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Ο Τσίπρας τούς έριξε… το γάντι με τη «μνημονιακή» μεταγραφή

ΒΡΑΖΟΥΝ 
οι συνιστώσες με τον Αλέξη

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΨΑΝ… ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ; ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 30-31

ΜΕΤA ΤΟ ΧOΛΙΓΟΥΝΤ
ΠAΕΙ... ΔΙAΣΤΗΜΑ!

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΟΥ

ΣΕΛ. 11

400 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΕΛ. 16

EΧΑΣΕ, ΤΕΛΙΚA,
ΤΗ ΜAΧΗ Η 44ΧΡΟΝΗ
ΠΟΥ ΕIΧΕ ΚAΝΕΙ
ΤΟ ASTRAZENECA 

Γράφουν

ΘΑΝ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
Τα 15 τιπ της πολιτικής 
επικοινωνίας
ΣΕΛ. 9

Μοχάμεντ Άλι: Γιατί έτσι 
σηκώνονται οι πρωταθλητές

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΙAΠΗΣ

Νέα «γενιά» μέτρων για 
ανάκαμψη επιχειρήσεων 
από τον Ιούνιο

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 9

Στον ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν… τα μαχαίρια
μεταξύ των «πράσινων» 
και των «ροζ», που βλέπουν 
ότι ο πρόεδρος του κόμματος 
αποφασίζει και διατάζει!
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ΑΠO ΣHΜΕΡΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝEΟ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚO

ΣΕΛ. 24

Δύο εκτελέσεις-σοκ
μέσα σε 16 ώρες!

ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΣΥ,
ΤΕΚΝΟΝ
ΣΥΜΕΩΝ;

ΤΣΑΪ ΚΑΙ...
ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ

ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 2, 12

Έκλεισε το ραντεβού 
Μητσοτάκη - Ερντογάν •
Αγκαλιές και… περίπατος 
Δένδια - Τσαβούσογλου μετά
την ένταση για τη μειονότητα

ΣΕΛ. 14-15



O
σοι επιχειρούν να ερμηνεύσουν... μονο-
διάστατα τη μεταγραφή του μνημονιακού
υφυπουργού Συμεών Κεδίκογλου στον
ΣΥΡΙΖΑ μάλλον θα κάνουν λάθος. Σίγου-

ρα το καζάνι στην Κουμουνδούρου βράζει. Καλά
πληροφορημένες πηγές μού λένε ότι οι συνιστώσες
του Αλέξη είναι στα κάγκελα. Όχι, όμως, για την
«πράσινη» μεταγραφή. Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη
ούτε θα είναι η τελευταία. Αυτό που τους έκανε έξαλ-
λους είναι ο τρόπος που λειτούργησε ο κ. Τσίπρας.
Έπειτα από καιρό ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσι-
σε να κάνει επίδειξη δύναμης στους συντρόφους του.
Τους έδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς
να ζητάει την άδειά τους και χωρίς να κάνει εσωκομ-
ματικά παζάρια και διαπραγματεύσεις.

Ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να τους δείξει ποιος είναι

το αφεντικό του μαγαζιού. Και κυρίως τους… έπιασε
στον ύπνο. Κάτω από τη… μύτη τους έκλεισε τον Κε-
δίκογλου και όταν το πήραν είδηση, ήταν πλέον αρ-
γά. Οι 53 και οι συν αυτοίς μέχρι και τη γνωστή για τις
απόψεις της «Εφημερίδα των Συντακτών» έβαλαν
στο παιχνίδι, η οποία σχολίασε τη μεταγραφή: «Κα-
λώς ήλθατε, κ. πρώην υφυπουργέ των διαθεσιμοτή-
των - απολύσεων και της Τράπεζας των Θεμάτων. Οι
Λωτοφάγοι σάς χαιρετούν και όλα περασμένα ξεχα-
σμένα».

Αλλά η πιστολιά της ήταν για την τιμή των όπλων.
Τώρα, αν αυτές οι κινήσεις βγουν σε καλό για τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θα το δείξει ο χρόνος. Το βέ-
βαιο είναι ότι κέρδισε τον πρώτο γύρο από την εσω-
κομματική αντιπολίτευση. Τώρα ξέρουν ότι ο Τσί-
πρας μπορεί να αποφασίζει μόνος του. Το κυριότε-

ρο, τους έδειξε πως, αν χρειαστεί, δεν θα διστάσει
να στείλει και κάποιους στο σπίτι τους. Για αυτό και
οι περισσότεροι αντάρτες το… κατάπιαν. Στα μου-
λωχτά γκρίνιαξαν για να μην τους ακούσει κανείς
και εκτεθούν.

Διότι η πρόκλησή του να φέρει έναν υπέρμαχο
μνημονιακό της σκληρής περιόδου δεν ήταν μια
απλή κίνηση. Ήταν σαν να τους έριξε το γάντι κατά-
μουτρα. Απλώς κανείς ή, μάλλον, σχεδόν κανείς δεν
είχε τα κότσια να το σηκώσει. Και αυτό κάνει τις κι-
νήσεις του Αλέξη Τσίπρα πιο εύκολες από εδώ και
πέρα. Βέβαια, κάποιοι μας… σφύριξαν ότι περιμέ-
νουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη γωνία. Αλλά, για
την ώρα, έχουν κάτσει οι ίδιοι περιμένοντας τη σύγ-
κρουση του μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ με τον ΣΥΡΙΖΑ των
συνιστωσών…
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Μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ vs συνιστώσες ΣΥΡΙΖΑ 
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Ν
έες αποκαλύψεις για το ΣΥΡΙ-
ΖΑ Channel προκαλούν εντά-
σεις στην Προανακριτική, κα-
θώς η κάθε πλευρά τις «δια-

βάζει» με τα δικά της μάτια. Πάντως, τα
emails της εσωτερικής αλληλογραφίας
επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του
Χρήστου Καλογρίτσα για εμπλοκή στην
υπόθεση των καναλιών της λιβανέζικης
εταιρείας.

Τα έγγραφα, τα οποία διαβιβάστηκαν
στην Προανακριτική Επιτροπή της Βου-
λής, η οποία ερευνά τους χειρισμούς τού
πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ Νίκου Παππά στο στήσιμο του ΣΥΡΙΖΑ
Channel, εμφανίζουν στελέχη της CCC να
καθορίζουν λεπτομέρειες για την εμπλο-
κή της εταιρείας στις τηλεοπτικές άδειες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά emails
έχουν ως θέμα: «TV License» (τηλεοπτι-
κές άδειες) ή «Supreme Court’s Ruling
on TV licensing law» (δικαστική απόφαση
για τον νόμο των τηλεοπτικών αδειών).

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καλογρίτσας
έχει υποστηρίξει ότι η συμμετοχή της 
CCC στο εγχείρημα για τη δημιουργία τη-
λεοπτικού καναλιού έγινε με αποκλειστι-
κούς χειρισμούς του κ. Παππά. Σύμφωνα
με το αρχικό πλάνο, η πλευρά Καλογρί-
τσα και η CCC θα μετείχαν 50-50 στη χρη-
ματοδότηση του πρότζεκτ και θα κατέ-
βαλλαν 25 εκατ. ευρώ εκάστη. Στο πλαί-
σιο αυτό, η λιβανέζικη εταιρεία παρείχε
ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ για την κάλυψη
της εγγυητικής επιστολής. Όμως, λόγω
νομικών εμπλοκών η CCC δεν μπορούσε
να μετέχει εμφανώς στο εγχείρημα, για
αυτό και μεταξύ των δύο εταιρειών υπο-
γράφηκαν εικονικές συμβάσεις κατα-
σκευής έργων στη Μέση Ανατολή.

