπαιδευ-
τικές Ομοσπονδίες θα περιλαμβά-
νεται ατομική αξιολόγηση δασκά-
λων και καθηγητών, η οποία θα
οδηγεί σε επιμόρφωση για όσους
κρίνονται μέτριοι. 
Ωστόσο, δεν έχει αποφασισθεί
ποιες διαδικασίες θα ακολουθούν-
ται για όσους είναι «κάτω από τη
βάση». Δάσκαλοι και καθηγητές
θα αξιολογούνται από δύο αξιολο-
γητές μέσω και συνέντευξης, ενώ
θα δημιουργείται προσωπικός
ηλεκτρονικός φάκελος, στον
οποίο θα καταχωρούνται τα αποτε-
λέσματα της αξιολόγησης, μεταξύ
των οποίων η άσκηση του εκπαι-
δευτικού έργου. Σημαντικό μέρος
του πολυνομοσχεδίου θα αφορά
στην αυτονομία των σχολικών μο-
νάδων και στην αυτοαξιολόγηση.

Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου

Το πρόγραμμα των 
εξετάσεων Ειδικών 
Μαθημάτων και ΤΕΦΑΑ
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Ποιοι υποψήφιοι 
θα συμμετάσχουν - Τι θα 
πρέπει να έχουν μαζί τους 

Πρεμιέρα για
τα Πρότυπα ΕΠΑΛ
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Κεντρική Μακεδονία

Χρηματοδοτεί 116 έργα 
σε οκτώ δήμους

Το πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και η πορεία υλοποίησής του
εξετάστηκαν στην «Επιτροπή Παρακολούθησης», παρουσία
του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα. Το επίμαχο
πρόγραμμα είναι
προϋπολογισμού
100 εκατ. ευρώ για
οκτώ δήμους του
ευρύτερου πολεο-
δομικού συγκρο-
τήματος Θεσσαλο-
νίκης και η ολο-
κλήρωσή του προ-
βλέπεται το 2023.
Οι οκτώ επωφελούμενοι δήμοι (Αμπελοκήπων - Μενεμένης,
Δέλτα, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού - Ευόσμου,
Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαίας - Χορτιάτη)
έχουν ήδη εντάξει και υλοποιούν 116 έργα συνολικού προ-
ϋπολογισμού 86,7 εκατ. ευρώ. «Πρωτόγνωρο για τα δεδομέ-
να της Αυτοδιοίκησης» χαρακτήρισε το πρόγραμμα ο περι-
φερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Νυμφαίο - Φλώρινα  

Πρωτοδικείο σταματάει 
έργο αιολικού πάρκου

Αναστολή ερ-
γασιών για την
κατασκευή αι-
ολικού πάρκου
στο Αμύνταιο
της Φλώρινας
πέτυχαν δύο
περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις και δύο σύλλογοι της περιοχής. Οι οργανώ-
σεις Αρκτούρος και Καλλιστώ, ο Σύλλογος Απανταχού Νυμ-
φαιωτών και ο Σύλλογος Φίλων Νυμφαίου πέτυχαν με ασφαλι-
στικά μέτρα προσωρινή διαταγή για παύση εργασιών, ορίζον-
τας ρητή δικάσιμο για την υπόθεση στις 3 Ιουνίου. Σημειώνεται
ότι άδεια για αιολικό πάρκο στη θέση Αερορράχη - Αετός,
ισχύος 14 Mw, είχε εκδώσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτι-
κής Μακεδονίας και Ηπείρου, ενώ κατά της απόφασης έχει
στρατευτεί υπέρ των εναγόντων και ο πρώην δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης.

Δήμος Τριφυλίας 

Αγωγή κατά Energa και Φλώρου
Η δικαστική απόφαση, που αναγνωρίζει οφειλή 72 εκατ. ευ-
ρώ της Energa προς το ελληνικό Δημόσιο και τους δήμους,
ξεκινάει τον χορό διεκδικήσεων από ΟΤΑ. Πρώτος ο Δήμος
Τριφυλίας στρέφεται δικαστικά και διεκδικεί σημαντικά
χρηματικά ποσά από την εταιρεία Energa Power και τον Αρι-
στείδη Φλώρο. Η αγωγή του Δήμου Τριφυλίας είναι κατά της
Energa Power Trading Α.Ε. Προμήθειας και Εμπορίας Ενέρ-
γειας και του δ.τ. Energa Power Trading Α.Ε, της Κέντωρ Εμ-
πόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (πρώην Energa
Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.), της Νέα
Εφαρμογή Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας και του δ.τ. Hellas Power Α.Ε. (πρώην επωνυμία Hellas
Power Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλε-
κτρικής Ενέργειας) και του Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα.

Συνεχώς ανοίκεια και απρεπή συμπεριφορά επιδεικνύει στους εργα-
ζομένους στην καθαριότητα ο προϊστάμενός τους Γρ. Παππάς. Οι εργα-
ζόμενοι στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς για μια ακόμη
φορά καταγγέλλουν τον κ. Παππά για «συνεχιζόμενη ασεβή, υβριστι-
κή, αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και συνεχόμενη λεκτική βία». Συγ-
κεκριμένα, καταγγέλλουν ότι «η συνάδελφος Μ. Πάσσου, μετά τη λε-
κτική επίθεση που δέχτηκε, λιποθύμησε και δέχτηκε τις πρώτες βοή-
θειες». Το συγκεκριμένο περιστατικό συζητήθηκε και σε σύσκεψη
του δημάρχου με τους αρμοδίους του Τμήματος Καθαριότητας. «Απο-
ρίας άξιον» θεωρούν οι εργαζόμενοι ότι «ο δήμαρχος και η αντιδήμαρ-
χος καθαριότητας δεν έχουν καν επιπλήξει τον συγκεκριμένο “κύ-
ριο”», έστω και αν έχει «στοχοποιήσει, τρομοκρατήσει, εξυβρίσει και
προσβάλει πολλούς συναδέλφους και σε άλλες υπηρεσίες που έχει
εκτελέσει χρέη προϊσταμένου διεύθυνσης, όπως διεύθυνση διοικητι-
κών υπηρεσιών, ΚΕΠ, διεύθυνση καθαριότητας κ.ά.).

Με εικονικό περίπτερο «Destination Piraeus»

συμμετέχει στο 6ο Posidonia Sea Tourism Forum

ο Δήμος Πειραιά. Τη φετινή τουριστική περίοδο ο

Πειραιάς θα είναι homeport για κρουαζιερόπλοια

μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέ-

ρας στον κόσμο, όπως οι Azamara Cruises,

Celebrity Cruises, Celestyal Cruises, Holland

America Cruise Line, Norwegian Cruise Line,

Seabourn Cruises και Silversea Cruises. Μάλιστα,

η Celebrity επέλεξε το λιμάνι του Πειραιά για το

διεθνές ντεμπούτο του καινούργιου της κρουαζιε-

ρόπλοιου «Celebrity Apex».

Ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης δηλώνει ότι «o

Πειραιάς, ως η πόλη με το μεγάλο λιμάνι της χώ-

ρας, η φυσική έδρα των Ελλήνων εφοπλιστών με

τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως αλλά και η βα-

σική πύλη εισόδου και εξόδου για εκατομμύρια

τουρίστες, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το

διεθνές συνέδριο και την έκθεση Posidonia Sea

Tourism Forum». Η αντιδήμαρχος Επικοινωνίας,

Προβολής, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Αν-

δριάνα Ζαρακέλη δήλωσε: «Η συμμετοχή του Des-

tination Piraeus στο διεθνές συνέδριο και την έκ-

θεση Posidonia Sea Tourism Forum 2021 αποτελεί

εξαιρετική ευκαιρία ανάδειξης του θαλάσσιου του-

ριστικού προϊόντος της πόλης μας. O Πειραιάς δια-

θέτει το σύνολο των απαιτούμενων προδιαγραφών

και δυνατοτήτων ώστε να συνεχίσει την ανοδική

πορεία του και να εδραιωθεί ως κύριος προορι-

σμός home porting στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά

και να αναδειχθεί ως κέντρο παγκόσμιας εμβέλει-

ας για τον θαλάσσιο τουρισμό».

!Στο 6ο Posidonia Sea
Tourism Forum
ο Δήμος Πειραιά

Κεφαλονιά

Απλήρωτοι δύο μήνες 
οι εργαζόμενοι καθαριότητας
Απλήρωτοι για δύο μήνες παραμένουν εργαζόμενοι στην
Καθαριότητα της Κεφαλονιάς, συγκεκριμένα στην Εταιρεία
Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης - ΕΔΑΚΙ. Οι
εργαζόμενοι ζητούν παρέμβαση του δημάρχου και έκτακτο
Δημοτικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΔΑΚΙ είναι η διά-
δοχος της πρώην Διαδημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας
και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς και μοναδικοί
μέτοχοι στην επιχείρηση είναι οι Δήμοι Αργοστολίου (80%),
Σάμης (9,9%), Ληξουρίου (9,9 %) και Ιθάκης (0,2%).
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Καταγγέλλουν την απαράδεκτη συμπεριφορά προϊσταμένου

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κηφισιά
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Π
ροχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι ερ-
γασίες αποκατάστασης του μητροπο-
λιτικού πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»,

όπως έχει εξαγγείλει ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης από τη στιγμή που
ανέλαβε τη διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης.
Ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρη-
σης του κεντρικού ανοιχτού θεάτρου που βρί-
σκεται εντός του πάρκου εν όψει και της επι-
κείμενης επαναλειτουργίας των θεάτρων και
των λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Η αποκατάσταση του θεάτρου έγινε από τον
Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου έπειτα από
σχετική αρχιτεκτονική μελέτη της αρμόδιας
υπηρεσίας του Φορέα, με γνώμονα τον σεβα-
σμό στο περιβάλλον, την εναρμονισμένη εν-
σωμάτωση των χρωμάτων με τον περιβάλ-
λοντα χώρο του πάρκου και στόχο την εξα-
σφάλιση μιας όμορφης εμπειρίας για τους
θεατές των παραστάσεων που θα πραγματο-

ποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών

ανάπλασης, ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι «το

μητροπολιτικό πάρκο “Αντώνης Τρίτσης” με-

τεξελίσσεται σε ένα πρότυπο περιβαλλοντικό

κέντρο, σε έναν χώρο άθλησης, αναψυχής,

πολιτισμού και εκπαίδευσης για όλους τους

πολίτες της Αττικής, οι οποίοι θα μπορούν να

απολαμβάνουν τα οφέλη του, πάντα υπό την

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτο-

κόλλων που έχουν οριστεί για την προστασία

της δημόσιας υγείας». Μάλιστα, ο περιφερει-

άρχης τόνισε ότι οι θεατρικές παραστάσεις

που θα φιλοξενήσει ο ανακαινισμένος χώρος

του μητροπολιτικού πάρκου «Αντώνης Τρί-

τσης» θα δώσουν την ευκαιρία στους επισκέ-

πτες του πάρκου να απολαύσουν ποιοτικά

πολιτιστικά δρώμενα σε έναν χώρο όμορφο,

καθαρό και λειτουργικό. 

Παρεμβάσεις για την ανεργία
Το σημαντικό πρόβλημα της ανεργίας

που μαστίζει την πόλη, καθώς και τα νέα

προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν

τους πολίτες ήταν τα αντικείμενα της συ-

νάντησης που είχε ο δήμαρχος Νέας Φιλα-

δέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Βού-

ρος με τον διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρω-

τοψάλτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε

ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 55-67 ετών, που αφορά

και στους οδηγούς της Δημοτικής Συγκοινωνίας της πόλης, καθώς και για τα νέα προγράμ-

ματα κοινωφελούς εργασίας, που σύντομα θα ξεκινήσουν και πρόκειται να αξιοποιηθούν

από τον δήμο. Επίσης, τέθηκε προς συζήτηση το πολύ σοβαρό ζήτημα με τα ακίνητα του

πρώην ΟΕΕΚ που έχουν περιέλθει στην κυριότητα και την πλήρη δικαιοδοσία του ΟΑΕΔ.

Το Κλωναρίδη-Φιξ 
«μεταμορφώνεται»

Με μια νέα, ριζικώς ανανεωμένη

μορφή παρουσιάζει ο Δήμος

Αθηναίων το πάρκο Κλωναρίδη -

Φιξ ως σύγχρονο αειφόρο αστικό

πάρκο με δομή και φύτευση βά-

σει των διεθνών τάσεων αρχιτε-

κτονικής τοπίου και περιβαλλον-

τικού σχεδιασμού. Η αναμόρφω-

ση του πάρκου έγινε μέσω του

προγράμματος «Υιοθέτησε την

πόλη σου» και τη συνδρομή της

Ολυμπιακής Ζυθοποιίας και της

FIX Hellas, που στηρίζουν έμπρα-

κτα το έργο του Δήμου Αθηναίων,

ώστε το ιστορικό πάρκο της πρω-

τεύουσας να γίνει ξανά μια ση-

μαντική ανάσα πρασίνου και

υψηλής αισθητικής. Τα εξειδι-

κευμένα συνεργεία του Δήμου

Αθηναίων προχώρησαν σε πολ-

λαπλά έργα και παρεμβάσεις

στην έκταση των 7.500 τ.μ. που

καταλαμβάνει το πάρκο και παρα-

δίδουν μια περιβαλλοντική ανάσα

δροσιάς στους Αθηναίους. 

Επικαιροποίηση 
αιτήματος
Ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάστα-
ση που βρίσκονται οι δρόμοι της πό-
λης του Αμαρουσίου δείχνει ο δή-
μαρχος Θόδωρος Αμπατζόγλου, για
αυτό με νέα επιστολή του προς την
Περιφέρεια Αττικής υπενθυμίζει
και αιτείται την ένταξη και τη χρημα-
τοδότηση του έργου «Συντήρηση
Οδοστρωμάτων στο Δήμο Αμαρου-
σίου», προϋπολογισμού 5.215.151
ευρώ. Στην ίδια επιστολή αναφέρε-
ται πως όλα τα αιτήματα του Δήμου
Αμαρουσίου προς την Περιφέρεια
Αττικής για βασικά έργα υποδομών
συνοδεύονται από πλήρεις και ώρι-
μες μελέτες που σχετίζονται με την
αντιπλημμυρική προστασία τις
ασφαλτοστρώσεις και τις πεζοδρο-

μήσεις.

Ποιος πρώην δήμαρχος δή-
μου της Αττικής προς τα βό-
ρεια της Αθήνας δηλώνει
ότι δεν πρόκειται να είναι
υποψήφιος δήμαρχος στις
επόμενες εκλογές, προκα-
λώντας τεράστια ανακού-
φιση στον νυν δήμαρχο;
Και αυτό γιατί η γενική αί-
σθηση στην πόλη αλλά και
κάποιες μετρήσεις που
έχουν γίνει δείχνουν ότι
δεν θα δυσκολευόταν να
πάρει τη ρεβάνς το 2023,
καθώς ο «διάδοχος» δεν
φαίνεται να ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες... 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Να σωθεί ο «Χάι Λάιφ»
Τη διάσωση του ιστορικού κινημα-
τογράφου «Χάι Λάιφ» ζητά με ομό-
φωνο ψήφισμά του το Δημοτικό
Συμβούλιο Πειραιά κατά την τε-
λευταία του συνεδρίαση. Σύμφω-
να με την απόφαση, το Δημοτικό
Συμβούλιο ζητά από τους εμπλε-
κόμενους κρατικούς φορείς και
την επενδύτρια εταιρεία να σεβα-
στούν την ιστορική μνήμη της πό-
λης του Πειραιά. Ζητά τη διάσωση
του ιστορικού κινηματογράφου
«Χάι Λάιφ», ενός χώρου πολιτι-
σμού που για έναν αιώνα σημάδε-
ψε γενιές Πειραιωτών. Όπως υπο-
στηρίζεται στην απόφαση, «είναι
χρυσή ευκαιρία για όποιο σχήμα
εγκατασταθεί στο πολυώροφο δια-
τηρητέο υψηλής αξίας αυτό κτίριο
να δείξει στην πράξη ότι τιμά και
σέβεται την πόλη, στην οποία σχε-
διάζει να λειτουργήσει. Για τους
συμπολίτες μας έχει ιδιαίτερη ση-
μασία και μόνο κέρδη θα υπάρ-
ξουν για όλους με τέτοια πράξη
υψηλού συμβολισμού».

Έτοιμο το ανοιχτό θέατρο στο
πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»



Από τη Μαρία Δήμα 

Ο
ι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης
Προστασίας Ανηλίκων της Ασφά-
λειας Αττικής συνεχίζουν την εξο-
νυχιστική έρευνά τους για τη δράση

του 48χρονου δασκάλου, ίσως και με άλλες
ανήλικες μαθήτριες, εκτός από τις τρεις κα-
ταγγέλλουσες. Σοκαριστικά είναι τα γραπτά
μηνύματα που έστελνε σε 11χρονο κοριτσάκι,
το οποίο «βομβάρδιζε» με κομπλιμέντα ερω-
τικού περιεχομένου, ακόμα και την ώρα του
μαθήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα
μηνύματα αυτά αποτυπώνονται σε 45 σελίδες
και περιέχονται στη δικογραφία που έχει
σχηματιστεί σε βάρος του και βρίσκεται στη
διάθεση του ανακριτή! Ο κατηγορούμενος
μετά την αποστολή τους ζητούσε από το κορι-
τσάκι να τα σβήσει.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του πατέρα της
ανήλικης, χθες, στην τηλεόραση του ΑΝΤ1,
μόλις αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε κα-
λά με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό, επι-
καλέστηκε ότι η κόρη του είχε δέκατα και
σταμάτησε να τη στέλνει στο σχολείο. Όπως
είπε χαρακτηριστικά, «ο δάσκαλος της έστελ-
νε μηνύματα και την ώρα του μαθήματος».

Αισχρά μηνύματα
Τα απανωτά μηνύματα σεξουαλικού περιε-

χομένου που έστειλε ο δάσκαλος μέσα σε
ένα τετραήμερο στη μαθήτρια προκαλούν
αποστροφή: «Θέλω να γίνω το αγόρι σου»,
«Θέλω να σου σηκώσω τη μάσκα να σου φι-
λήσω τα χειλάκια». Μάλιστα σε ένα από αυτά
που της έστειλε την Κυριακή τής έλεγε ότι
«την Τρίτη, αντί να κάνεις γυμναστική, θα έρ-
θεις να σου κάνω ιδιαίτερα στην τάξη».

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του πατέρα
της 11χρονης μαθήτριας, στην αρχή τα μηνύ-

ματα έμοιαζαν… αθώα, αφού της έγραφε
«Είσαι πολύ καλή» και «Πώς πας στα μαθή-
ματα»; Ωστόσο, στη συνέχεια της έγραφε «εί-
σαι όμορφη» κ.τ.λ.

Ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να είχε
εμμονή με μία από τις τρεις μαθήτριες, την
οποία επιχείρησε να προσεγγίσει μέσω των
ερωτικών μηνυμάτων. Σύμφωνα με τον πα-
τέρα της καταγγέλλουσας, το μυαλό του
ήταν 24 ώρες το 24ωρο στην κόρη του, ενώ
έφτασε στο σημείο να της στέλνει μηνύματα
και την ώρα που έκανε μάθημα στο σχολείο
και το κοριτσάκι ήταν στο σπίτι. Μάλιστα,
παρότρυνε τη μικρή να σβήνει τα μηνύματα

που της έγραφε: «Δεν πιστεύω να έχεις τα
μηνύματα, να τα σβήνεις, έτσι;». Η μικρή
τού είπε: «Βεβαίως, κύριε, τώρα που μου το
είπατε, θα τα σβήσω». Όμως, δεν τα έσβησε
ποτέ.

Όταν σε ένα από τα μηνύματα της έγραψε
«περιμένω να σε πάρω στην αγκαλιά μου πώς
και πώς και να σε σφίξω», η μαθήτρια βεβαι-
ώθηκε πως δεν ήταν αθώο το ενδιαφέρον
που έδειχνε ο δάσκαλός της για εκείνη και
μίλησε στους γονείς της… Υπενθυμίζεται
πως ο κατηγορούμενος, μετά την απολογία
του, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή πε-
ριοριστικών όρων.
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Να καθίσει στο εδώλιο ο 48χρονος ψευτογιατρός, ο οποίος
με μαντζούνια και γιατροσόφια πουλούσε φρούδες ελπίδες
σε καρκινοπαθείς, τους οποίους έπειθε να εγκαταλείψουν τις
σοβαρές αγωγές τις οποίες τους είχαν χορηγήσει οι γιατροί
τους και να ακολουθήσουν την κομπογιαννίτικη τακτική του,
ζητεί η εισαγγελέας.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση της Αγγελικής Κου-
ρινιώτη, ο 48χρονος κατηγορούμενος πρέπει να παραπεμφθεί
σε δίκη για 12 περιπτώσεις θανάτων καρκινοπαθών (ανάμεσά
τους και δύο παιδιά), καθώς και για 14 απόπειρες ανθρωπο-
κτονίας βαριά νοσούντων.

Στην πολυσέλιδη πρότασή της (300 σελίδων) προς τα μέλη
του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, η εισαγγελέας
εισηγείται παράλληλα με τον «Dr Kontos» να καθίσουν δίπλα
του στο εδώλιο άλλα 16 άτομα (γιατροί, μέλη διοικητικού συμ-
βουλίου ιδιωτικής κλινικής, μία μοναχή, ένας έμπορος βοτά-

νων και ένας πρώην υπουργός, γιατρός στο
επάγγελμα) που φέρονται ως συνεργοί του,
ενώ προτείνει να μην απαγγελθεί κατηγο-
ρία σε βάρος της συζύγου του.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών
ζητεί ο 48χρονος να λογοδοτήσει ενώπιον
του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της
Αθήνας για τα αδικήματα της «ανθρωπο-
κτονίας με δόλο κατά συρροή και σε από-
πειρα», της «βαριάς σκοπούμενης σωματι-
κής βλάβης από κοινού», της «διακίνησης
ναρκωτικών διακεκριμένη και κατ’ επάγ-
γελμα», καθώς και για «κακουργηματική
απάτη κατ’ εξακολούθηση και σε απόπειρα», «αντιποίηση ια-
τρικού λειτουργήματος», «πλαστογραφία κατ’ εξακολούθη-
ση», «οπλοκατοχή» και «παράβαση του νόμου περί Αρχαιοτή-

των».
Παράλληλα, η εισαγγελέας ζητεί την πα-

ράταση της προφυλάκισής του για άλλο ένα
εξάμηνο, διατυπώνοντας την άποψη ότι είναι
επικίνδυνος και, εάν αφεθεί ελεύθερος,
μπορεί να τελέσει νέα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση του κατηγο-
ρουμένου έγινε γνωστή μετά τον θάνατο δύο
έφηβων καρκινοπαθών, ηλικίας 14 και 16
ετών, τους οποίους την ώρα που πάλευαν να
κρατηθούν στη ζωή τούς είχε παραπλανήσει
-μαζί και τους συγγενείς τους- ότι θα για-
τρευτούν αγοράζοντας τα δικά του ακριβά

σκευάσματα, με βότανα και μαντζούνια. Τον τελικό λόγο έχει
το Δικαστικό Συμβούλιο.

Μαρία Δήμα

Ψευτογιατρός: Την παραπομπή του σε δίκη για 12 θανάτους ζητά η εισαγγελέας

Είχε εμμονήμε 11χρονη μαθήτρια

Πρόταση-
καταπέλτης για 
τον προπονητή 
ιστιοπλοΐας
«Χωρίς αιδώ ο κατηγορούμενος
ομολόγησε ότι είχε ολοκληρωμέ-
νες σεξουαλικές σχέσεις με την
ανήλικη αθλήτριά του». Αυτή είναι
μία από τις φράσεις που χρησιμο-
ποιεί στην πρόταση-καταπέλτη ο
αρμόδιος εισαγγελέας για τον
38χρονο προπονητή της ιστιοπλοΐ-
ας, που φέρεται να βίασε την
αθλήτριά του όταν εκείνη ήταν 11
ετών. «Εκμεταλλεύτηκε την απει-
ρία της και την εμπιστοσύνη των
γονιών της προς εκείνον», αναφέ-
ρει στην πολυσέλιδη πρότασή του
ο εισαγγελέας Δομένικος - Θεολό-
γος Δελλήβεης και εισηγείται
προς το Δικαστικό Συμβούλιο να
παραπεμφθεί σε δίκη για βιασμό
κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση
κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση
σε ασέλγεια της ανήλικης αθλή-
τριας πριν από 10 χρόνια. 
Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζητεί
την παράταση της προφυλάκισης
του κατηγορουμένου.
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E
ρευνα για τα πάρτι που γίνονται τα Σαβ-
βατοκύριακα στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης διενεργεί η Εισαγ-
γελία Θεσσαλονίκης μετά την αναφορά

πολίτη ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε έγιναν
διαδοχικά πάρτι. «Τουλάχιστον να προστατευτούν οι
ασθενείς που νοσηλεύονται σε τρία νοσοκομεία που
βρίσκονται στην περιοχή», αναφέρει ο πολίτης, ο
οποίος υπογράφει ως δικηγόρος.

Η αναφορά προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγ-
γελέα και διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, την
οποία ανέλαβε η εισαγγελέας Κυριακή Κλιάμπα, η
οποία παρήγγειλε στους αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Λευκού Πύργου να εξετάσουν αν
έχουν τελεστεί αδικήματα που σχετίζονται με τις

διατάξεις για διάδοση μολυσματικών ασθενειών και
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τον κο-
ρονοϊό, ειδικά εκεί που αναφέρεται στην απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας. Η εισαγγελέας ζήτησε να διερευ-
νηθεί ποιοι είναι οι διοργανωτές αυτών των εκδηλώ-
σεων και κυρίως να ληφθούν μέτρα από την πλευρά
των διωκτικών Αρχών για να μην επαναληφθούν τα
πάρτι στο πανεπιστήμιο.

«Αφού δεν λαμβάνουν τα μέτρα για τον κορονοϊό,
τουλάχιστον ας λυπηθούν τη νυχτερινή ηρεμία των
ασθενών τριών νοσοκομείων», σημειώνει στην ανα-
φορά του ο πολίτης, ο οποίος κάνει λόγο για το Νο-
σοκομείο ΑΧΕΠΑ, το Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
αλλά και το νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπως
και κλινικές. 

Σκληρή κριτική στη διοίκηση του Δήμου Θερ-
μαϊκού για την απώλεια γαλάζιων σημαιών από τις
παραλίες ασκεί η παράταξη της αντιπολίτευσης
«Θερμαϊκός Νέα Πορεία» με επικεφαλής τον
πρώην δήμαρχο Γιάννη Μαυρομάτη. 

Όπως τονίζεται, ο δήμος έχασε τη γαλάζια ση-
μαία από την ίσως πιο δημοφιλή παραλία της πε-

ριοχής, τον Ποταμό, στην Επανομή. Σύμφωνα με
ανακοίνωση, η παράταξη Μαυρομάτη τον Αύγου-
στο του 2019 παρέδωσε έξι βραβευμένες με γα-
λάζιες σημαίες ακτές, με την καινούργια διοίκηση
Τσαμασλή να χάνει τον ένα χρόνο τη σημαία της
Περαίας - Πλατεία Μνήμης και φέτος από τον Πο-
ταμό!

Σκληρή κριτική για τις γαλάζιες σημαίες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Τζιτζικώστας για
την επέτειο νίκης
Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια από

τις τελευταίες αυτοδιοικητικές

εκλογές τον Μάιο του 2019. Με

αφορμή τη συμπλήρωση της διε-

τίας, ο περιφερειάρχης Κεντρι-

κής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-

τζικώστας, ο οποίος «σάρωσε» σε

ψήφους από την πρώτη κιόλας

Κυριακή, ανήρτησε μια φωτογρα-

φία στα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης από τη νικηφόρα βραδιά.

«Συνεχίζουμε με την ίδια πίστη

και αποφασιστικότητα να δυνα-

μώνουμε τη Μακεδονία», ήταν το

σχόλιο του περιφερειάρχη.