Τα emails που έφτασαν χθες στην Προ-
ανακριτική είναι 18 έγγραφα, που αποτυ-
πώνουν την εσωτερική αλληλογραφία
του Αντώνη Λιανού, υπευθύνου του λογι-
στηρίου της CCC, με τα μέλη της οικογέ-

νειας Χούρι, που ήταν ιδιοκτήτες του κα-
τασκευαστικού κολοσσού από τον Αύ-
γουστο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2019.

Ενδεικτικά, στις 25 Αυγούστου 2016 ο
Φουάντ Χούρι ζήτησε από τον κ. Λιανό να
τον ενημερώσει για το ακριβές όνομα του
εργολάβου. Ο κ. Λιανός απάντησε: «Το
όνομα που βρήκα στο Ίντερνετ είναι “Το-
ξότης”», για να προσθέσει στη συνέχεια:
«Τώρα πρέπει να ψάξω το όνομα της εται-
ρείας που θα χρησιμοποιηθεί για τη συμ-
μετοχή στον διαγωνισμό τηλεοπτικών
αδειών».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καλογρίτσας
ανέφερε στα μέλη της Προανακριτικής
ότι τον Αύγουστο του 2016 τον κάλεσε ο
τότε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και τον ενημέ-
ρωσε ότι στο εγχείρημα για το κανάλι θα
συμμετείχε και η CCC. Υπογράμμισε ότι ο
ίδιος είχε τον ρόλο του «μπροστινού» και
πως τα πάντα καθορίζονταν από τον τότε
υπουργό.

Τα επόμενα emails δείχνουν ότι αναζη-
τήθηκαν εναλλακτικές για τη διαβίβαση
των χρημάτων που θα χρησιμοποιούνταν
ως εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή

στον τηλεοπτικό διαγωνισμό. Επίσης, στα
emails του Οκτωβρίου 2016, μετά την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας που ακύρωσε τον νόμο Παππά, τα στε-
λέχη της CCC αναζητούν τρόπους για να
πάρουν πίσω τα 3 εκατ. ευρώ που είχαν
δώσει για την εγγυητική επιστολή.

Από την πλευρά τους, πηγές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ υποστηρίζουν ότι τα επίμαχα έγγραφα
αποδεικνύουν την οφειλή Καλογρίτσα
προς τη CCC και την οικογένεια Χούρι και
όσα φαίνονται στα έγγραφα τους δικαιώ-
νουν.

Τέλος δεν έχει η αντιπαράθεση του κόμματος του Βα-

ρουφάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτήν τη φορά το ΜέΡΑ25 κατη-

γορεί την Κουμουνδούρου ότι τους έκλεψε τον λογότυπο!

Με ανακοίνωσή του κατηγορεί την αξιωματική αντιπολί-

τευση ότι «ο προφανώς ΣΥΡΙΖαϊκός ιστότοπος

apodimoi.gr υποκλέπτει τον επίσημο, κατοχυρωμένο λο-

γότυπο του κόμματος». Προσθέτει ότι επικοινώνησε με τον

ιστότοπο και με τον ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε «να αφήσουν ήσυχο

το χελιδόνι μας». Ειδικότερα το ΜέΡΑ25 αναφέρει: «Είναι

αλήθεια ότι το χελιδόνι του ΜέΡΑ25 αποκτά καθημερινά

όλο και περισσότερη συμβολική αξία. Λένε ότι η μίμηση

είναι το καλύτερο κομπλιμέντο. Υπάρχουν, όμως, όρια. Και

αυτά τα ξεπέρασε ο νεόκοπος, προφανώς ΣΥΡΙΖΑϊκός,

ιστότοπος apodimoi.org, που υποκλέπτει καταφανώς τον

επίσημο, κατοχυρωμένο λογότυπο του ΜέΡΑ25 με στόχο

να ελκύσει απόδημους που, διαφορετικά, θα έμεναν μα-

κριά από εκδηλώσεις της “ομάδας”, στις οποίες παρελαύ-

νουν αναγνωρίσιμα στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΜέΡΑ25 επικοινωνήσαμε τόσο με τον ιστότοπο όσο

και με τον ΣΥΡΙΖΑ και, ευγενικά, τους ζητήσαμε να αφή-

σουν ήσυχο το χελιδόνι μας - να κατεβάσουν τον λογότυπό

μας από τη σελίδα τους. Ελπίζουμε να κάνουν το σωστό,

πρωτίστως απέναντι στους αποδήμους που αρκετά, και

αρκετοί, πασχίζουν να χειραγωγήσουν».

Κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι τους… έκλεψε το «χελιδόνι»

Τα emails και το… κανάλι μισό μισό 
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Δεκαοκτώ 
έγγραφα που 
αποτυπώνουν
την εσωτερική 
αλληλογραφία 
του Αντώνη 
Λιανού,
υπευθύνου του 
λογιστηρίου της CCC, 
με τα μέλη της 
οικογένειας Χούρι



Η συνάντηση Μητσοτάκη - 
Ερντογάν, που θα λάβει χώρα 
σε δύο εβδομάδες, ήταν το 
κερασάκι της «βελούδινης» 
επίσκεψης του Μ. Τσαβούσογλου
στη Θράκη και την Αθήνα

H
ταν… κοινό μυστικό ότι Ελλάδα
και Τουρκία, μέσω των διπλω-
ματικών γραφείων των κυρίων
Μητσοτάκη και Ερντογάν, δού-

λευαν εδώ και καιρό την πρώτη συνάντη-
ση των δύο ανδρών μετά τον Δεκέμβριο
του 2019, όταν και τα είχαν πει στο περι-
θώριο της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ.
Τρεις μήνες μετά οι Τούρκοι ενορχή-
στρωσαν την κρίση του Έβρου και οι ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις πήραν την κάτω
βόλτα. Τώρα, ενάμιση χρόνο μετά και πάλι
στο περιθώριο μιας Συνόδου Κορυφής
του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν θα τα πουν
εκ νέου.

Το ραντεβού των δύο αντρών, που θα
λάβει χώρα σε δύο εβδομάδες, ήταν το
κερασάκι της «βελούδινης» επίσκεψης
του κ. Τσαβούσογλου στη Θράκη και την
Αθήνα, η οποία σε τίποτα δεν θύμιζε το
σκηνικό έντασης που στήθηκε στην Άγκυ-
ρα προ μερικών εβδομάδων, όταν ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών ναρκοθέτησε
τις κοινές δηλώσεις με τις αναφορές του
σε «τουρκική μειονότητα».

Πρακτικά, η δρομολόγησή του «κλεί-
δωσε» στην επίσκεψη του κ. Τσαβούσο-
γλου στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο κ. Τσα-
βούσογλου, συνοδεία του κ. Δένδια, συ-

νομίλησε για σχεδόν 45 λεπτά με τον πρω-
θυπουργό, χρόνο περισσότερο του αναμε-
νομένου. Με δεδομένο, δε, ότι η Σύνοδος
Κορυφής του ΝΑΤΟ θα είναι μόνο για μία
μέρα, ρεαλιστικά ήταν το πιο πρόσφορο
έδαφος για να ξαναπιάσουν οι δύο ηγέτες
το χαμένο νήμα της επαφής, έστω και αν
σε αυτό τον ενάμιση χρόνο υπήρξαν σπο-
ραδικά περιστατικά αποκλιμάκωσης.