Νέος σύμβουλος 
ο Αναστασάκης 
Ο Χρήστος Αναστασάκης είναι το
νέο... αίμα στα έδρανα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης,
καθώς ορκίστηκε δημοτικός σύμ-
του πρόσφατα παραιτηθέντος Διο-
νύση Ψωμιάδη. Η ορκωμοσία του
κ. Αναστασάκη πραγματοποιήθη-
κε ενώπιον του δημάρχου Κων-
σταντίνου Ζέρβα, παρουσία και
του προέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Πέτρου Λεκάκη. Παρόν-
τες στην ορκωμοσία ήταν τόσο ο
Παναγιώτης όσο και ο Διονύσης
Ψωμιάδης. 

«Μια μπάλα 
για όλους»

Συνολικά 120 ποδοσφαιρικές
μπάλες με ηχητικό σήμα, που
εξυπηρετεί τα παιδιά με οπτική
αναπηρία, δώρισε η ΠΕΔΚΜ σε
35 σχολεία της Περιφέρειας Κεν-
τρικής Μακεδονίας, όπου φοι-
τούν τυφλά παιδιά. Ο πρόεδρός
της και δήμαρχος Πυλαίας - Χορ-
τιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης σε συ-
νάντηση με τον νέο περιφερειακό
διευθυντή Θωμά Μπαχαράκη τού
παρέδωσε τις μπάλες και τα πα-
ραμύθια με τίτλο «Μια μπάλα για
όλους», που εκδόθηκαν και σε
γραφή Braille, για να διαβαστούν
από τα τυφλά παιδιά. 

Στις ανενεργές παιδικές 
κατασκηνώσεις Επανομής 

Τις παιδικές κατασκηνώσεις Επανομής, που
είναι ανενεργές από το 2010, επισκέφτηκε με
τον γενικό γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού
και αντιδημάρχους του Δήμου Θερμαϊκού ο
βουλευτής της Ν.Δ. Σάββας Αναστασιάδης. Η
επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της προσπάθειας να γίνουν οι απαραίτητες πα-
ρεμβάσεις και ενέργειες για την επαναλειτουρ-
γία των κατασκηνώσεων. Για τον λόγο αυτόν επι-
σκέφτηκαν και τον δήμαρχο Γιώργο Τσαμασλή.

Γιορτάζει 
32 χρόνια γάμου!
Τη συμπλήρωση 32 ολόκληρων ετών γάμου
γιορτάζει ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο κυβερ-
νητικός βουλευτής μοιράστηκε
αυτή του τη χαρά γράφοντας
στο Facebook: «27 Μαΐου
1989 - 27 Μαΐου 2021! 32 χρό-
νια γάμου, 32 χρόνια κοινής
ζωής γεμάτη αγάπη, καλοσύνη,
κατανόηση, που την κάνουν πιο πλούσια τα
δύο υπέροχα παιδιά μας. Γιώτα Μαντανίκα, με
κάνεις να αισθάνομαι ο πιο τυχερός άνθρωπος
στον κόσμο! Γιατί τα χρόνια που περνούν μαζί
σου είναι όνειρο ευτυχίας!».

Εγκαινίασε έκθεση 
αγιογραφίας 

Την Έκθεση Ζωγραφικής - Βυζαντινής Αγιο-
γραφίας για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821 του Συλλόγου Ζωγράφων Θεσσαλονί-
κης και Βόρειας Ελλάδας εγκαινίασε ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδο-
νία και Θράκη. Ο Σταύρος Καλαφάτης επέλεξε
αυτή την εκδήλωση για την πρώτη του επίσημη
παρουσία μεταξύ καλών του φίλων και ανθρώ-
πων, που τιμούν την Τέχνη, την Ιστορία και την
Παράδοση.

Σοκάρουν τα στοιχεία 
του Χαμόγελου 
Σοκ προκαλούν τα στοιχεία του Χαμόγελου του
Παιδιού για τα εξαφανισμένα παιδιά. Ένα ακό-
μη στοιχείο που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό
αφορά στο προφίλ του παιδιού που εξαφανίζε-
ται που, όπως αποκαλύπτουν τα στατιστικά του
Χαμόγελου, είναι έφηβο κορίτσι. Τα 101 παιδιά
που εξαφανίστηκαν το 2022 ήταν ηλικίας 13-
18 ετών, ενώ τα 74 από αυτά ήταν κορίτσια. 

Εισαγγελική έρευνα για τα πάρτι στο ΑΠΘ 
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Λ
ίγα άτομα έχουν επηρεάσει τόσο πο-
λύ τη σύγχρονη πολιτική της Μεγά-
λης Βρετανίας όσο ο Ντόμινικ Κά-
μινγκς. Το επίτευγμα αυτό γίνεται

ακόμα πιο σημαντικό επειδή ο Κάμινγκς δεν
υπήρξε ποτέ υποψήφιος, δεν ψηφίστηκε από
τους Βρετανούς πολίτες και, συνεπώς, δεν θε-
ωρείται «πολιτικός» με τη συμβατική έννοια του
όρου. Ωστόσο, οι πολιτικές του θέσεις, οι γνώ-
σεις του στην πολιτική στρατηγική και την επι-
κοινωνία και ο μαχητικός χαρακτήρας του τον
έκαναν σημαντικό παράγοντα στην παλαιότερη
και πιo ώριμη δημοκρατία του καιρού μας.

Γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1971 στο Ντάρ-
χαμ, στη Βορειοανατολική Αγγλία. Ο πατέρας
του εργαζόταν σε κατασκευαστικές εταιρείες
και η μητέρα του ήταν δασκάλα Συμπεριφορι-
κής. Ειδικεύτηκε στην Αρχαία και τη Σύγχρονη
Ιστορία, όπου αρίστευσε. Ένας από τους δα-
σκάλους του εκεί τον είχε παρομοιάσει με τον
Ροβεσπιέρο. «Ο Κάμινγκς είναι πλασμένος για
να γκρεμίζει οτιδήποτε δεν λειτουργεί», είχε
πει προφητικά.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του και
αφού στο μεταξύ εργάστηκε και σε μπαρ για τα
προσωπικά του έσοδα, για τρία χρόνια πήγε στη
Ρωσία, όπου δούλεψε σε μια αεροπορική εται-

ρεία που προσπαθούσε να συνδέσει από αέρος
τη Σαμάρα, μια περιοχή στη νότια χώρα, με τη
Βιέννη. Το εγχείρημα απέτυχε πλήρως και ο
Κάμινγκς επέστρεψε στη Βρετανία. Το 1999
αναλαμβάνει υπεύθυνος της νικηφόρας καμ-
πάνιας εναντίον της ένταξης της Βρετανίας στο
ευρώ. Αμέσως μετά, γίνεται υπεύθυνος Επικοι-
νωνίας των Συντηρητικών, αλλά γρήγορα κατά-
λαβε ότι ο τότε ηγέτης τους, Ίαν Ντάνκαν Σμιθ,
δεν μπορούσε να πετύχει πολλά πράγματα και
έτσι παραιτήθηκε. Εργάστηκε σε think tanks
και στο γνωστό περιοδικό «Spectator», έως
ότου ανέλαβε επικεφαλής του Τομέα Επικοι-
νωνίας του υπουργού Παιδείας Μάικ Γκόουβ.

Όμως, το άστρο του Κάμινγκς έλαμψε πραγ-
ματικά στην τετραετή μάχη που έδωσε ως επι-
κεφαλής της καμπάνιας υπέρ του Brexit. Το δη-
μοψήφισμα του 2016 ήταν η πρώτη νίκη του και
η οριστική αποχώρηση της Βρετανίας από την
Ε.Ε. η τελική. Αν και κατηγορήθηκε για fake
news που επηρέασαν τους πολίτες, ο ίδιος
αγνόησε την κλήση της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής να καταθέσει.

Άλλαξε άποψη για το Βrexit
Στα μέσα του 2019 ο Κάμινγκς ορίζεται κύ-

ριος σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπόρις
Τζόνσον («Μπότζο»). Στο μεταξύ, αλλάζει άπο-
ψη και υποστηρίζει ότι «το Βrexit εξελίσσεται
σε καταστροφή» για τη χώρα του. Την άνοιξη
του 2020 αποκαλύπτεται ότι, εν μέσω σκληρών
απαγορεύσεων λόγω κορονοϊού, ο Κάμινγκς
ταξίδεψε δύο φορές, παρακάμπτοντας τις κυ-
βερνητικές αποφάσεις. Όταν ρωτήθηκε σχετι-
κά, είπε περιφρονητικά ότι παραβίασε τους κα-
νόνες «για να δοκιμάσω τα μάτια μου, μετά την
περιπέτειά μου με τον κορονοϊό». Οι Βρετανοί
ξεσηκώθηκαν. Συγκεντρώθηκαν πάνω από ένα
εκατομμύριο υπογραφές, που ζητούσαν το
«ξήλωμά» του. Τελικά, αποχώρησε στα τέλη του
2020 και τώρα επιτίθεται με ιδιαίτερο ζήλο
εναντίον του Τζόνσον. 

seitanidisd@gmail.com
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Αιχμηρά βέλη κατά 
«Μπότζο» από τον 

πρώην σύμβουλό του
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Η
αποκάλυψη μιας υπόθεσης πλαστογράφη-
σης τίτλων -και ειδικότερα του απολυτηρί-
ου του λυκείου αλλά και του πανεπιστημια-
κού πτυχίου του- οδήγησε τον Κύπριο επί-

τροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων Γιάννη Γιαννάκη στην υποβολή της παραίτησής
του στον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη. 

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο
γενικός ελεγκτής της Δημοκρατίας απέστειλε επιστο-
λή προς τον αρχηγό της Αστυνομίας, προκειμένου ο
τελευταίος να εξετάσει τυχόν διάπραξη πράξεων που
ενέχουν ποινικές ευθύνες εκ μέρους του επιτρόπου
Εθελοντισμού Γ. Γιαννάκη. Υπάρχουν υπόνοιες ότι ου-
δέποτε απέκτησε το πτυχίο που εμφάνισε πλαστο-
γραφημένο, προκειμένου να προσληφθεί στον Οργα-
νισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Ο γενικός ελεγκτής
που κίνησε την υπόθεση έλαβε ανώνυμη καταγγελία,
ενώ το απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(σε μετάφραση στην Αγγλική) είναι παραποιημένο,
αφού οι αριθμητικοί βαθμοί των περισσοτέρων μαθη-
μάτων έχουν αλλοιωθεί προς τα πάνω και δεν συμ-
φωνούν με την περιγραφή του βαθμού ολογράφως.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στο μάθημα των
Νέων Ελληνικών, όπου ολογράφως αναγράφεται
«δεκατρία - thirteen» και αριθμητικά ο αριθμός από
13 έχει αλλοιωθεί και έχει γίνει 19!

Ο Γιάννης Γιαννάκης προσελήφθη στον Οργανισμό
Νεολαίας της Μεγαλονήσου το 1996 και μονιμοποι-

ήθηκε το 2007, ενώ την 1/1/2008 διορίστηκε στη θέση
του λειτουργού Νεολαίας. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε
τροποποιηθεί το Σχέδιο Υπηρεσίας του λειτουργού
Νεολαίας, λαμβάνοντας την προσθήκη ότι στα απαι-
τούμενα προσόντα έπρεπε να υπάρχει και το πτυχίο
Πολιτικής Μηχανικής, το οποίο φερόταν να κατείχε ο
κ. Γιαννάκης.

Ο επίτροπος υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος χθες την έκανε
αποδεκτή. Η υπόθεση εύλογα έχει λάβει πολιτικές
διαστάσεις: Το ΔΗΚΟ εξέδωσε ανακοίνωση, όπου
αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «για ακόμη μία φορά επι-
βεβαιώνεται πως η κυβέρνηση Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ
αποτελεί την πλέον διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη
στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας». Το ΑΚΕΛ
σε δήλωση του εκπροσώπου του αναφέρει: «Άλλος
ένας “άριστος των αρίστων” του Νίκου Αναστασιάδη
και του Συναγερμού γίνεται πρωτοσέλιδο. Η πλαστο-
γραφία απολυτηρίου και πτυχίων, για την οποία κατη-
γορείται ο επίτροπος Εθελοντισμού, συνιστά ένα σο-
βαρό αδίκημα και ταυτόχρονα ντροπιάζει τη χώρα».

Ο Τζο Μπάιντεν κατεδαφί-
ζει με γοργούς ρυθμούς την
πολιτική Τραμπ - όχι παντού,
όμως. Στο ζήτημα των γεω-
τρήσεων πετρελαίου στην
Αλάσκα, η κυβέρνηση Μπάιν-
τεν συνεχίζει την πολιτική της
προκατόχου της και δίνει την
έγκρισή της για το πρόγραμμα «Γουίλοου» στο Εθνικό
Πετρελαϊκό Αποθεματικό της Αλάσκας (NPR-A)», όπως
ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμά του εκπρόσωπος του
υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ.

Είχε προηγηθεί μήνυση που κατέθεσαν οι ομάδες
προστασίας του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ότι η

Ουάσιγκτον δεν έλαβε υπόψη
τις συνέπειες που θα έχουν οι
γεωτρήσεις στην ευαίσθητη
άγρια ζωή του οικοσυστήματος
της Αλάσκας. Ωστόσο, η απάν-
τηση της κυβέρνησης Μπάιν-
τεν (ο οποίος θα συναντηθεί με
τη βασίλισσα Ελισάβετ στο

πλαίσιο του «G7») είναι ότι «η απόφαση ήταν συμβατή
με τους κανονισμούς της Εθνικής Περιβαλλοντικής Πο-
λιτικής (NEPA) που ήταν σε ισχύ την περίοδο εκείνη και
πως οι ενάγοντες δεν προσέβαλαν την απόφαση εντός
των χρονικών περιθωρίων που σχετίζονται με την περι-
βαλλοντική αξιολόγηση των έργων».

Ήταν αρκετές οι καταγγελίες ενός μαφιόζου, όπως ο
Σεντάτ Πεκέρ, εναντίον των συνεργατών του Τούρκου
προέδρου Ερντογάν, τις οποίες εκτόξευσε μέσω του
καναλιού του στο ΥouΤube, για να υποχωρήσει για μία
ακόμα φορά η τουρκική λίρα - εξέλιξη που συνιστά μία
ακόμα απόδειξη του πόσο ευάλωτο έχει γίνει το εθνικό
νόμισμα της γείτονος, με την πολιτική που επιβάλλει η
Άγκυρα στην κεντρική της τράπεζα και στη γενικότερη
πορεία της τουρκικής οικονομίας. Η λίρα, η οποία ήταν
στο 10,24 έναντι του ευρώ τη Δευτέρα, έπεσε στα 10,38
την Τετάρτη. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι τον Απρίλιο
ο πληθωρισμός στην Τουρκία έφτασε το 17,1%, με επι-
τόκιο αναφοράς το 19%.

«Βουτιά» για την τουρκική λίρα
με φόντο τις καταγγελίες Πεκέρ
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Μια πλαστογραφία
α λα κυπριακά και 
μια ηχηρή παραίτηση

Κ

Ο Τζο Μπάιντεν λέει «ναι» στις 
γεωτρήσεις πετρελαίου στην Αλάσκα



Τη δήλωση Covid για τα μειωμένα ενοίκια του Απρι-
λίου θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 15 Ιουνίου 2021
οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Όσοι «ξεχάσουν» να υποβά-
λουν τη δήλωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια θα κλη-
θούν να επιστρέψουν το ποσό της αποζημίωσης που
θα έχουν εισπράξει για τον μήνα Απρίλιο.

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση δεν εμπίπτει σε κα-
μία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιον-
δήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ
του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της Ειδικής
Εισφοράς Αλληλεγγύης, δεν κατάσχεται και δεν δε-
σμεύεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Όπως ορίζεται στην απόφαση των Χρήστου Σταϊκούρα,
Θεόδωρου Σκυλακάκη και Απόστολου Βεσυρόπουλου:

1. Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο 2021 προκαταβάλλε-
ται στους δικαιούχους το ποσό της αποζημίωσης ως
εξής:

α) Για τα πρόσωπα που δεν εισπράττουν μίσθωμα
κατά τον μήνα Απρίλιο 2021:

i) 80% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα
φυσικά πρόσωπα και

ii) 60% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα
νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

β) Για τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μει-
ωμένο μίσθωμα κατά 40% ποσό ίσο με το μισό της μεί-
ωσης του μηνιαίου μισθώματος.

Μειωμένα ενοίκια Απριλίου: Έως 15 Ιουνίου οι δηλώσεις Covid

Σ
ενάριο για ειδικό πρόγραμμα
χρηματοδότησης εκδοτών
επιταγών με συγκεκριμένα
κριτήρια και προϋποθέσεις,

με στόχο την ομαλή εξόφληση χιλιά-
δων επιταγών που έχουν εκδοθεί και
οι οποίες έχουν «παγώσει», φέρεται
να εξετάζει το υπουργείο Οικονομι-
κών. Λόγω της οικονομικής ασφυξίας
στην αγορά από το πολύμηνο lock-
down του προηγούμενου διαστήμα-
τος, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να
δημιουργηθεί «τσουνάμι» ακάλυπτων
επιταγών και για να αποφευχθεί κάτι
τέτοιο μελετάται ένα πλάνο χρηματο-
δότησης των εκδοτών για να καλύ-
ψουν τις επιταγές τώρα και να απο-
πληρώσουν τα ποσά σε βάθος χρόνου.

Εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου
έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση έναν
χαμηλότοκο ειδικό δανεισμό, με τα
χρήματα να παραμένουν «κλειδωμέ-
να» σε λογαριασμό όψεως για να καλύ-
ψουν τις επιταγές. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, ζητούν να ληφθούν μέτρα
στήριξης και των κομιστών των επιτα-
γών, χωρίς τους αυστηρούς περιορι-
σμούς που έχουν μπει μέχρι σήμερα.

Εν τω μεταξύ, αναστέλλεται για 60
μέρες η πληρωμή επιταγών που λή-
γουν από την 1η έως και τις 31 Μαΐου
2021 για τις κλειστές και πληττόμενες

επιχειρήσεις. Η αναστολή αφορά σε
επιταγές, συναλλαγματικές και αξιό-
γραφα για επιχειρήσεις που:

• Έχουν αναστείλει τη δραστηριότη-
τά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών
πράξεων της διοίκησης, με δραστηριό-
τητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ.

• Έχουν πληγεί δραστικά από την
πανδημία του κορονοϊού και εμφανί-
ζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγα-
λύτερο του 40% για την περίοδο από
Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2020 σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περίοδο έτους
2019.

• Ιδρύθηκαν μετά την 1.1.2020 και
συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς
ΚΑΔ, μη συνυπολογιζομένου του κύ-
κλου εργασιών τους. 

ΠΠροϋποθέσεις - δικαιούχοι
Η προϋπόθεση του μειωμένου κύκλου εργασιών το 2020 κατά ποσοστό
μεγαλύτερο από 40% σε σχέση με το 2019 για τις πληγείσες επιχειρήσεις
υπολογίζεται ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ λαμβάνεται υπό-
ψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών από Οκτώβριο έως και Δε-
κέμβριο 2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο του 2020, αν παρουσιάζει
μείωση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40%.
β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υπο-
κείμενες και απαλλασσόμενες λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ακα-
θάριστων εσόδων μηνών από Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο 2020. Για τη
σύγκριση με το έτος 2019 λαμβάνεται υπόψη το 25% των ακαθάριστων
εσόδων της δήλωσης ΦΕ φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση μη
υποβολής δήλωσης ΦΕ λόγω μη παρέλευσης της υποχρέωσης, η πλη-
ροφορία των ακαθάριστων εσόδων αντλείται από το 25% του δηλούμενου
ποσού εσόδων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» για το 2019. Η
δήλωση των ακαθάριστων εσόδων στην πλατφόρμα δύναται να πραγμα-
τοποιηθεί από τις 25 Μαΐου 2021 μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.

Δικαιούχοι κλειστές και 
πληττόμενες επιχειρήσεις - 
ΣενάριΟ για ειδικό πρόγραμμα
χρηματοδότησης εκδοτών

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Επιταγές Μαΐου:
Στον «πάγο» 
για 60 μέρες
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Αύξηση-έκπληξη 
14,8% στην ίδρυση 
νέων εταιρειών

Έκπληξη πρώτου μεγέθους εν μέσω
lockdown αποτελεί η σημαντική αύξηση
του αριθμού των νέων επιχειρήσεων
που ιδρύθηκαν στη χώρα κατά το α’ τρί-
μηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο
διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου οι ενάρ-
ξεις νέων επιχειρήσεων διαμορφώθη-
καν σε 26.441 έναντι 23.033 κατά το α’
τρίμηνο του 2020. Σημειώθηκε, δηλαδή,
αύξηση κατά 14,8%, ενώ το ίδιο διάστη-
μα οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ήταν
μόλις 7 έναντι 6 πέρυσι. Τη μεγαλύτερη
αύξηση στις ενάρξεις νέων επιχειρήσε-
ων σημείωσε ο κλάδος της Ενημέρωσης
- Επικοινωνίας με αύξηση 61,6% σε σχέ-
ση με το α’ τρίμηνο του 2020, ενώ ακο-
λούθησαν οι Κατασκευές με 39,8%. Αν-
τιθέτως, μείωση κατά 30,5% σημειώθη-
κε στις νέες ενάρξεις στις Υπηρεσίες
Καταλυμάτων και Εστίασης και 14,5%
στη Μεταποίηση. Η μεγαλύτερη αύξηση
σημειώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα και
αφορούσε σε νέες επιχειρήσεις στους
κλάδους του χονδρικού και λιανικού
εμπορίου, καθώς και στα συνεργεία,
ενώ στην Αττική η δημιουργία νέων επι-
χειρήσεων αφορούσαν σε επαγγελματι-
κές, επιστημονικές και τεχνικές δρα-
στηριότητες. 

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Βλέπει 
μικρότερη ανάπτυξη
στην οικονομία
Σωρευτική ανάπτυξη 8,3% προβλέπει το
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για τη
διετία 2020-2021, απέχοντας ακόμη και
3 εκατοστιαίες μονάδες από τα αντίστοι-
χα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και των διεθνών επενδυτικών οίκων, οι
οποίοι ανεβάζουν τον πήχη ακόμη και
πάνω από το 11%. Στη μελέτη που έγινε
σε συνεργασία με το Levy Economics
Institute του Bard College της Νέας
Υόρκης, το βασικό σενάριο οδηγεί σε
ανάπτυξη 3,4% φέτος και 4,9% την επό-
μενη χρονιά, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ της
ελληνικής οικονομίας δεν θα μπορέσει
να επιστρέψει στα προ πανδημίας επί-
πεδα μέχρι το τέλος του 2022.

Μ
ε οκτώ αλλαγές λόγω Co-
vid-19 στο έντυπο Ε1 ξεκί-
νησε από χθες η διαδικασία
υποβολής των φορολογι-

κών δηλώσεων από 8,9 εκατομμύρια
φορολογουμένους. 

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλον-
ται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο
και η καταληκτική ημερομηνία είναι η
27η Αυγούστου, ενώ σε εξαιρετικά ειδι-
κές περιπτώσεις μπορούν να υποβλη-
θούν χειρόγραφα έως την ίδια ημερομη-
νία. Ο φόρος εισοδήματος θα καταβλη-
θεί και φέτος λόγω των ειδικών συνθη-
κών σε οκτώ μηνιαίες δόσεις κατά την
τελευταία εργάσιμη του διαστήματος
Ιουλίου 2021 - Φεβρουαρίου 2022. Όσοι
πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο έως το τέ-
λος Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3%, ενώ
όσοι υποβάλουν τις δηλώσεις έως τις 27
Αυγούστου χάνουν την έκπτωση 3% και
πρέπει να πληρώσουν έως τις 31 του ίδι-
ου μήνα τις δόσεις Ιουλίου και Αυγού-
στου, ενώ στη συνέχεια τις υπόλοιπες
έξι. Στις περιπτώσεις που ασθενήσει ο
λογιστής του φορολογουμένου από κο-

ρονοϊό και έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο
νοσοκομείο, τότε αυτό πρέπει να αποδει-
κνύεται από σχετικό δημόσιο έγγραφο.
Οι αλλαγές στο φετινό έντυπο της φορο-
λογικής δήλωσης, σύμφωνα με όσα προ-
κύπτουν από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, είναι
οι εξής:

1. Στους κωδικούς 781-782 αναγράφε-
ται το άθροισμα των ποσών που έλαβε ο
πληττόμενος φορολογούμενος από τις
αποζημιώσεις ειδικού σκοπού (534 ή
800 ευρώ), από τη «Συν-Εργασία» και το
«Γέφυρα». Τα ποσά είναι αφορολόγητα
και δεν αποτελούν εισόδημα. Στους κω-
δικούς 659-660 δεν θα αναγραφούν οι
έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στους
πληγέντες από φυσικές καταστροφές. 

2. Ο κωδικός 023 θα συμπληρωθεί από
όσους εξαιρούνται από την πραγματο-
ποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα. 

3. Ο κωδικός 041 αφορά στην εναλλα-
κτική φορολόγηση εισοδήματος από
όσους μετέφεραν τη φορολογική έδρα
στην Ελλάδα. 

4. Στους κωδικούς 437-439 αναγρά-
φονται οι μειωμένοι συντελεστές για
όσους αγόρασαν ηλεκτρικά οχήματα. 

5. Στον κωδικό 423 αναγράφοντα τα
stock options. 

6. Στον κωδικό 625 δηλώνονται τα πο-
σά κεφαλαίου που εισφέρθηκαν σε κε-
φαλαιουχική εταιρεία. 

7. Στον κωδικό 627 δηλώνονται οι δα-
πάνες αναβάθμισης κτιρίων και ανακαί-
νισης. 

8. Οι κωδικοί 359-397 συμπληρώνον-
ται από τους αθλητές με ετήσιο εισόδημα
έως 40.000 ευρώ. 

Ξεκίνησε η υποβολή 
των φορολογικών 
δηλώσεων - Έκπτωση 3%
στην εφάπαξ πληρωμή του 
φόρου έως τις 31 Ιουλίου

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Δηλώσεις: Oι οκτώ 
αλλαγές στο έντυπο Ε1 



Σ
την ανάθεση στην ΤΕΡΝΑ της
συστοιχίας φωτοβολταϊκών συ-
νολικής ισχύος 50 MW, που

πρόκειται να εγκατασταθούν στη Μεγα-
λόπολη, προχώρησε η ΔΕΗ Ανανεώσι-
μες. Η σύμβαση ορίστηκε περίπου στα
23,5 εκατ. ευρώ, τίμημα που θεωρείται
ιδιαίτερα καλό για τη θυγατρική της
ΔΕΗ. Η υπογραφή της σύμβασης ανα-
μένεται να γίνει εντός του καλοκαιριού.
Μέσα στο καλοκαίρι θα πραγματοποι-
ηθεί και η έναρξη των εργασιών κατα-
σκευής. Έτσι, το έργο αναμένεται να
ολοκληρωθεί στα τέλη του 2022. Το έρ-
γο θα κατασκευαστεί σε απαλλοτριωμέ-
νη έκταση της ΔΕΗ, η οποία έχει χρησι-
μοποιηθεί για αποθέσεις κατά τη λει-
τουργία των λιγνιτωρυχείων παλαιότε-
ρα. Θα χρησιμοποιηθούν συστήματα

μονού άξονα και πάνελ με τεχνολογία

διπλής όψεως (bifacial), για αυξημένη

δυνατότητα παραγωγής, αξιοποιώντας

και την ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει

στην οπίσθια πλευρά τους. Επίσης, θα

κατασκευαστεί νέος υποσταθμός μέσης

προς υψηλή τάσης για τη σύνδεσή του

στο σύστημα.

ΣΕΠΕ: Βραβεία 
τεχνολογικής καινοτομίας
Τα Impact BITE Awards 2021, o θεσμός βράβευ-
σης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα,
συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια. Διοργανώνονται
υπό την αιγίδα του ΣΕΠΕ και με την τιμητική υπο-
στήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορί-
ου και Επιχειρείν «Eltrun» του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, με στόχο να αναδείξουν τα
κορυφαία έργα πληροφορικής και τις πιο καινο-
τόμες ICT πρακτικές. Η περίοδος υποβολής των
υποψηφιοτήτων θα διαρκέσει έως τις 4/6/2021.
Τα βραβεία θα απονεμηθούν στους νικητές σε ει-
δική εκδήλωση, η οποία προγραμματίζεται για
τον Σεπτέμβριο του 2021.