Θετική ατζέντα
Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, αναφε-

ρόμενες στη συνάντηση Μητσοτάκη -
Δένδια - Τσαβούσογλου στο Μέγαρο Μα-
ξίμου, έκαναν λόγο για μια «καλή συζήτη-
ση», η οποία ήταν ειλικρινής και σε καλό
κλίμα, όπως άλλωστε και όλες οι επαφές
που είχε επί αθηναϊκού εδάφους ο κ. Τσα-
βούσογλου. 

«Διαπιστώθηκε η αμοιβαία βούληση για
την προώθηση μιας θετικής ατζέντας»,
προσέθεταν οι ίδιες πηγές, αντανακλών-
τας, επί της ουσίας, την αμφίπλευρη πρό-

θεση για να πέσουν οι τόνοι. Και αν η Αθή-
να παραμένει πάντα επιφυλακτική σε κά-
θε κίνηση της Άγκυρας, οι πολλαπλές
επαφές των τελευταίων μηνών αλλά και η
προώθηση ορισμένων θεμάτων «χαμηλής
πολιτικής» προκειμένου να οικοδομηθεί
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ανάμεσα στις
δύο πλευρές βοηθούν προκειμένου να
διαμορφωθεί ένα περιβάλλον συζήτησης.
Και σε αυτούς τους άξονες αναμένεται να
κινηθούν οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ερντο-
γάν, με την ελληνική πλευρά, πάντως, να
μην έχει επαυξημένες προσδοκίες από
όλες αυτές τις επαφές. 

Θα είναι, όμως, έπειτα από καιρό η ευ-
καιρία για μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ
των δύο ηγετών, οι οποίοι είχαν προ μη-
νών μια τηλεφωνική επικοινωνία και
έκτοτε έχουν διατηρήσει τον δίαυλο επι-
κοινωνίας μεταξύ των διπλωματικών τους
συμβούλων Ελένης Σουρανή και Ιμπραήμ
Καλίν, αλλά βεβαίως και των δύο υπουρ-
γείων Εξωτερικών. 

Ραντεβού με Μπάιντεν;
Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δε, στο

ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν θα επι-
κρέμαται ως… σκιά ο Αμερικανός πρό-
εδρος Μπάιντεν, ο οποίος πιέζει πολλα-
πλώς την Τουρκία και την υποχρεώνει σε

αλλαγή ρότας ειδικά στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου. 

Ο κ. Ερντογάν θα δει τον κ. Μπάιντεν
στην πρώτη συνάντησή τους έπειτα από τα
πολύμηνα αιτήματα του Τούρκου προ-
έδρου, ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί και
μια ενδεχόμενη συνάντηση και του κ. Μη-
τσοτάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο στο
περιθώριο της Συνόδου. 

Ούτως ή άλλως, εκκρεμεί μια πρόσκλη-
ση από μέρους των ΗΠΑ για επίσημη επί-
σκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Ουάσιγ-
κτον, κάτι που θα μπορούσε να συνδυα-
στεί με την προγραμματισμένη επίσκεψη
Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στα τέλη
Οκτωβρίου, για τα θυρανοίξια του Ιερού
Ναού του Αγίου Νικολάου στους πρώην
Δίδυμους Πύργους.

Τσάι και σσυμπάθεια μετά την ένταση
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Γιώργος Ευγενίδης



Μ
ε ήπιους τόνους, χαμόγελα και
φιλοφρονήσεις μπροστά στις
κάμερες και τα συγχαρητήρια
για την Αναντολού Εφές ολοκλη-

ρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου στην Ελλάδα. Οι επαφές του
Τούρκου υπουργού Εξωτερικών με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια επιβε-
βαίωσαν τις προσδοκίες ότι οι δύο πλευρές
μπορούν να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους
επικοινωνίας, ακόμη και αν τις χωρίζει μεγά-
λη απόσταση, ειδικά μετά την κρίση του 2020.

Ακόμη και η «ιδιωτική» περιοδεία του Τσα-
βούσογλου στη Θράκη κινήθηκε εντός του
αναμενόμενου πλαισίου με τις συνηθισμένες
πλέον αναφορές σε δήθεν «τουρκική» μει-
ονότητα και την άμεση απάντηση του ελληνι-
κού υπουργείου Εξωτερικών. Ο «φίλος» Με-
βλούτ δεν έστησε φιέστα και σε αυτό έπαιξε
ρόλο και η στάση των Πομάκων, οι οποίοι αρ-
νήθηκαν να τον συναντήσουν.

Το τετ α τετ με τον Νίκο Δένδια κράτησε λι-
γότερο από δύο ώρες, ενώ σύντομες ήταν και
οι δηλώσεις που ακολούθησαν, με τις δύο
πλευρές να προσπαθούν με κάθε τρόπο να
αποφύγουν ένα νέο «θερμό» επεισόδιο. Οι
χαμηλοί τόνοι που επικράτησαν στη συνέν-
τευξη Τύπου, οι αγκαλιές κάτω από την Ακρό-
πολη πριν από το δείπνο της Κυριακής και η
«μίνι ξενάγηση» πεζή από το Μέγαρο Μαξί-
μου μέχρι το κτίριο του υπουργείου Εξωτερι-
κών (βόλτα μέχρι το… Ζάππειο) ανέδειξαν το
γεγονός ότι οι δύο πλευρές κινήθηκαν εντός
των συμπεφωνημένων, με την προετοιμασία
της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν να
βρίσκεται, άλλωστε, στο επίκεντρο των επα-
φών τους.

Διπλωματικές πηγές της Αθήνας χαρακτη-
ρίζουν «ειλικρινείς και εφ’ όλης της ύλης» τις
συνομιλίες Δένδια - Τσαβούσογλου, επιση-
μαίνοντας ότι διεξήχθησαν σε φιλικό κλίμα. Ο
Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε εκτενώς στις δι-
μερείς αλλά και στις ευρωτουρκικές σχέσεις,
υπογραμμίζοντας ότι αυτές είναι αλληλένδε-
τες. Τόνισε ακόμη ότι έχουν γίνει συγκρατη-
μένα βήματα διαλόγου, όπως οι διερευνητι-
κές επαφές, με τον Τσαβούσογλου να αποκα-
λύπτει ότι η ημερομηνία του επόμενου γύρου
θα ανακοινωθεί σύντομα. 

Ο κ. Δένδιας τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη τάσσεται υπέρ
ενός εποικοδομητικού διαλόγου με την

Τουρκία, πάντα στη βάση του Διεθνούς Δι-
καίου, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την
«απαράδεκτη» εμμονή της Τουρκίας στο «ca-
sus belli», εφόσον η Ελλάδα εφαρμόσει το
νόμιμο δικαίωμα της επέκτασης των χωρι-
κών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αι-
γαίο. Ο Έλληνας ΥΠ.ΕΞ. αναφέρθηκε ακόμη
στο «τουρκολιβυκό» μνημόνιο, το οποίο χα-
ρακτήρισε «παράνομο» και «ανυπόστατο»,
αλλά και στις παραβιάσεις και της ελληνικής
κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμά-
των σε αέρα και θάλασσα, στην εργαλειοποί-
ηση του Μεταναστευτικού και στην επιθετική
ρητορική των αξιωματούχων της Τουρκίας.