Flydubai: Η Ελλάδα 
στους ασφαλείς προορισμούς
Δύο νέα δρομολόγια γι’ αυτό το καλοκαίρι -
προς Μύκονο και Σαντορίνη- προσφέρει η
Flydubai. Η εταιρεία θα πραγματοποιεί τρεις
εβδομαδιαίες πτήσεις προς Μύκονο και Σαν-
τορίνη από τις 18 Ιουνίου έως τις 29 Σεπτεμ-
βρίου. Η έναρξη των πτήσεων αυτών ανεβά-
ζει τον αριθμό των εποχικών δρομολογίων
του αερομεταφορέα σε έξι. Η ζήτηση για τα-
ξίδια άρχισε να αυξάνεται, καθώς όλο και πε-
ρισσότερες χώρες σταδιακά αίρουν τους τα-
ξιδιωτικούς περιορισμούς, δήλωσε ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Flydubai, Ghaith Al
Ghaith, σημειώνοντας ότι τα ΗΑΕ πρόσφατα
πρόσθεσαν το Μπαχρέιν, την Ελλάδα και τη
Σερβία στη λίστα ασφαλών προορισμών.

ΕΛ.ΠΕ.: Άνοιξαν θέσεις 
εργασίας στον Ασπρόπυργο
Τις προσλήψεις εργαζομένων ανακοίνωσαν τα
Ελληνικά Πετρέλαια, σε Ασπρόπυργο και Θεσ-
σαλονίκη. Μέχρι τις 14 Ιουλίου έχουν την ευκαι-
ρία να υποβάλουν αιτήσεις όσοι το επιθυμούν
για τις θέσεις εργασίας στα ΕΛ.ΠΕ. Οι ειδικότη-
τες είναι: Χειριστές Λειτουργίας, Δοκιμαστές
Χημείου, Πλοίαρχοι, Υπεύθυνοι Προβλήτας,
Πυροσβέστες, Οδηγοί.

ΟΤΕ: Κάτω του 5% η συμμετοχή της MFS
Στις 26 Μαΐου 2021, η Massachusetts Financial Ser-
vices Company (MFS), με έδρα τη Βοστόνη των ΗΠΑ,
γνωστοποίησε στην ΟΤΕ ότι στις 21 Μαΐου 2021 η
συμμετοχή της (έμμεση) στο μετοχικό κεφάλαιο της
ΟΤΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που κα-
τέχει κατήλθε του ορίου του 5% του μετοχικού κεφα-
λαίου της εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου.
Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση, ο αριθμός
των μετοχών μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων
ψήφου που κατέχει η MFS για λογαριασμό πελατών
της, αμοιβαίων κεφαλαίων και θεσμικών επενδυτών
ανέρχεται σε 23.007.560, ήτοι ποσοστό 4,99% επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΤΕ.
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Wind Ελλάς: Αποτελέσματα με αυξητικές τάσεις 
Με ισχυρή ανθεκτικότητα στους οικονομικούς και λει-
τουργικούς δείκτες ξεκίνησε το 2021 για τη Wind. Παρά
τις ευρύτερες επιπτώσεις της πανδημίας και του συνεχι-
ζόμενου lockdown στην ελληνική οικονομία, η εταιρεία
πέτυχε ανάπτυξη στη συνδρομητική της βάση σε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις και σημείωσε πρόοδο σε όλους
τους στρατηγικούς της στόχους. «Παρά τις συνεχιζόμε-
νες προκλήσεις, συνεχίσαμε να σημειώνουμε ικανοποι-
ητική πρόοδο έναντι των στρατηγικών μας προτεραιοτή-
των και το 2021. Συνεχίσαμε τις επενδύσεις, διατηρήσα-
με έντονη την εστίασή μας σε νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις, στην επιτάχυνση των ψηφιακών μας λειτουργιών
και υπηρεσιών και στις αδιάκοπες προσπάθειές μας για
την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης στους πελάτες
μας», αναφέρει η εταιρεία.

Άλμα καταγράφουν οι πωλήσεις των cloud λύ-
σεων και υπηρεσιών του Ομίλου Softone, μέ-
λος του Ομίλου Εταιρειών Olympia. Ξεπέρα-
σαν το ορόσημο των 15.000 πελατών στο
Cloud, καθιστώντας τη Softοne τον μεγαλύτε-
ρο πάροχο Cloud business software solu-
tions στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ο κύκλος ερ-
γασιών του Ομίλου το 2020 ξεπέρασε τα 21
εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας ρυθμό ανάπτυξης
24% σε σχέση με το 2019, ενώ το Cash EBITDA
της εταιρείας έκλεισε στα 5,2 εκατ. ευρώ, ση-
μειώνοντας ρυθμό ανάπτυξης 99% σε σχέση
με το 2019.

Άλμα για τον όμιλο Softone

Στην ΤΕΡΝΑ «πέρασε» το φωτοβολταϊκό
πάρκο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη



Mytilineos: Επιταχυντής 
για ένταξη ανθρώπων 
με αναπηρία στην αγορά εργασίας

Τ
ο 14% του ελληνικού πληθυσμού (20-64 ετών) εί-
ναι σήμερα άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, σπανίως
τους συναντάμε στην εργασία, στην εκπαίδευση

και στην κοινωνική ζωή, αναφέρει η Mytilineos. Ακόμα
πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι το 60% των νέων με
αναπηρία στην Ελλάδα, ηλικίας 25-29 ετών, είναι άνερ-
γοι. Η Mytilineos, σε συνεργασία με την Κοινωνική Επι-
χείρηση knowl, έχει σχεδιάσει ένα καινοτόμο πρόγραμ-
μα, το «mellonabilities», διάρκειας έξι μηνών, αποσκο-
πώντας στην παροχή εξατομικευμένης ανάπτυξης επαγ-
γελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρία (κινητική,
όρασης και ακουστική), με μηδενικό κόστος για τους
ωφελούμενους. Φυσικά, αναπηρία δεν σημαίνει έλλει-
ψη ικανότητας. Σύγχρονα μοντέλα κατάρτισης και νέες
τεχνολογίες μπορούν και επιτρέπουν στα άτομα με ανα-
πηρία να εργαστούν.

Πειραιώς: Υποστηρικτής 
σε διεθνή διαγωνισμό ελαιόλαδου
Η στήριξη τόσο της αγροτικής οικονομίας ως συνόλου όσο
και των επιμέρους παραγωγικών κλάδων της αποτελεί
στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι υποστηρικτής
του 6ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιόλαδου «Athena Inter-
national Olive Oil Competition» (ATHIOOC), που θα πραγμα-
τοποιηθεί 3-5 Ιουνίου 2021, σε μία από τις ελαιοκομικές πε-
ριοχές της Ελλάδας, στη Λέσβο και συγκεκριμένα στο Μου-
σείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Στον διαγωνισμό θα βραβευ-
τούν, ύστερα από αξιολόγηση, τα καλύτερα ελαιόλαδα, βά-
σει των ποιοτικών κριτηρίων του Διεθνούς Γραφείου Ελαι-
οκομίας (International Olive Council, IOC). Ο φετινός διαγω-
νισμός διεξάγεται με ρεκόρ συμμετοχών: 570 δείγματα
ελαιόλαδου που προέρχονται από 24 χώρες.

Πέντε εταιρείες κατέθεσαν
προσφορές για το WiFi4GR

Πέντε εταιρείες, οι Cosmote, Vodafone, Wind, In-
tracom και IBM κατέθεσαν χθες προσφορές στο
πλαίσιο του διαγωνισμού του υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης για το έργο «WiFi4GR - Ανά-
πτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής
πρόσβασης στο Διαδίκτυο», συνολικού προϋπολο-
γισμού με την προαίρεση 18,425 εκατ. ευρώ συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο θα εκτελεστεί με τη
σύναψη συμφωνιών με τρις φορείς και στη συνέ-
χεια θα συναφθούν πολλαπλές εκτελεστικές συμ-
βάσεις. Η υλοποίηση του WiFi4GR θα δώσει τη δυ-
νατότητα δωρεάν ευρυζωνικής πρόσβασης στο
Διαδίκτυο μέσω WiFiHotspots, σε υπαίθριους ή και
κλειστούς δημόσιους χώρους. Θα γίνουν προμή-
θεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία
θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές
ασύρματης - WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικρά-
τεια. Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων ση-
μείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα υποδειχθούν
από τους δήμους.

Quest: Στα 11,2 εκατ. ευρώ
αυξήθηκαν τα κέρδη τριμήνου
Ο Όμιλος Quest σε ενοποιημένη βάση, κατά το α’
τρίμηνο του 2021, κατέγραψε πωλήσεις 216 εκατ.
ευρώ, κέρδη EBITDA άνω των 18 εκατ. ευρώ και
κέρδη προ φόρων περί τα 14 εκατ. ευρώ, επιτυγχά-
νοντας: 
- Αύξηση 46,2% στις πωλήσεις, 46,3% στη λειτουργι-
κή κερδοφορία (EBITDA), 106,2% στα προ φόρων
κέρδη (ΕΒΤ) και 152,2% στα καθαρά μετά φόρων
κέρδη (ΕΑΤ).
- Τη διατήρηση των καλών χρηματοοικονομικών με-
γεθών και τη συνέχιση των αναπτυξιακών επενδύ-
σεών του.
Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη τριμήνου αυξήθηκαν
στα 11,21 εκατ. ευρώ, έναντι 4,44 εκατ. το αντίστοιχο
διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη ΕΒΤ
και ΕΑΤ περιλαμβάνουν και έκτακτα ύψους 0,9
εκατ. ευρώ από την πώληση μειοψηφικής συμμετο-
χής στην εταιρεία TEKA Systems A.E.
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Νέα δρομολόγια της American Airlines
συνδέουν Αθήνα με Νέα Υόρκη και Σικάγο

Αυτό το καλοκαίρι, η American Airlines (ΑΑ) είναι
έτοιμη να επιστρέψει στην Ελλάδα με έως και τρεις
πτήσεις ημερησίως, συνδέοντας την Αθήνα με τις
ΗΠΑ. Με αρχή την 5η Ιουνίου, η A.Α. θα ξεκινήσει τη
νέα καλοκαιρινή πτήση από την Αθήνα προς τη Νέα
Υόρκη. Η νέα αυτή πτήση αποτελεί έναν σημαντικό
σταθμό, ως τμήμα της Northeast Alliance μεταξύ
των JetBlue και American. Η συνεργασία αυτή προ-
σφέρει στους πελάτες ενισχυμένη διασυνδεσιμότη-
τα και πρόσβαση στο πιο μεγάλο δίκτυο της North-
east. Επίσης, ξεκινώντας στις 5 Ιουνίου, η Α.Α. θα
επαναφέρει την εποχική σύνδεση μεταξύ Αθήνας
και Σικάγου. Τέλος, από τις 18 Αυγούστου, η εταιρεία
ξεκινά πάλι τα θερινά δρομολόγια από την Αθήνα
προς τη Φιλαδέλφεια.

Lamda Development: 
Λειτουργικά κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ 
Ζημιογόνο πρώτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Lamda De-
velopment, λόγω της αναστολής λειτουργίας των
εμπορικών κέντρων, στο πλαίσιο των μέτρων για την
πανδημία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ζημιές ύψους 6,8
εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνω-
ση, η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέν-
τρων της LAMDA Development (η «Εταιρεία»), The
Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Co-
smos, κατά το μεγαλύτερο διάστημα του α’ τριμήνου
2021, η νομοθετικά προβλεπόμενη παροχή μειώσε-
ων στα μισθώματα των καταστηματαρχών - μισθω-
τών, τα περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία τους κα-
θώς και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που
ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης
της πανδημίας είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της
λειτουργικής κερδοφορίας των Εμπορικών Κέν-
τρων της Εταιρείας. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα
7,8 εκατ. ευρώ, με την καθαρή αξία ενεργητικού στα
6,21 ευρώ.

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά 
της Moosend από τη Sitecore

Η εταιρεία Sitecore ανακοίνωσε χθες την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της ελληνικής
Moosend, της πλατφόρμας SaaS-based υπηρεσιών
αυτοματοποίησης marketing, που έχει έδρα στο
Λονδίνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλή-
ρωση της εξαγοράς, η οποία αποτελεί μέρος ενός
φιλόδοξου πλάνου ανάπτυξης, ύψους 1,2 δισ. δολ.,
που βρίσκεται σε εξέλιξη, έρχεται να συμπληρώσει
τις υπηρεσίες της Sitecore και να ενισχύσει τις
απαιτήσεις εξατομίκευσης των σύγχρονων επιχει-
ρήσεων, με την ενσωμάτωση της cloud-native, API-
first πλατφόρμας αυτοματοποίησης marketing της
Moosend. Επιπλέον, η πλατφόρμα της Moosend θα
περιλαμβάνει συμπληρωματικές λειτουργίες
eCommerce, οι οποίες, παράλληλα με την πρόσφα-
τη εξαγορά των Four51 και Boxever, θα προσφέ-
ρουν μεγαλύτερη δυναμική.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Πετάει» 
για το χρυσό 
στο Τόκιο 
ο Τεντόγλου
Αυτό το παιδί, ο Μίλτος Τεντόγλου, δεν κάνει απλώς άλμα εις

μήκος, αλλά «πετάει»… Αυτήν τη φορά τρέλανε τον παγκόσμιο
στίβο, όταν στο μίτινγκ αλμάτων στην Καλλιθέα πήδηξε 8.60μ.
(!), που είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο όλο και η
δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών στην Ελλάδα, πίσω από το
8.66μ. του Λούη Τσάτουμα. Συνέτριψε και το 8.44μ. που πέτυχε
πρόσφατα ο Αμερικανός Τζουβόν Χάρισον. Αν αυτήν τη στιγμή
άρχιζαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, ο πρωταθλητής Ευ-
ρώπης Μίλτος Τεντόγλου θα ήταν το γκραν φαβορί για το χρυσό
μετάλλιο. Το δε άλμα του στην Καλλιθέα τον κατατάσσει στη
16η θέση όλων των εποχών παγκοσμίως! Προφανώς βελτίωσε
και το ατομικό του ρεκόρ (8.38μ.), που σημείωσε στο Ευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου το 2019.

Το πρώτο άλμα του 23χρονου από τα Γρεβενά ήταν σίγουρα
πάνω από το 8μ., αλλά θεωρήθηκε άκυρο προς κατάπληξη του
νεαρού άλτη. Στο δεύτερό του άλμα έκανε 8.60μ. και δεν δοκί-
μασε άλλο. 

«Το σημαντικό είναι ότι ο πόνος στο πόδι έχει φύγει. Είναι
μεγάλο άλμα, αλλά για να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ θα πρέπει να
κάνω 8.70μ., που είναι πολύ μεγάλη επίδοση. Πιστεύω ότι
στους Ολυμπιακούς Αγώνες υπάρχουν αθλητές όπως ο Ετσε-
βαρία, που μπορούν να κάνουν 8.70μ. όποτε θέλουν», ανέφερε
στο τέλος του αγώνα ο Τεντόγλου, ο οποίος προσπαθεί να κρα-
τήσει χαμηλά τους τόνους εν όψει του Τόκιο.

Το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος κατέχει ο Αμερικα-
νός Μάικ Πάουελ από το 1991 με επίδοση 8.95μ. στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Το προηγούμενο βαστούσε από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968 και το κατείχε
ο Αμερικανός Μπομπ Μπίμον με άλμα 8.90μ.

Εκτός του Τεντόγλου, στο μίτινγκ της Καλλιθέας καλή εμφά-
νιση έκανε και ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ με άλμα
στα 5.70μ., αλλά απέτυχε να ξεπεράσει τα 5.81μ., που θα τον
έστελνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Στο μήκος γυ-
ναικών η Σέρβα Ολυμπιονίκης Ιβάνα Σπάνοβιτς έκανε άλμα
στα 6.82μ., ενώ εξαιρετική ήταν η Βασιλική Χαϊτίδου, η οποία
με άλμα στα 6.20μ. έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Κ23. Το όριο για την ίδια διοργάνωση έπιασε και ο Αντώ-
νης Σάντας με άλμα στα 5.25μ. στο επί κοντώ. Στο αγώνισμα
που κέρδισε ο Καραλής, δεύτερος στον αγώνα ήταν ο Πέτρος
Χατζίου, ο οποίος έκανε μεγάλο ατομικό ρεκόρ με 5.55μ. Στο
ύψος ο Κώστας Μπανιώτης πέρασε τα 2.20μ. στην επανεμφά-
νισή του, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στο αγώνισμα.
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Τ
ο μικρό «γαλατικό χωριό» του ευρω-
παϊκού ποδοσφαίρου, η Βιγιαρεάλ
των 50.000 κατοίκων, είναι η κάτο-

χος του τροπαίου στο Europa League, νι-
κώντας στα πέναλτι 11-10 το ατράνταχτο φα-
βορί, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον τελι-
κό του Γκντανσκ της Πολωνίας. Προηγήθη-
κε 1-0 με τον Μορένο, ισοφάρισε ο «mata-
dor» Έντισον Καβάνι, στην παράταση δεν
άλλαξε κάτι και στα πέναλτι ο γκολκίπερ
των Ισπανών Χερόνιμο Ρούλι, αφού πρώτα
σκόραρε ο ίδιος με πέναλτι, στη συνέχεια
απέκρουσε το πέναλτι του τερματοφύλακα
της Γιουνάιτεντ Νταβίντ ντε Χέα. Ήταν το
πρώτο τρόπαιο για το «κίτρινο υποβρύχιο»
της Βαγιαρεάλ στην Ευρώπη, που της δίνει
το δικαίωμα να παίξει απευθείας στους ομίλους τους Champions League την προσεχή σεζόν. Ο δε προπονητής
της ισπανικής ομάδας Ουνάι Έμερι έχει πλέον τέσσερις κατακτήσεις τροπαίου του Europa League (οι τρεις με
τη Σεβίλλη) αλλά και έναν χαμένο με την Άρσεναλ, 0-3 από την Τσέλσι. 

Ο Κώστας Φορτούνης αποκλείστηκε από την Εθνική για τα δύο φιλικά παιχνίδια με το Βέλγιο 
στις Βρυξέλλες στις 3 Ιουνίου και τη Νορβηγία στη Μάλαγα τρεις ημέρες αργότερα, 
καθότι η σύντροφός του μπήκε στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της. Ο Φορτούνης 
στην καριέρα του έχει 54 συμμετοχές με την Εθνική και έχει σκοράρει εννέα γκολ.

Το «υποβρύχιο» βύθισε τη Γιουνάιτεντ! Τέλος το εκτός έδρας γκολ
Καταργείται το προνόμιο του «εκτός έδρας

γκολ». Αυτό πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα
στο Πόρτο, παραμονές του τελικού του Cham-
pions League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και
την Τσέλσι στο Ντραγκάο, ο Σλοβένος πρόεδρος
της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν. Είναι απόφαση-
σταθμός, διότι το εκτός έδρας γκολ παίζει ρόλο
στο 56% των προκρίσεων στα ευρωπαϊκά πρωτα-
θλήματα.

Στον τελικό ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 78-71 την ΑΕΚ στο τέ-
ταρτο παιχνίδι των πλέι οφ και προκρίθηκε στον
τελικό του πρωταθλήματος, όπου θα συναντήσει
τον νικητή των αναμετρήσεων Προμηθέας - Λαύ-
ριο. Για μία ακόμα φορά ο Ιωάννης Παπαπέτρου
ήταν εκπληκτικός σημειώνοντας 22 πόντους και η
απόδοσή του ανάγκασε τον Αμερικανό ομοσπον-
διακό προπονητή Ρικ Πιτίνο να δηλώσει ότι «είναι
έτοιμος για το ΝΒΑ».

1,7 εκατ. ευρώ το συμβόλαιο
του Λουτσέσκου

Το ακριβότερο συμβόλαιο στην ιστορία θα πλη-
ρώσει ο ΠΑΟΚ με την επαναπρόσληψη του Ραζ-
βάν Λουτσέσκου. Θα περνάει το 1,7 εκατ. ευρώ
τον χρόνο για όλο το επταμελές τιμ που θα απαρ-
τίζεται από τους Κριστιάνο Mπάτσι, Ματέο Σπαν-
ταφόρα, Πάολο Καστορίνα (βοηθοί προπονητή),

Παντελή Κωνσταντινίδη (βοηθός προ-
πονητή), Γιώργος Τσονάκας (γυ-
μναστής αποκατάστασης), Ζοσέ
Μορέιρα (προπονητής τερματο-

φυλάκων), Κυριάκο Τσιτιρίδη
(αναλυτής).

Με λεωφορείο 
για… τιμωρία

Η Μπενεβέντο στην Ιταλία υποβιβάστηκε
προτού τελειώσει το πρωτάθλημα και ο πρό-

εδρός της Ορέστε Βιγκορίτο πήρε απόφαση στο
ματς με την Τορίνο να μην ταξιδέψει αεροπορι-
κώς αλλά… οδικώς. Για τιμωρία. Όπως είχε κάνει
ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Παναθηναϊ-
κό, όταν είχε χάσει από τη Φενέρ στην Πόλη και
υποχρέωσε τον Πασκουάλ και τους παίκτες (όχι
όλους) να γυρίσουν με το λεωφορείο.

Παρελθόν από τη Ρεάλ ο Ζιντάν
Τίτλοι τέλους για τον Ζινεντίν Ζιντάν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στις δύο
θητείες του στη «βασίλισσα» της Ισπανίας, ο Ζιντάν κατέκτησε τρία
διαδοχικά Champions League, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο
Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, δύο ευρωπαϊκά Super Cup και δύο
Super Cup Ισπανίας σε συνολικά 4,5 χρόνια στον πάγκο της. Ο Ζιζού
αποχωρεί από τους «μερένγκες» μετά την πρώτη σεζόν την τελευ-
ταία δεκαετία χωρίς κανέναν απολύτως τίτλο.

Αποκλείστηκε 
λόγω… 
εγκυμοσύνης
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Η τέχνη επιστρέφει! 

• Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να κα-
τακτήσει το Μόντε Κάρλο! Η απόλυ-
τη Ελληνίδα σταρ θα δώσει συναυ-
λία στις 25 Σεπτεμβρίου 2021 στο
«Salle des Etoiles» και μέρος των
εσόδων θα δοθεί στο ίδρυμα του
πρίγκιπα Αλβέρτου, με τον οποίο
συναντήθηκαν, τα είπαν και τα συμ-
φώνησαν.

•  «Σιδερένιος» ο Δημήτρης
Ουγγαρέζος μετά το χθεσινό
χειρουργείο.

• Οριστικός χωρισμός Ιωάννας Τού-
νη και Γιάννη Σιδεράκη. 

• Το Twitter συγκινήθηκε με την
αυτοκτονία του μισητού Μάνου
Βόσκαρη στη σειρά «Άγριες
μέλισσες», εκθειάζοντας το
υποκριτικό ταλέντο του Βασίλη
Μπισμπίκη.

• Τάκης Ζαχαράτος και Άντζελα Δη-
μητρίου μαζί στη σκηνή του Άλ-
σους.

•  Η επιμονή φέρνει τη νίκη!
Έτσι κατέκτησε ο Σταμάτης Μα-
λέλης την πρώην σύζυγό του
Μαρία Σταματέρη, όπως απο-
κάλυψε η δημοσιογράφος.

• Τη διεύθυνση Επικοινωνίας του
Μega ανέλαβε η Άννα Βλαβιανού
μετά την έξοδό της από τον ΑΝΤ1. 

• Τη σοδειά της από κεράσια
μάζεψε η Ελένη Μενεγάκη από
το μποστάνι της στο σπίτι των
Μελισσίων. 

• Από τον Άγιο Δομίνικο στο Μαϊάμι
«πέταξε» η «κόκκινη ομάδα» με το
ιδιωτικό αεροπλάνο του παραγω-
γού Ατζούν Ιλίτζαλι για χλιδάτη δια-
σκέδαση.

• Στην Ελλάδα βρίσκεται η Κα-
λομοίρα! Η τραγουδίστρια ήρθε
από την Αμερική για ένα πολύ
σημαντικό ραντεβού με τη δι-
σκογραφική της εταιρεία. 

Φ Ε Σ Τ Ι Β A Λ  Α Θ Η Ν Ω Ν

Τ
ο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021
παρουσιάζει ογδόντα παραγωγές και διε-
θνείς συμπαραγωγές με χορό, εικαστικά,
συναυλίες διάσημων εγχώριων και παγ-

κοσμίου φήμης αστέρων και παραστάσεις στο Πει-
ραιώς 260, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Αρχαίο Θέ-
ατρο Επιδαύρου και τη Μικρή Επίδαυρο.

Στον χώρο του Φεστιβάλ Πειραιώς 260 οι εκδη-
λώσεις θα πραγματοποιηθούν στους υπαίθριους
χώρους και το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1-3 Ιουνίου: Το «(Somewhere) beyond the cherry
trees» του Πρόδρομου Τσινικόρη.

4-5 Ιουνίου: Παράσταση χορού «The Roots - Tran-
smission» του Καντέρ Αττού.

4-25 Ιουνίου: Παράσταση χορού του Άντι Τζούμα
«Οικοδομή».

11-12 Ιουνίου: «Οι αγνοούμενοι» με τον κολομβιανό
θίασο Mapa Teatro.

13-14 Ιουνίου: Παράσταση «Η τραγωδία του βασιλιά
Ριχάρδου Γ'» του Σαίξπηρ. 

14-15 Ιουνίου: Η Ανδρονίκη Μαραθάκη παρουσιάζεται
για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών με το έργο «It’s
not about if you will love me tomorrow» (μέρος 2).

15/6-31/7: Η εγκατάσταση «The Feel. Backstage»
του Έλληνα φωτογράφου Τάσου Βρεττού στον
Χώρο Α. 

18-21 Ιουνίου: Παράσταση «Η Γιαννούλα η Κουλου-
ρού» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου.

20-23 Ιουνίου: Παράσταση «Καλοκαιρινά μπάνια».

21-25 Ιουνίου: Ο «Αίαντας» του Σοφοκλή σε σκηνο-
θεσία Σίμου Κακάλα.

23-24 Ιουνίου: «Το κορίτσι από το εργοστάσιο της
ομίχλης» του Thom Luz, μία από τις δέκα καλύ-
τερες παραστάσεις της χρονιάς.

24-25 Ιουνίου: Παράσταση χορού «Mauθ» της Σο-
φίας Μαυραγάνη.

25-26 Ιουνίου: Μουσική παράσταση «#minaret».

27-28 Ιουνίου: Παράσταση «Lucy. tutorial for a ri-
tual» από τον Άρη Παπαδόπουλο και τη Μάρθα
Πασακοπούλου.

28-29 Ιουνίου: Παράσταση «Σαϊγκόν» της Καρολίν
Γκυγελά Ενγκυγέν.

29-30 Ιουνίου: «Drag Queen Story». Μια δράση που
προβάλλει τη φαντασία και τη ρευστότητα των
ταυτοτήτων, βασικά χαρακτηριστικά της παιδι-
κής ηλικίας, φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με
λαμπερά και θετικά παραδείγματα κουίρ ατό-
μων.

29-30 Ιουνίου: Παράσταση-χορός «Brother» με τον
Πορτογάλο χορογράφο Μάρκο ντα Σίλβα Φερ-
ρέιρα.

2-5 Ιουλίου: Παράσταση «Κόντρα στην ελευθερία»
του Εστέβα Σολέρ σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυ-
ρογεωργίου.

4-6 Ιουλίου: «Growing». Ο Γιάννης Μανταφούνης, ο
Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Αντώνης Φωνιαδά-
κης και ο Cyril Baldy συναντούν τους χορευτές
της ΚΣΟΤ.

6-9 Ιουλίου: Παράσταση «Αυτόχειρες Παρθένοι»
της Σουζάννε Κέννεντυ. 

10 Ιουλίου: Παράσταση-δίπτυχο «Wolf» & «BLISS». 

11-14 Ιουλίου: Παράσταση «Infini» σε χορογραφία
του κορυφαίου Γάλλου Boris Charmatz.

11-15 Ιουλίου: Παράσταση «Ξένες πόρτες», ένα αδη-
μοσίευτο κείμενο του Μάνου Ελευθερίου, το
οποίο πέντε χρόνια προτού φύγει από τη ζωή
εμπιστεύτηκε στη Νένα Μεντή.

16-17 Ιουλίου: Παράσταση «Ερωτευμένα άλογα» σε
σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Ακούγεται το
κείμενο «Η σύμβαση της Γιώτας Τεμπρίδου».
Στα βίντεο της παράστασης συμμετέχουν η Ρού-
λα Αλαβέρα και ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου.