«Προκλητική»
Ακόμη, η ελληνική πλευρά χαρακτήρισε

«προκλητική» και «αδικαιολόγητη» τη ρητο-
ρική της Άγκυρας σχετικά με τη μουσουλμα-
νική μειονότητα της Θράκης και έκανε εκτενή
αναφορά στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι το μο-
ναδικό πλαίσιο για την επίλυση του ζητήμα-
τος είναι η Διζωνική - Δικοινοτική Ομοσπον-
δία, όπως ορίζεται από τις αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Δένδιας κάλεσε ακό-
μη την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά
της από τη Λιβύη, υπογραμμίζοντας την
ανάγκη σταθεροποίησης της κατάστασης
στην αφρικανική χώρα. Οι δύο υπουργοί συ-
ζήτησαν ακόμη τη λίστα των 25 οικονομικών
και εμπορικών μέτρων, η οποία έχει κυρίως
συμβολικό χαρακτήρα και εντάσσεται στη θε-
τική ατζέντα που προωθείται σε διμερές επί-
πεδο. «Ελλάδα και Τουρκία έχουν πλήρη επί-
γνωση των διαφορετικών και, σε αρκετά σο-
βαρά θέματα, διαμετρικά αντίθετων θέσεων

που πρεσβεύουμε», είπε ο Έλληνας υπουρ-
γός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια των κοινών
δηλώσεων και συνέχισε: «Σκοπός της σημε-
ρινής μας συνάντησης ήταν να επιχειρήσου-
με μια διαδικασία πρώτης συνεννόησης και,
αν αυτό καταστεί δυνατόν, σταδιακής ομαλο-
ποίησης της κατάστασης σε βάθος χρόνου».

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν πάρα πολλά
θέματα τα οποία εκκρεμούν, θέματα που πε-
ριμένουν επίλυση και πιστεύουμε αμφότεροι
ότι η βάση αυτής της επίλυσης πρέπει να είναι
ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και στα κοινά
συμφέροντα», υποστήριξε ο Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου. Ενδεικτικά του φιλικού κλίματος,
πάντως, ήταν τα συγχαρητήρια του Νίκου
Δένδια για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας
από την τουρκική Αναντολού Εφές, με τον
Τσαβούσογλου να ευχαριστεί τον Έλληνα
υπουργό για την επίσπευση του δείπνου της
Κυριακής, ώστε να μπορέσει η τουρκική
αποστολή να παρακολουθήσει τον τελικό.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμη στην
αναγνώριση όλων των εμβολίων, ώστε να δι-
ευκολυνθούν τα ταξίδια των πολιτών τους
στις δύο χώρες, ενώ μετά τη συνέντευξη Τύ-
που δεν δέχτηκαν ερωτήσεις από τους δημο-
σιογράφους.

Η Αθήνα κρατά το καλό κλίμα από την επί-
σκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου και εκτι-
μά ότι όσα ειπώθηκαν στη Θράκη στόχευαν
κυρίως στο εσωτερικό ακροατήριο της Τουρ-
κίας. Ουκ ολίγες φορές ο Τσαβούσογλου
αναφέρθηκε σε «τουρκική» μειονότητα, για
να λάβει την απάντηση του υπουργείου Εξω-
τερικών ότι στη Θράκη ζουν 120.000 μέλη της
μουσουλμανικής μειονότητας και οι κατηγο-
ρίες περί μη προστασίας των δικαιωμάτων

τους είναι αβάσιμες και αποτελούν διαστρέ-
βλωση της πραγματικότητας. Μετά το τουρκι-
κό προξενείο, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επι-
σκέφτηκε το μειονοτικό σχολείο της Κομοτη-
νής «Τζελάλ Μπαγιάρ» και τον οικισμό Θά-
μνα, ενώ φύτευσε ένα πλατάνι στον τάφο τού
πρώην βουλευτή Ροδόπης Αχμέτ Σαδίκ. Στη
συνέχεια, μετέβη στην Αθήνα όπου ο Νίκος
Δένδιας τον υποδέχτηκε με έναν θερμό εναγ-
καλισμό. Η προσοχή της Αθήνας στρέφεται
πλέον στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνί-
ου στις Βρυξέλλες.

Την ίδια ώρα, όμως, προβληματισμός επι-
κρατεί από την επιλογή της Άγκυρας να στεί-
λει το ωκεανογραφικό σκάφος «Tubitak Mar-
mara» για έρευνες ανάμεσα σε Χίο, Σάμο και
Ικαρία. Οι δραστηριότητες του πλοίου αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν σήμερα και να ολοκλη-
ρωθούν στις 10 Ιουνίου, ενώ η περιοχή, που
κατά τα δύο τρίτα ανήκει σε ελληνική υφαλο-
κρηπίδα, παρακολουθείται στενά από μονά-
δες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
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Στο... Ζάππειο μια μέρα

Την ώρα που Δένδιας και
Τσαβούσογλου ήταν χαλαροί,
η Άγκυρα έστελνε το 
ωκεανογραφικό σκάφος
«Tubitak Marmara» 
για έρευνες ανάμεσα 
σε Χίο, Σάμο και Ικαρία

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Π
αρατηρώ ότι ο πρώην πρωθυ-
πουργός πυκνώνει τις εμφανί-
σεις του σε πολιτικό -και όχι μό-

νο- επίπεδο. Το Σαββατοκύριακο, για πα-
ράδειγμα, ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε την
ευκαιρία να βολτάρει στην παραλία με τον
γιο του, τον Κωνσταντίνο. Πατέρας και
γιος έβγαλαν και selfie, ενώ τηρούσαν
κατά γράμμα τα μέτρα υγειονομικής
ασφάλειας. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό.
Το περασμένο Σάββατο συστήθηκε το
κοινωφελές Ίδρυμα Αντώνη Κ. Σαμαρά
(ΙΑΣ), με σκοπό «τη συστηματική μελέτη,
την έρευνα και την προβολή του έργου
του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμα-
ρά, τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης
με την ανάδειξη γεγονότων της σύγχρο-
νης ελληνικής Ιστορίας, την προώθηση
της ευρωπαϊκής ιδέας και της ολοκλήρω-
σης, την προαγωγή της πολιτικής και επι-
στημονικής έρευνας και τη συμβολή τους
στην ανάπτυξη της κοινωνίας και την εκ-
πλήρωση των εθνικών και ευρωπαϊκών
στόχων». Το Ίδρυμα είναι ανεξάρτητο
από την ενεργό παρουσία του πρώην
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην πο-
λιτική ζωή της πατρίδας μας, όπως ση-
μειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. Μά-
λιστα, κατάλαβα…

Πάει και ο Χάλαρης 
από τον ΕΦΚΑ
Τελικά, ο Κωστής Χατζηδάκης τον έφαγε
τον Χάλαρη από τον ΕΦΚΑ χωρίς να ανοίξει
ρουθούνι… Στη θέση του Χρήστου Χάλαρη,
ο οποίος ήταν δύο χρόνια επικεφαλής του
e-ΕΦΚΑ και άλλα δύο παλαιότερα στην ΗΔΙ-
ΚΑ, τοποθετήθηκε ο οικονομολόγος Πανα-
γιώτης Δουφεξής. Σύμφωνα με κύκλους
του υπουργού Εργασίας, ο κ. Χάλαρης «δεν
μπορούσε να δώσει το νέο στίγμα που ήθελε
να δείξει η ηγεσία του υπουργείου» και
απομακρύνθηκε για να αναλάβει άλλη θέση
του δημόσιου τομέα. Πάντως, για να λέμε
την αλήθεια, άργησε να τον φάει… Ο κ.
Δουφεξής μαθαίνω πως έχει εργαστεί για
πολλά χρόνια σε εταιρείες του χρηματοπι-

στωτικού κλάδου, ασφαλιστι-
κές και εταιρείες διαχείρι-
σης κεφαλαίων.