«Αφήστε τα λόγια τα χυδαία» Πυρετώδεις πρόβες 

Συνεχίζονται οι πρόβες του Γιάννη Στάνκογλου
για τη θεατρική πρεμιέρα του «Προμηθέα Δε-
σμώτη» από το θέατρο Πορεία. Η τραγωδία του
Αισχύλου θα παρουσιαστεί σε επίσημη πρώτη
στις 4 Ιουλίου στα Χανιά, στο ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης
και στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, με τον
ηθοποιό να κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο
θεατρικός Προμηθέας φωτογραφήθηκε από τις
γενικές δοκιμές και δημοσίευσε το ενσταντανέ
στο Διαδίκτυο, ενημερώνοντας το κοινό για την
παρουσία του έργου στο Αρχαίο Θέατρο της
Επιδαύρου στις 20, 21 και 22 Αυγούστου.

Ήθελε βόλτα στη θάλασσα, αλλά… 

Δεν έχει αυτοκίνητο, καρδιά μου! Ο Τάσος Χαλ-
κιάς είχε όρεξη για βόλτα στη θάλασσα, αλλά λό-
γω του ότι δεν διαθέτει… ρόδα παρέμεινε στο
σπίτι του και χαμογελαστός μοιράστηκε το παρά-
πονό του: «Α! Δεν είναι τίποτα! Κάτι απ’ αυτά που
με κάνουν να χαμογελώ, τελείωσα το γύρισμα
νωρίς, ωραία μέρα με ελαφρύ αεράκι για βόλτα
στη θάλασσα, αλλά δεν έχω παρέα, δεν έχω αυ-
τοκίνητο! Τι άλλο να θέλει για να χαμογελάει κα-
νείς! Την αγάπη μου, χαράς τον που μπορεί».

Ο γνωστός παρουσιαστής Σάβ-
βας Πούμπουρας, παρέα με τη
σύζυγό του Αρετή Θεοχάρη και
τη μοναχοκόρη τους, ξεχύθηκε
στην εξοχή για παιχνίδι και χα-
ρά, οδηγώντας μόλις μισή ώρα
από το κέντρο της Αθήνας,
στους διάσημους καταρράκτες
Ραπεντώσας στον… εξωτικό
Διόνυσο! Ο ίδιος πόζαρε κάνο-
ντας κούνια: «Μαγειρική στη
φύση ΑΜΕΣΑ. Χωρίς κινητό,
χωρίς βαβούρα. Μόνο τα απα-
ραίτητα»! 

Απολαμβάνουν την Πάρο 
Νωρίς νωρίς ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές
τους διακοπές ο Κώστας Βασάλος και η
Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Το ζευγάρι ταξίδε-
ψε στην Πάρο και από εκεί στην Αντίπαρο,
παρέα με το μοντέλο Χριστίνα Κανελλο-
πούλου και τον σύντροφό της, απολαμβά-
νοντας τα καταπράσινα νερά του κυκλαδί-
τικου νησιού. Οι τέσσερίς τους σκαρφά-
λωσαν στα βράχια και φωτογραφήθηκαν
α λα «GNTM» με μαγιό και τέλειες πόζες
που τόνιζαν τα καλογυμνασμένα κορμιά
τους.

Οικογενειακό 
πικνίκ στη φύση 

Π
υρ και μανία η Ελεονώρα Μελέτη με τα αισχρά σχόλια
χρηστών για τα κιλά της Έλενας Παπαρίζου. Η παρου-
σιάστρια πήρε θέση και αφιέρωσε ένα ποίημα όλο νόη-
μα στους followers της. «Πολλή κουβέντα γίνεται αυτές

τις μέρες για κιλά κι εμπνεύστηκα ένα ποιηματάκι: “Μπαντάνα και
γυαλιά, μαγιό κι αλμύρα, κοίτα που φτάνει καλοκαίρι, τι θα μας φέ-
ρει η μοίρα. Προσμένω με χαρά, ν’ αμοληθώ στις νήσους κι ας δε-
χτώ για τα κιλά και σχόλια φουλ μίσους. Ζούμε σε μια εποχή της
ψεύτικης εικόνας, που εκθειάζεται μονάχα το σώμα μιας γοργό-
νας”», έγραψε η δημοσιογράφος. Και συνέχισε: «Πόσο ρηχό και πο-
ταπό αυτό που μας συμβαίνει, λες και είμαστε οχτροί χωρίς τίποτα
να μας δένει. Αφήστε, βρε, τα μίζερα, τα λόγια τα χυδαία και δείτε
στον καθένα μας τα όσα έχει ωραία. Μονάχα έτσι θα γενεί ο κόσμος
πιο ωραίος».
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Αλληθώρισε το Διαδίκτυο 
Ποια Ελ ΜακΦέρσον και ποια Σίντι Κρόφορντ! Η δική μας Μαρία Αν-
δρούτσου απέκτησε σούπερ κορμί και αλληθώρισε το Διαδίκτυο με
τη νέα σέξι πόζα, φορώντας μαύρο στιλάτο μπικίνι, το οποίο αναδεί-
κνυε τις καμπύλες της. Χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα, η τηλεοπτική
Ξανθίππη από το θρυλικό «50-50» πόζαρε με φόντο ένα εικαστικό
έργο «Madala», που χρησιμοποιείται κατά κόρον από βουδιστές
μοναχούς στο Θιβέτ.



Η
οστεοαρθρίτιδα απασχολεί χιλιάδες αν-
θρώπους και ιδιαίτερα τις γυναίκες και
υπέρβαρα αλλά και παχύσαρκα άτομα,
τα οποία είναι πιο πιθανό να προσβλη-

θούν από αυτήν. Έχει, μάλιστα, φανεί ότι σχετίζε-
ται με παράγοντες κινδύνου όπως το υπερβολικό
βάρος, η γενετική προδιάθεση και η γήρανση. Αυ-
τά τα βασικά μηνύματα απασχόλησαν το webinar
που πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντι-
ρευματικού Αγώνα, μέσω της σελίδας της στο
Facebook. Η οστεοαρθρίτιδα, που είναι μια κοινή
πάθηση σε ηλικιωμένους, είναι μια προοδευτική,
τοπική, εκφυλιστική ασθένεια που προσβάλλει μία
ή πολλαπλές αρθρώσεις (συνήθως, τα χέρια, τα
ισχία, τη σπονδυλική στήλη και τα γόνατα) και σχε-
τίζεται με παράγοντες κινδύνου όπως το υπερβο-
λικό βάρος-παχυσαρκία, το ιστορικό τραυματι-
σμού στις αρθρώσεις ή η χειρουργική επέμβαση, η
γενετική προδιάθεση και η γήρανση. 

«Οι απλές σωματικές δραστηριότητες, η δομη-
μένη άσκηση, η διαχείριση του σωματικού βά-
ρους, η αυτοδιαχείριση και η εκπαίδευση αυτών
των ασθενών μαζί με την πρόληψη των πτώσεων
και των τραυματισμών είναι βασικές, μη φαρμακο-
λογικές παρεμβάσεις, για τη διαχείριση της οστε-
οαρθρίτιδας», ανέφερε ο κ. Δημήτρης Βασμαρής,
φυσικοθεραπευτής, συντονιστής Ε.Τ. Γηριατρικής
Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ. «Για να μπορέσουμε να
κατανοήσουμε την επίδραση που έχει η οστεοαρ-
θρίτιδα στην καθημερινότητα, θα πρέπει να αντι-
ληφθούμε ποιες είναι οι αρθρώσεις που προσβάλ-
λονται περισσότερο και ποια τα άτομα τα οποία εί-

ναι πιο πιθανό να προσβληθούν από αυτήν», τόνισε
ο κ. Γεώργιος Σούλης, γηρίατρος, αντιπρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της
Γήρανσης. 

Η πιο συχνή εντόπιση σε όλες τις ηλικίες αφορά
στα γόνατα και ακολούθως στα χέρια, ιδιαίτερα
στις ηλικίες <60 ετών και στις γυναίκες, ενώ με την
πρόοδο της ηλικίας αυξάνει η πιθανότητα να εμ-
φανιστεί οστεοαρθρίτιδα στα ισχία. Αυξημένο κίν-
δυνο για οστεοαρθρίτιδα έχουν, επίσης, τα υπέρ-
βαρα και παχύσαρκα άτομα και τα άτομα χαμηλό-
τερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, λόγω της
μεγαλύτερης επίπτωσης της παχυσαρκίας και της
φύσης της εργασίας αυτής της ομάδας του πληθυ-
σμού, που τις περισσότερες φορές απαιτεί κατα-

πόνηση των αρθρώσεων. Τα άτομα που πάσχουν
από οστεοαρθρίτιδα είναι επίσης πιο πιθανό να
έχουν και κάποιο άλλο ή περισσότερα συνυπάρ-
χοντα νοσήματα. Άρα, το άτομο που πάσχει από
οστεοαρθρίτιδα είναι συνήθως μεγάλης ηλικίας,
γυναίκα, παχύσαρκο ή υπέρβαρο, φτωχότερο και
με πολλαπλή νοσηρότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι αφορά αποκλειστικά σε αυτές τις ομάδες. Συ-
νήθως δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει τα σκα-
λιά, να πλυθεί, να εργαστεί, να ντυθεί, να σηκωθεί
από το κρεβάτι. Πολύ συχνά τα άτομα με οστεοαρ-
θρίτιδα δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν και να
ανταποκριθούν στις εργασιακές τους υποχρεώ-
σεις. Έχουν αίσθημα μειωμένης αυτοπεποίθησης
στην εργασία τους, αναγκάζονται να πάρουν πρό-
ωρη συνταξιοδότηση ή να παρατήσουν τη δουλειά
τους. Το άτομο που έχει οστεοαρθρίτιδα ανησυχεί
ότι η κατάστασή του θα επηρεάσει την κινητικότη-
τά του, την ικανότητά του να αθλείται και να απο-
λαμβάνει την καθημερινότητά του, την ανεξαρτη-
σία του και την ψυχική του ισορροπία. 
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Μια σύγχρονη «μάστιγα»

kpapakosto@yahoo.gr

Η πάθηση σχετίζεται 
με παράγοντες κινδύνου όπως 
το υπερβολικό βάρος, η γενετική
προδιάθεση και η γήρανση

Επώδυνη ασθένεια  
Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να είναι επώ-
δυνη και να προκαλεί κόπωση, καθι-
στώντας δύσκολη την έναρξη ή τη διατή-
ρηση της κανονικής σωματικής δραστη-
ριότητας. Ωστόσο, τα άτομα με αυτήν την
πάθηση πρέπει να έχουν τακτική σωμα-
τική δραστηριότητα για να μειώσουν τον
κίνδυνο εμφάνισης άλλων χρόνιων πα-
θήσεων, όπως των καρδιακών ή του δια-
βήτη τύπου 2, να διατηρήσουν ένα υγιές
σωματικό βάρος και να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους.

Ο Σ Τ Ε Ο Α Ρ Θ Ρ I Τ Ι Δ Α
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ε
πίσης, η αρμονία πάλι της συνόδου
Δία - Ποσειδώνα με τον 2ο οίκο σας
σημαίνει ότι κλείνουν χρέη του πα-

ρελθόντος, ενώ συμπτώσεις και γεγονότα
αυξάνουν το εισόδημά σας και γενικότερα οι
ελεύθεροι επαγγελματίες, παρά την επιρ-
ροή του φαινομένου «κορονοϊός», θα κατα-
φέρετε -οι εννιά στους δέκα- να επιβιώσετε
και να υποστηρίξετε το αντικείμενο με το
οποίο ασχολείστε. 

Η υγεία σας εκπροσωπείται από το ζώδιο
του Σκορπιού. Ο κυβερνήτης του Σκορπιού,
ο Πλούτωνας, βρίσκεται στον Αιγόκερω και
κάνει καλή γωνία με τον Ποσειδώνα στους

Ιχθύς και με τον Ουρανό στον Ταύρο. Βάσει,
λοιπόν, αυτού του σκιαγραφήματος, μας δί-
νεται η ουράνια εγγύηση της καλής υγείας
και της βιολογικής σας αντοχής. Αρκεί μόνο
την περίοδο των εκλείψεων, τόσο στο τέλος
Μαΐου και το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνί-
ου της φετινής χρονιάς όσο και το δεύτερο
μισό του Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμ-
βρίου της ιδίας, πρέπει να αποφύγετε να
εκτεθείτε σε κινδύνους. Σε γενικότερες
γραμμές, θα πρέπει να μη φτάνετε σε ση-
μείο υπερκόπωσης, να φροντίζετε το νευρι-
κό σας σύστημα και να βρίσκετε διεξόδους
ξεκούρασης και ψυχαγωγίας. 