Και ο Παπαδήμος 
για πρόεδρος; 
Στα ονόματα περί της θέσης του προέδρου
της Εθνικής Τράπεζας σας είχα γράψει,
εκτός από τον Γκίκα Χαρδούβελη, και το όνο-
μα του Βασίλη Ράπανου ο οποίος είναι αγα-
πητός στο «σύστημα» της τράπεζας. Προ-
σθέστε, σας παρακαλώ, ένα ακόμα ηχηρό
όνομα: αυτό του Λουκά Παπαδήμου. Όπως
πληροφορούμαι, έχει γίνει κρούση στον
γνωστό τραπεζίτη και πρώην πρωθυπουργό.
Μέχρι στιγμής ο Παπαδήμος είναι πρόεδρος
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών. Εκτιμώ ότι θα ήταν ιδα-
νική περίπτωση για την Εθνική, όμως όλοι
περιμένουν την απάντησή του. Δεν είναι και
εύκολη περίπτωση ο Παπαδήμος…

Ο Μιχάλης έχασε την μπάλα… 

Στο Μαξίμου έχουν φορέσει «μαύρες πλε-

ρέζες», λόγω της εγκληματικότητας που

έχει χτυπήσει κόκκινο. Ο Μιχάλης δεν

τραβάει καθόλου. Για την ακρίβεια, έχει

χάσει τον έλεγχο. Αυτό είναι κοινή διαπί-

στωση και εντός και εκτός Μεγάρου Μαξί-

μου. Το τι ακριβώς θα γίνει για να αλλάξει

το κλίμα και να επανέλθει η αποκατάσταση

του αισθήματος ασφαλείας είναι ένα μεγά-

λο ερώτημα. Ο πρωθυπουργός φαίνεται να

διστάζει να προχωρήσει εν θερμώ στην αν-

τικατάσταση του Χρυσοχοΐδη, αν και γνω-

ρίζει πως κάτι τέτοιο είναι μονόδρομος.
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Οι εμφανίσεις
του Σαμαρά…

Θέλει και η Γιάννα 
Ταμείο Ανάκαμψης 

H Γιάννα Αγγελοπούλου μαθαίνω ότι εν-

διαφέρεται σφόδρα για την αξιοποίηση

πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ψάχνει,

αναζητεί και συζητεί το όλο σχέδιο και

σκέπτεται πώς μπορεί να συνδυαστεί με

τη δική της καμπάνια για τα 200 χρόνια

από τον αγώνα της εθνικής παλιγγενε-

σίας. Ως μια επιπρόσθετη ευκαιρία ανά-

δειξης της νέας Ελλάδας στο εξωτερικό.

Καλά, εντάξει. Ας πέσουν πρώτα χρήματα

να ανακάμψουν η αγορά και οι επιχειρή-

σεις, που έχουν στην κυριολεξία πεθάνει,

και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε με τη

«Lady G»… 

Το ΠΑΣΟΚ πάει Περισσό… 
Τα ύστερα του κόσμου! Στην κινητοποίηση που

έκανε το ΚΚΕ στο Σύνταγμα για το εργασιακό

νομοσχέδιο συνέβη κάτι απίστευτο. Μια γυναί-

κα εμφανίστηκε με ένα μπλουζάκι του ΠΑΣΟΚ

από τα παλιά! Μπλουζάκι από το 2007, παρακα-

λώ, το οποίο έγραφε dialogos.pasok.gr. Το t-

shirt αυτό κυκλοφορούσε εν όψει του προ-

γραμματικού Συνεδρίου επί ηγεσίας Γιώργου

Παπανδρέου. Προχθές, λοιπόν, μια κυρία πήγε

με την μπλούζα ΠΑΣΟΚ στη συγκέντρωση του

ΚΚΕ και διαδήλωσε μια χαρά. Κανείς δεν της

είπε τίποτα και κανείς δεν την πείραξε…

Κορυφαίος επιχειρηματίας της χώρας (δεν είναι ο
Βαγγέλης) είναι έξαλλος, μαθαίνω, με τον Αλέξη…
Έτσι κι αλλιώς, εδώ και δύο χρόνια ο συγκεκριμέ-
νος επιχειρηματίας δεν θέλει να ακούσει ούτε το
όνομα του Νικολάκη του Παππά, για πολλούς και
διάφορους λόγους. Τώρα μαθαίνω πως έχει βγει
από τα ρούχα του και με τον Τσίπρα, αφού το πουλέν
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, προ-
σπάθησε να τον εμπλέξει με τον Αρτεμίου και τα τα-
ξίδια στη Βενεζουέλα.
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Η συγκινητική ανάρτηση 
του Δημητριάδη
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουρ-
γού και γιος της Κατερίνας Μητσοτάκη, έκανε μια συγκινητική ανάρτη-
ση, στη μνήμη του πολυαγαπημένου παππού του, Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη: «Τέσσερα χρόνια τώρα βαδίζουμε στα βήματα που μας έδει-
ξες. Μας λείπεις. Πάντα. “Τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε στην αρμοδιό-
τητα της Ιστορίας”». Θυμίζω ότι το τρισάγιο τελέστηκε σε στενό οικογε-
νειακό κύκλο στο Κοιμητήριο του Αργουλιδέ του Ακρωτηρίου, όπου
βρίσκεται ο τάφος της οικογένειας.

Πότε έρχονται 
οι Γάλλοι στην Κρήτη; 

Εκεί που είχαμε ξεχάσει τους υδρογο-
νάνθρακες στο Αιγαίο και στην Κρήτη, λό-
γω της τουρκικής προκλητικότητας, έρ-
χονται οι Γάλλοι να ανοίξουν πάλι το θέμα.
Οι πληροφορίες επιμένουν ότι μέσα στον
επόμενο μήνα, τον Ιούλιο, θα έρθει η To-
tal. Έρχονται για να συζητήσουν με αρμό-
διους κυβερνητικούς παράγοντες τις τε-
λευταίες λεπτομέρειες για τις επόμενες
κινήσεις τους στα δυο θαλάσσια οικόπε-
δα, όπου θα ξεκινήσει εργασίες η εται-
ρεία. Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, οι Γάλλοι θα
φέρουν μετά το καλοκαίρι και τα σχετικά
μηχανήματα για να ξεκινήσουν οι πρώτες
σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης. Εκεί
θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντι-
δράσει το καθεστώς Ερντογάν.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Η υγεία του Μένιου 
και τα εξώδικα… 
Ξεκίνησε τα εξώδικα ο προφυλακι-
σμένος παρουσιαστής και αποκάλυ-
ψε ποιο είναι το πρόβλημα με την
υγεία του. Με εξώδικο που απέστειλε
στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων
Νοσοκομείων, Μιχ. Γιαννάκο (φωτό),
ζητάει από τον συνδικαλιστή να ανα-
καλέσει τους χαρακτηρισμούς περί
«ψώνιου» και «ιδιαίτερου ανθρώ-
που». Μάλιστα, ο ίδιος αποκαλύπτει
ότι πάσχει από έξαρση «ψυχογενούς
ανορεξίας» και, λόγω αυτής, το βάρος
του έχει φτάσει στα 40 κιλά. Όπως λέ-
ει, έχασε επτά κιλά στη φυλακή και
δεν επεδίωξε να εισαχθεί στο νοσο-
κομείο, αλλά η κατάσταση της υγείας
του το επέβαλε. Επισημαίνει, δε, ότι,
αφού οι γιατροί τού συνέστησαν να
αποφεύγει στρεσογόνες καταστάσεις,
ο ίδιος επέστρεψε στη φυλακή.

«E
φυγε» αιφνίδια από τη ζωή, συνεπεία καρδιακού γεγονότος, ο διευθυντής
της Δημοτικής Αστυνομίας Θάνος Τάτσης. Ο 47χρονος εκλιπών υπήρξε
μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων, με τον πρό-

εδρο Βασίλη Πολυμερόπουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο να εκφράζουν τα ειλικρι-
νή και θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια
του Θάνου Τάτση με το ακόλουθο μήνυμα στο Facebook: «Ένας νέος άνθρωπος, ο
Θάνος Τάτσης, διευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας της Αθήνας, έφυγε από τη ζωή
εντελώς ξαφνικά, προδομένος από την καρδιά του. Ακούραστος, αφοσιωμένος στη
δουλειά του και, πάνω απ’ όλα, πάντα χαμογελαστός. Η οικογένεια του Δήμου Αθη-
ναίων πενθεί. Να είναι δυνατοί οι άνθρωποί σου για να αντέξουν τον πόνο της απώ-
λειάς σου. Αντίο, αρχηγέ».

Το
... 
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Θλίψη στον Δήμο Αθηναίων 

Αντιπολίτευση με τραγουδάκια 
Και ενώ η χώρα καταβάλλει

προσπάθειες να συνέλθει από την
περιπέτεια του κορονοϊού και να
φύγει μπροστά, ο Αλέξης Τσίπρας
κάνει αντιπολίτευση με τραγου-
δάκια των Ημισκούμπριων. Θα
μου πεις, τα ίδια έκανε και με τον
Υποχθόνιο - άλλος ράπερ κι αυ-
τός. Το κόμμα και οι οπαδοί του
επενδύουν στον Μιθριδάτη, σε
έναν ράπερ παλαιάς κοπής, της
δεκαετίας του ’90, που έκανε τρα-
γούδι την αντιπολιτευτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Το σχετικό έντονης αντιπολιτευτικής
χροιάς βίντεο-τραγούδι, διάρκειας 12 λεπτών, το οποίο αναπαράγεται μανιωδώς από τα
τρολ του Διαδικτύου και έφθασε να αριθμοί τις 350.000 θεάσεις τις δύο πρώτες μέρες
κυκλοφορίας του, είναι ένα κράμα ύβρεων και καταστροφής, χωρίς ειρμό και συνοχή.
Τα ίδια έκαναν και με τον Υποχθόνιο, αφού έλεγαν στους δημοσιογράφους ότι με τον ρά-
περ αυτόν ο ΣΥΡΙΖΑ σαρώνει στα νεανικά κοινά.

7

Προς το παρόν έχει προβάδισμα ο Λοβέρ-
δος. Η τελευταία έρευνα της Opinion Poll
για τα εσωτερικά του ΚΙΝ.ΑΛ. καταγράφει
ότι το 54% της κοινής γνώμης, το 65% των
πρώην ψηφοφόρων του ΚΙΝ.ΑΛ. και το
75% όσων σκέφτονται να συμμετέχουν
στις εσωκομματικές εκλογές θεωρούν
απαραίτητη την αλλαγή της σημερινής
ηγεσίας. Η υποψηφιότητα του Α. Λοβέρ-
δου συγκεντρώνει ποσοστά 27,3% ,
37,1% και 38,8% αντίστοιχα, που είναι
σχεδόν διπλάσια του δεύτερου υποψηφί-
ου. Στην κοινή γνώμη δεύτερη έρχεται η
Φ. Γεννηματά με 15% και ακολουθούν οι
Ν. Ανδρουλάκης με 11,5%, ο Π. Γερουλά-
νος με 8,7% και ο Χ. Καστανίδης με 6,7%.

LOCK



Το μήνυμα του Συμεών
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του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Π
έντε χρόνια έχουν περάσει από τις 3 Ιουνί-
ου 2016, όταν έφυγε από τη ζωή ο Μοχά-
μεντ Άλι. Tο ανέκφραστο πρόσωπό του (το

επιλεγόμενο και παρκινσονικό προσωπείο των
πασχόντων από τη συγκεκριμένη νόσο), ο τρόμος
του κεφαλιού και των χεριών του και οι ελαφρές
στην αρχή και μέτρια εντονότερες χοριοαθετωσι-
κές κινήσεις μαρτυρούσαν σε κάθε του δημόσια
εμφάνιση τον άνισο και σκληρό προσωπικό αγώ-
να που ο πρωτοπυγμάχος έδινε -για χρόνια- με τη
νόσο του Πάρκινσον. 

Μια ύπουλη νευροεκφυλιστική νόσο που δεν
κάνει διακρίσεις. «Πλούσιος ή πένης, βασιλεύς ή
στρατιώτης», ο πάπας ή ο Μοχάμεντ Άλι. Ο παγ-
κόσμιος Πρωταθλητής, που με τις θρυλικές του
νίκες, το εκρηκτικό του ταπεραμέντο και τον ιδε-
ολογικό του ακτιβισμό είχε κατακτήσει προ πολ-
λού τη θέση του στο πάνθεον της λαϊκής φαντα-
σίας, της συλλογικής αθλητικής και κοινωνικής
μνήμης και της παγκόσμιας pop culture, υπέκυ-
ψε πριν από πέντε χρόνια, αρχές καλοκαιριού
όπως και τώρα, του τελευταίου θέρους της ζωής
του, στο τελευταίο θανατηφόρο ντιρέκτ των επι-
πλοκών της νόσου του Πάρκινσον. Από αυτό το
αντίστροφο μέτρημα της νευροεκφυλιστικής πά-
θησης δεν τα κατάφερε να σηκωθεί.

Η επετειακή εστίαση του παγκόσμιου δημοσιο-
γραφικού ενδιαφέροντος στη θλιβερή είδηση του
θανάτου του είθε να επαναφέρει στο προσκήνιο
την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
παρκινσονικών ασθενών, ανακούφισης του πό-
νου και αξιοποίησης των νεότερων δεδομένων
σχετικά με τις αποτελεσματικότερες φαρμακευ-
τικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και τις

προοπτικές και τις δυσκολίες της γονιδιακής και
επεμβατικής θεραπείας. Αυτή θα είναι η τελευ-
ταία νίκη του πρωταθλητή που πλέον «πετά ξανά
σαν πεταλούδα και τσιμπά σαν μέλισσα», γιατί η
δυσκαμψία της νόσου δεν μπορεί να καθηλώσει
πια το σώμα του, που δεν κυνηγά πια -με το ιαμβι-
κό του βάδισμα, σκυφτό, με τα κοφτά του βήματα-

το κέντρο βάρους του που έγερνε μπροστά για να
μην πέσει. Γιατί πλέον, ακόμη και αν πέσει από
αυτό το knockdown της λήθης, είναι σίγουρο πως
θα ξανασηκωθεί! Γιατί έτσι σηκώνονται οι πρωτα-
θλητές.

ΥΓ.: Μια πεταλούδα είναι η ψυχή του ανθρώπου,
όπως έλεγε και ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης.