Πώς θα είναι τα οικονομικά 
και η υγεία των Διδύμων 
αυτήν τη γενέθλια χρονιά τους;

Κριός
(21/3-20/4)
Αυτές τις μέρες αποφύγετε τα τα-
ξίδια και τις δυσάρεστες συναν-
τήσεις. Τελευταία νιώθετε κατα-
πίεση από πολλούς ανθρώπους.
Λύσεις -κυρίως από την πλευρά
σας- μπορούν να δοθούν. Μην εί-
στε σπάταλοι.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Βρείτε χρόνο και διάθεση για να
ξεκουράζεστε και να δημιουργεί-
τε. Θα θεωρείτε βαρετές τις κοι-
νωνικές σας υποχρεώσεις, καθώς
το καθημερινό άγχος δεν σας αφή-
νει να ηρεμήσετε. Προσοχή αυτό το
διάστημα στον έρωτα. Φροντίστε
το ανοσοποιητικό σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σκεφτείτε λοιπόν καλά τι θα πεί-
τε, προτού μιλήσετε. Αν είστε
ελεύθεροι, φροντίστε να μην πα-
ρασυρθείτε από μια νέα γνωρι-
μία που δεν υπόσχεται πολλά.
Μάλλον η οικογένειά σας παρα-
πονιέται ότι την παραμελείτε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Δεν ξέρετε πώς να εκφράσετε το
πάθος σας, γι’ αυτό πρέπει να ηρε-
μήσετε και να σκεφτείτε καθαρά.
Πρέπει να εργαστείτε με μέτρο,
χωρίς να εξοντώνετε και τόσο το
κορμί σας. Να είστε επιφυλακτι-
κοί στην καριέρα σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Πρέπει να προσπαθήσετε αρκετά,
να βελτιώσετε την επικοινωνία
στη σχέση σας. Σίγουρα θα διαπι-
στώσατε πως κάνετε ριψοκίνδυ-
νες επιλογές φίλων. Γι’ αυτόν τον
λόγο βρίσκονται γύρω σας μερι-
κοί άνθρωποι που δεν σας στηρί-
ζουν πάντα. Προσέξτε τα οικονο-
μικά σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μην προκαλείτε πολύ, γιατί θα έχε-
τε να αντιμετωπίσετε πολλές προ-
σβλητικές ζηλόφθονες κριτικές και
κουτσομπολιά. Μεγάλη συνέπεια
πρέπει να δείχνετε στην εργασία
σας. Μην εξαντλείτε τον εαυτό σας
σε ό,τι αφορά την υγεία. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αν είστε ελεύθεροι και κάνετε
μια καινούργια γνωριμία, δεν
πρέπει να παθιαστείτε αμέσως.
Αυτή η περίοδος θα είναι «αντι-
φατική» για την τσέπη σας. Σας
περιμένουν πληρωμές αλλά και
έξοδα που δεν περιμένετε. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Όσον αφορά τα ερωτικά σας,
έχετε καταλάβει πως τα έχετε
παραμελήσει και έχετε βάλει
άλλες προτεραιότητες στη ζωή
σας. Προσπαθήστε στη ζωή σας
να μη ζείτε με τον φόβο και γενι-
κώς να σκέφτεστε αισιόδοξα και
λογικά. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια… τρέλα σάς διακατέχει αυτό το
διάστημα. Μην μπλέκεστε σε οικο-
γενειακούς καβγάδες που ίσως
προκύψουν. Προσέξτε υγεία και
ψυχολογία και οδηγείτε προσεκτι-
κά. Αποφύγετε τα ταξίδια και τις
πολλές μετακινήσεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι φυσικό να αισθάνεστε εκνευ-
ρισμό. Το άγχος σας θα υποχωρή-
σει σιγά - σιγά. Αυτές τις μέρες εί-
ναι η κατάλληλη περίοδος να βελ-
τιώσετε ό,τι δεν πήγαινε καλά μέχρι
τώρα στην καθημερινότητά σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ακόμα δεν έχετε ξεκαθαρίσει τα
πράγματα στον έρωτα. Χάνεστε
μάλλον σε μια δίνη σκέψεων και
δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τα
συναισθήματά σας. Απ’ ό,τι φαί-
νεται στα επαγγελματικά σας θα
υπάρξει άνοδος. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Κατά πάσα πιθανότητα, κάποιοι
φίλοι σας εκμεταλλεύονται και
σας θυμούνται μόνο όποτε έχουν
την ανάγκη σας. Προσέξτε πάρα
πολύ την εικόνα σας και μη δίνετε
αφορμή για σχόλια. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

T a οικονομικά είναι ένας τομέας που τείνει να αναζωπυ-
ρωθεί. Τα έξοδα διαβίωσης μένουν τα ίδια και αυτό το
δηλώνει η θέση του Πλούτωνα στον Αιγόκερω. Η καλή
όψη, όμως, της συνόδου Δία - Ποσειδώνα στους Ιχθύς
με τον Πλούτωνα αποτελεί μια εγγύηση ότι θα εξοφλείτε
ευκολότερα ή θα διευκολύνεστε να πληρώσετε τις πά-
γιες υποχρεώσεις σας. 
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Β
γαίνοντας από τη Χαλκίδα, στον δρόμο (ο
Θεός να τον κάνει) για τη Βόρεια Εύβοια ο
ταξιδιώτης πέφτει στην επιγραφή «Ψαχνά.

Προς Πανεπιστήμιο». Μαθαίνει, λοιπόν, ότι η συμ-
παθής κωμόπολη, η οποία μέχρι πρότινος διέθετε
ένα εξίσου συμπαθές ΤΕΙ, μπορεί τα καλοκαίρια,
που δεν κινδυνεύει από τις φωτιές, να καταστρέφε-
ται (κατά το ήμισυ ευτυχώς) από τις πλημμύρες, αλ-
λά διαθέτει πανεπιστήμιο με τμήματα που παρέ-
χουν περιζήτητες ειδικότητες στην ελληνική αγορά
εργασίας. Μία εξ αυτών δύνανται να αποκτήσουν οι
άμεσα ενδιαφερόμενοι, φοιτώντας στο Τμήμα Αε-
ροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το Πα-
νεπιστήμιο των Ψαχνών είναι απλώς ένα παράδειγ-
μα. Πάνω από 400 τόσα τμήματα των 23 πανεπιστη-
μίων μας είναι διασπαρμένα σε 55 πόλεις και κω-
μοπόλεις της χώρας κατά το πρότυπο του «κάθε πό-
λη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο». ( Ή
κάπως έτσι.)

Έως σήμερα όσοι δεν ενδιαφέρονταν για την Αε-
ροδιαστημική μπορούσαν να δοκιμάσουν την τύχη
τους στη Μουσειολογία. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο
Πατρών με απόφαση της Συγκλήτου του αποφάσισε
τη διακοπή της λειτουργίας του τμήματος, το οποίο
υποστελεχωμένο και σε μαρασμό φυτοζωούσε
στον Πύργο Ηλείας, και να το συγχωνεύσει με άλλα.
Αποφάσισε, επίσης, να μην προχωρήσει στη δημι-
ουργία Νομικής Σχολής (μιας ακόμη) στην αχαϊκή
πρωτεύουσα. Τη συνέχεια την έχετε ήδη πληροφο-
ρηθεί. Ο βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας
Κ. Τζαβάρας, διαμαρτυρόμενος για τη συντριπτική,
κατά της Μουσειολογίας, απόφαση, δήλωσε ότι δεν

θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Και κα-
τηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση ότι υποκύπτει σε
πιέσεις συναδέλφων του Νεοδημοκρατών από την
Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία υπέρ των εκλογι-
κών περιφερειών τους. Χώρια που δεν εννοεί να τε-
λειώσει τον δρόμο Πύργου - Πατρών!

Αλλά και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Αλέξης Τσίπρας, επί κυβερνήσεως του
οποίου ιδρύθηκαν κάπου 37 νέα πανεπιστημιακά
τμήματα (όλως τυχαίως πριν από τις διπλές εκλογές
του 2019), έσπευσε να ζητήσει από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Πατρών να «παγώσει» την απόφα-
σή της. Εντάξει. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπαι-
νίχθηκε ρουσφέτια της Κεραμέως ούτε είπε κάτι
για το οδικό δίκτυο, που όντως έχει τα χάλια του.
Κατηγόρησε, όμως, την κυβέρνηση ότι με τη βάση
εισαγωγής στα ΑΕΙ στέλνει τους αποτυχόντες στην
αγκαλιά των ιδιωτικών κολεγίων. Ειλικρινά, δεν ξέ-
ρω ποια από τις δύο διαμαρτυρίες, του Κ. Τζαβάρα ή

του Αλέξη Τσίπρα, έχει μεγαλύτερη βάση. Φοβά-
μαι, ωστόσο, ότι και οι δύο, ζητώντας τη συνέχιση
λειτουργίας πανεπιστημιακών τμημάτων που, μια
φορά κι έναν καιρό, ιδρύθηκαν με κριτήρια μάλλον
πολιτικά (για να μην πω ψηφοθηρικά και πολιτικάν-
τικα) και καθόλου εκπαιδευτικά, καλούν το γνωστό
υποζύγιο, τον Έλληνα φορολογούμενο, να πληρώ-
σει τον λογαριασμό για πάρτη τους.

Πρόκειται για τη μία όψη του νομίσματος. Τη λι-
γότερο επιβλαβή. Η άλλη έχει να κάνει με την ισο-
πέδωση πανεπιστημίων, σχολών, διδασκόντων, δι-
δασκομένων αλλά και πτυχιούχων. Επιβράβευση
της μετριοκρατίας και διαιώνιση της αναξιοκρατίας.
Εξαφάνιση της τεχνικής εκπαίδευσης. Παροχή
γνώσεων που μικρή σχέση έχουν με την αγορά ερ-
γασίας. Παραγωγή πτυχιούχων με προορισμό την
ανεργία ή την υποαπασχόληση. Και όλα αυτά γιατί;
Για να χαϊδέψουν οι «φίλοι του λαού» τα αυτιά γονέ-
ων που ονειρεύονται την κοινωνική καταξίωση των
βλαστών τους με την εισαγωγή τους στην Ανώτατη
(γενικώς και αορίστως) Εκπαίδευση. Και να εξυπη-
ρετήσουν τοπικά συμφέροντα και ανάγκες της
εκλογικής πελατείας τους, που υποθετικά θα καλύ-
ψουν η στέγαση και η σίτιση των πλεοναζόντων
φοιτητών. Μόνο που έτσι αυτός ο τόπος δεν θα πάει
παραπέρα. Καθηλωμένος στην εξυπηρέτηση μι-
κροκομματικών συμφερόντων και άγονων τοπικι-
σμών, όσο και να θέλει, όσο και να προσπαθεί, ούτε
μουσειολόγους θα βγάλει ούτε αστροφυσικούς. Το
χειρότερο, όμως, είναι ότι δεν θα φτιάξει ούτε τους
δρόμους…

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι εκκλήσεις για τη συνέχιση 
λειτουργίας πανεπιστημιακών 
τμημάτων, που δημιουργήθηκαν με
κριτήρια ψηφοθηρικά και καθόλου
εκπαιδευτικά, απευθύνονται 
πρωτίστως στον Έλληνα 
φορολογούμενο, από τον οποίο 
ζητούν να πληρώσει το κόστος 
των πολιτικάντικων χειρισμών τους...

Αεροδιαστημική να ’ναι κι ό,τι να ’ναι!

Ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από
40 χρόνια πέτυχε τον μεγάλο του στό-
χο. Να εντάξει, παρά τις αντιδράσεις

που υπήρχαν από ισχυρές δυνάμεις της Ευ-
ρώπης, την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογέ-
νεια. Ξεκαθαρίζω εκ των προτέρων ότι είμαι
βαθύτατα ευρωπαϊστής. Για μια σειρά από λό-
γους πίστευα και πιστεύω ότι η πατρίδα μας
έχει κερδίσει από την ένταξή της στην Ε.Ε. πε-
ρισσότερα από όσα έχασε. Ως βαθύτατα ευ-
ρωπαϊστής, όμως, μπορώ να πω ότι 40 χρόνια
μετά η Ευρώπη απέχει από τα οράματα και
τους σχεδιασμούς των εμπνευστών της. 

Το ευρωπαϊκό μας σπίτι εξακολουθεί να
λειτουργεί περισσότερο ως οικονομικός συ-
νεταιρισμός απ’ ό,τι μια πολιτική ένωση. Τα
βασικά της όργανα εξακολουθούν να μην
εκλέγονται από τους πολίτες, ενώ μια ελίτ συ-
νεχίζει να αποφασίζει, αγνοώντας επί της ου-
σίας το μοναδικό εκλεγμένο όργανο, που είναι
το Ευρωκοινοβούλιο. Χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα όλων, το Eurogroup, ένα άτυπο
όργανο που δεν αιτιολογεί τις αποφάσεις και
τις πολιτικές του και δεν απολογείται ως θε-

σμός στο Ευρωκοινοβούλιο. Και στην περί-
πτωση της Ελλάδας το πληρώσαμε ακριβά τα
χρόνια του Μνημονίου.

Η σημερινή Ευρώπη πρέπει γίνει περισσό-
τερο δημοκρατική, περισσότερο πολιτική, πε-
ρισσότερο κοινωνική. Αν παραμείνει μια οι-
κονομική ένωση όπου κυριαρχούν οι ανισό-
τητες, αργά και σταθερά θα πορεύεται προς
την αυτοακύρωση και την παράδοσή της στη
Γερμανία. Και όσο αυτή η νοοτροπία κυριαρ-
χεί τόσο μικρά και μεγάλα συμφέροντα θα την
κρατούν εγκλωβισμένη και απομονωμένη
από τα παιχνίδια που παίζονται γύρω της.
Αφήνοντας ταυτόχρονα έδαφος στους ακραί-
ους και στους λαϊκιστές κάθε είδους.

Η Ευρώπη, 40 χρόνια μετά, πρέπει να απο-
κτήσει ενιαία και δυνατή φωνή και από ηλι-

κιωμένος παρίας να πάρει τη θέση που της
αναλογεί στη διεθνή σκακιέρα. Να χαράξει
ενιαία εξωτερική πολιτική, να αποκτήσει επι-
τέλους έναν υπουργό Οικονομικών, έναν
υπουργό Κοινωνικής Πολιτικής και έναν
υπουργό Μετανάστευσης ελεγχόμενους από
την Ευρωβουλή, ώστε να πάψουν κομβικοί
τομείς να λειτουργούν ως άβατο. Η λογοδοσία
και η διαφάνεια πρέπει να είναι τα χαρακτηρι-
στικά της νέας Ευρώπης.

Παράλληλα, η Ε.Ε. οφείλει να αποκτήσει την
αυτονομία της σε σχέση με τους συμμάχους
της. Δεν μπορεί να θεωρείται ως δεδομένη
ούτε από το ΝΑΤΟ ούτε από τις ΗΠΑ. Και, φυ-
σικά, δεν μπορεί τα εθνικά κράτη να λειτουρ-
γούν σε βάρος της Ένωσης και να υπονο-
μεύουν τις πολιτικές της. Σαράντα χρόνια μετά
τις υπογραφές στο Ζάππειο, έχουμε γίνει
άπαντες πιο σοφοί. Καιρός είναι να γίνουμε
και πιο απαιτητικοί από την Ευρώπη που θέ-
λουμε και αξίζει στους λαούς της. Που κάποτε
πρέπει να νιώσουν υπερήφανοι που είναι Ευ-
ρωπαίοι…

Σαράντα χρόνια μετά τις υπογραφές Ελλάδας - ΕΟΚ

Άπαντες έχουμε γίνει πιο σοφοί. 
Καιρός είναι να γίνουμε και πιο 
απαιτητικοί από την Ευρώπη που 
θέλουμε και αξίζει στους λαούς της