Μοχάμεντ Άλι: Γιατί έτσι σηκώνονται οι πρωταθλητές

του
Χρίστου
Χ. Λιάπη

MD, MSc, PhD,
ψυχίατρος, 
διδάκτωρ 
ΕΚΠΑ, πρόεδρος
ΚΕΘΕΑ, 
chliapis@yahoo.
gr, @Chris_Liapis

Κ
αι είναι και δεν είναι είδηση η μετα-
γραφή του Συμεών Κεδίκογλου από το
ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ. Είδηση είναι διό-
τι ένα γνωστό πολιτικό στέλεχος αλλά-

ζει κομματική στέγη. Αλλά είναι και τόσο αναμενό-
μενο όσο να μην αποτελεί και εξαιρετική είδηση.
Όσο το ΠΑΣΟΚ (ή ΚΙΝ.ΑΛ., όπως προτιμάτε) φυλ-
λορροεί τόσο οι μεταγραφές πληθαίνουν. Άλλος
για Χίο τράβηξε κι άλλος για Μυτιλήνη, δηλαδή άλ-
λος για Κυριάκο κι άλλος για Αλέξη.

Σε αυτές τις μεταγραφές -μάλλον σε ΚΑΘΕ πο-
λιτική μεταγραφή- κεντρική επιδίωξη είναι η πο-
λιτική επιβίωση του μεταγραφόμενου. Όπως στις
ομάδες φεύγει ο παγκίτης και πάει σε άλλη ομάδα
μήπως παίξει βασικός. Άλλες μεταγραφές έχουν
έναν πολιτικό αντίκτυπο (τα κατά καιρούς ανοίγ-
ματα της Νέας Δημοκρατίας στο Κέντρο επιβρα-
βεύτηκαν από τους πολίτες, είτε αυτά περιελάμ-
βαναν τους Αβέρωφ, Μητσοτάκη, Κανελλόπουλο
κ.λπ. είτε τους Γεραπετρίτη, Πιερρακάκη, Σκέρ-
τσο κ.λπ.). Άλλα έμειναν απλώς ένα μονόστηλο

στις εφημερίδες, που έσβησε και αυτό. Πίσω, λοι-
πόν, από τις προσωπικές επιδιώξεις υπάρχουν
σαφή πολιτικά μηνύματα. Η περίπτωση του Συμε-
ών Κεδίκογλου μας θυμίζει ότι όσο το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝ.ΑΛ. δεν πείθει τους πολίτες ότι μπορεί ουσια-
στικά να ανακάμψει και πραγματικά να επανέλθει
στη θέση του ενός από τους δύο πυλώνες του δι-
κομματικού πολιτικού μας συστήματος τόσο οι
«Κεδίκογλου» (που πιο παλιά λέγονταν Σπίρτζης,
Τζάκρη, Τζουμάκας κ.λπ.) θα διαβαίνουν τον Ρου-
βίκωνα της εξόδου από το Κίνημα.

Η πολιτική δεν ανέχεται κενά. Και το σημερινό
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. έχει αφήσει μεγάλο κενό πίσω
του, που ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει καλύψει
επαρκώς. Άρα ένα κενό ακόμη υπάρχει. Κάποιος
θα το καλύψει. Αν δεν σπεύσει το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝ.ΑΛ., θα το καλύψουν οι πολιτικοί του αντίπα-
λοι. Ένα κι ένα κάνει δύο. Οι πολίτες έχουν δώσει
σε αυτό το κόμμα πολύ μεγάλο περιθώριο χρόνου
ώστε να ανακάμψει. Ακόμη δεν το έχει κατορθώ-
σει. Και δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ότι

κάτι τέτοιο θα συμβεί στο προβλεπτό μέλλον.
Βουλευτές, κομματικά στελέχη, δημοσιογρά-

φοι, κυρίως, όμως, οι πολίτες θα πειστούμε ότι
πράγματι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυναμική της ανάκαμ-
ψης, μόνο όταν δούμε την αντίστροφη πορεία από
τους διάφορους «Κεδίκογλου» (δανείζομαι για
λόγους επικαιρότητας το επώνυμο του συμπα-
θούς πρώην βουλευτή). Όταν θα αρχίσουν οι προ-
σχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ., τότε και μόνον
τότε η κοινή γνώμη θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται
ότι «κάτι αλλάζει». Όχι με τα λόγια, όχι με τις υπο-
σχέσεις, όχι με τα πολιτικά «ταξίματα». Ο Μητσο-
τάκης από τη μια και ο Τσίπρας από την άλλη δεν
έχουν κανέναν λόγο να «χαρίζουν χρόνο» στο
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. Ιδιαίτερα ο Τσίπρας. Και τον Κε-
δίκογλου θα πάρει και όποιον άλλον μπορεί. Γιατί
ακόμη σήμερα αυτή είναι η φορά του πολιτικού
ρεύματος: από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. προς Νέα Δη-
μοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο δεν αλλάζει η φορά
του ρεύματος, η «αλλαγή» θα μείνει απατηλό
όνειρο.
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Ένα εκλογικό μοντέλο μπορεί στο χαρτί να είναι τέλειο,
αλλά στην πράξη, όταν εφαρμοστεί, να είναι δυσλει-
τουργικό, στην πολιτική και πρακτική καθημερινότητα.
Ένα στρεβλό εκλογικό μοντέλο «νοθεύει» κάθε δημο-
κρατική αντιπροσώπευση.

2. Ο λαός κάνει ποτέ αυτοκριτική ή είναι μόνιμα επανα-
στάτης χωρίς αιτία; Φταίει ποτέ για κάτι; Αυτό και αν εί-
ναι απορίας άξιον!

3. Ένα γνωστό και επαναλαμβανόμενο κλισέ είναι ότι «εί-
μαστε στο ίδιο έργο θεατές». Είναι λάθος. Η αλήθεια εί-
ναι ότι είμαστε θεατές σε χειρότερο έργο κάθε φορά.

4. Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών που ψηφίζουν ενδια-
φέρονται πρωτίστως για το προσωπικό τους συμφέρον
και δευτερευόντως για την πρόοδο της κοινωνίας. Στη
σκιά της δεκαετούς μνημονιακής περιόδου και της
πανδημίας η προσωπική επιβίωση υπερτερεί πιθανόν
αρνητικών επιπτώσεων στο σύνολο της κοινωνίας. 

5. Η χώρα μας παράγει πολύ περισσότερους πολιτικούς
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο από όσους μπορεί να

«καταναλώσει». Αυτό, όμως, δεν είναι πρόβλημα. Το
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η ποιότητα του πολιτι-
κού προσωπικού που προσφέρεται δεν είναι στα κα-
λύτερά της.

6. Οδηγίες προς ναυτιλλομένους, email με εντολές, τελε-
σίγραφα, ακόμη και «φιρμάνια» για να υλοποιηθούν
έργα με καταλυτικές ημερομηνίες δίνονται από τους
«άνωθεν». Αν τίποτα από αυτά δεν «πιάσει», τότε
έχουμε alert και συναγερμό διαρκείας πριν από την
καρατόμηση των υπευθύνων.

7. Για την αντιπολίτευση οι πρόωρες εκλογές, ένας εκλο-
γικός αιφνιδιασμός, θεωρείται «απόδραση» από τα
δύσκολα του κυβερνώντος κόμματος. Στην πραγματι-
κότητα, η αντιπολίτευση φοβάται περισσότερο, ενώ θα
προτιμούσε να πέσει η κυβέρνηση ως ώριμο φρούτο
από τη φθορά της.

8. «Κοκός» λεγόταν στις παλιές ελληνικές ταινίες ο γρα-
φικός κληρονόμος πλούσιου μπαμπά που γύριζε κά-
νοντας σπορ όπως τένις, αγώνες αυτοκινήτων και ήταν

εσαεί τεμπέλης. Ούτε η πολιτική δεν τον συγκινούσε.
Οι καιροί αλλάζουν!

9. Κάθε χώρα έχει τους πολιτικούς που της αξίζουν!
10. Από εταιρεία δημοσκοπήσεων στην Αμερική. Το 31%

του εκλογικού σώματος ψηφίζει σε κάθε εκλογική
αναμέτρηση. Το 44% άλλοτε πάει στην κάλπη, άλλοτε
όχι, ενώ το 25% δεν ψηφίζει πότε. Αυτά στην Αμερική.
Εδώ περίπου τα ίδια.

11. Στα διλήμματα ενός πολιτικού την τελική απάντηση τη
δίνει ο καθρέπτης του.

12. Η ζητούμενη κανονικότητα είναι τις περισσότερες
φορές η απαρχή πολλών και γνωστών δεινών.

13. Οι περισσότερο κομματικοί συνδυασμοί επενδύουν
πάντα στο «αλλάζουμε σελίδα» και ποτέ στο «αλλά-
ζουμε κεφάλαιο»!

14. «Δεν ψηφίζω» σημαίνει «ψηφίζω, δίνοντας δύναμη
της ψήφου μου σε κάποιον άλλον».

15. Σκέψου πολιτικά και εκφράσου έξυπνα με τον νέο
«Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας με 333+1 tips» που θα

κυκλοφορήσει οσονούπω!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Τ
ον Ιούνιο ξεκινά από την κυβέρνηση η με-
τατόπιση των προσωρινών μέτρων στήρι-
ξης προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης

των επιχειρήσεων. Την 1η Ιουνίου ξεκινούν από το
υπουργείο Οικονομικών τέσσερα μέτρα στήριξης
συνολικού προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ με στό-
χο να αποτελέσουν την τελευταία «γενιά» μέτρων
στήριξης για τις συνέπειες του κορονοϊού. Πριν,
όμως, περάσουμε στα μέτρα ανάκαμψης το τελευ-
ταίο γενναίο μέτρο στήριξης, πρέπει να είναι μια
μακροπρόθεσμη ρύθμιση για τις νέες οφειλές,
άνω των 3 δισ. ευρώ προς την Εφορία, που δημι-
ουργήθηκαν εντός της πανδημίας, πέραν των
όσων έχουν «παγώσει» και ήδη καλύπτονται χρο-
νικά. Τα μέτρα «νέας γενιάς» στοχεύουν στη ρευ-
στότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ενώ
θα ενεργοποιούν όλα όσα έχουν ήδη σχεδιαστεί,
ώστε να δημιουργήσουν μια ασφαλή γέφυρα επι-
στροφής στην κανονικότητα.

Το πρώτο μέτρο είναι οι αυξημένες αποζημιώ-
σεις ειδικού σκοπού που θα κυμαίνονται από
1.000 έως 4.000 ευρώ για περίπου 100.000 επιχει-
ρήσεις που έμειναν κλειστές και τον Απρίλιο, πέ-
ραν, βεβαίως, αυτών της εστίασης που εντάσσον-
ται στο πρόγραμμα κεφαλαίου επανεκκίνησης των
330 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων ισχύει μέχρι και την 1η Ιουνίου και αμέσως
μετά ξεκινούν οι πληρωμές. Το πρόγραμμα σε
πρώτη φάση θα διαθέσει 130 εκατ. ευρώ, ενώ θα
επαναλαμβάνεται και για τις επιχειρήσεις που
ήταν κλειστές με κρατική εντολή και τον Μάιο.

Το επόμενο πρόγραμμα που μπαίνει σε πλήρη

εφαρμογή είναι το «Γέφυρα ΙΙ» για την επιδότηση
δόσεων εξυπηρετούμενων και μη επιχειρηματι-
κών δανείων για οκτώ μήνες με επιδότηση που θα
φτάνει το 90%. Η επιδότηση θα ξεκινά για ενήμερα
δάνεια από τα 600 ευρώ τον μήνα και θα φτάνει
μέχρι και τις 50.000 ευρώ, για τα δάνεια σε καθυ-
στέρηση πάνω από 90 μέρες από 500 έως και
40.000 ευρώ και για τα δάνεια που έχουν καταγ-
γελθεί από τα 300 έως και τις 25.000 ευρώ. Το
πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ
και εκτιμάται ότι μπορεί να βοηθήσει έως και
100.000 επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής και μετά την
παράταση που δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων
έχουν συγκεντρωθεί περίπου 45.000 αιτήσεις. Η
πρώτη επιδότηση θα δοθεί μέσα στον Ιούνιο ανα-
δρομικά για τη δόση του Μαΐου, ενώ θα διευκολύ-
νουν την ένταξη περισσότερων δανειοληπτών στο
πρόγραμμα.

Τις πρώτες μέρες του Ιουνίου η ΚΥΑ με τους
όρους και τις προϋποθέσεις θα ανοίξει τον δρόμο
για το μέτρο της κάλυψης των παγίων δαπανών. Το
πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις
έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, που αναμέ-
νεται να καλύψει έως και 50.000 επιχειρήσεις,
συμπληρώνοντας το έλλειμμα που έχουν μετά την
είσπραξη των μέτρων στήριξης. 

Το ποσοστό κάλυψης θα ξεκινά για ΜμΕ επιχει-
ρήσεις από το 70% και θα φτάνει το 90% για τις πο-
λύ μικρές. Η ενίσχυση θα δίνεται με τη μορφή πι-
στωτικού, που θα αναλώνεται για την κάλυψη φο-
ρολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Οι
δικαιούχοι μέσω της σχετικής πλατφόρμας θα

έχουν περιθώριο έως τις 17 Ιουνίου να κάνουν αί-
τηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τέλος, τον Ιούνιο θα τρέξει και το μέτρο που
συνδέεται με το «κούρεμα» των τριών πρώτων κύ-
κλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής από 30%
έως και 50%, αν η μείωση υπερβαίνει το 30% του
τζίρου. 

Εναλλακτικά, θα δίνεται η δυνατότητα άμεσης
χρηματοδότησης της επιχείρησης έως το 35% της
συνολικής ενίσχυσης με τη μορφή πιστωτικού για
την κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών υπο-
χρεώσεων, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα χάνε-
ται το δικαίωμα της οριζόντιας έκπτωσης στο επι-
στρεφόμενο ποσό. Όσοι έχουν ρευστότητα και δυ-
νατότητα επιστροφής των χρημάτων μέχρι τέλος
του έτους θα έχουν 15% επιπλέον της έκπτωσης
που προβλέπεται με τις 60 δόσεις και στους επτά
κύκλους.

Οικονομικοί αναλυτές, εντός κι εκτός Ελλάδος,
με κριτήριο το άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων,
την ανάκαμψη του τουρισμού και τους κοινοτι-
κούς πόρους «βλέπουν» αφύπνιση της ελληνικής
οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο. Παράλληλα, πολ-
λά από τα μέτρα στήριξης και τα «κορονο-επιδό-
ματα» μπαίνουν στην τελική ευθεία τερματισμού,
ενώ στην αφετηρία βρίσκονται έτοιμα νέα μέτρα
για να εκκινήσουν. 

Τη σκυτάλη παίρνουν με τη σειρά οι αποζημιώ-
σεις ειδικού σκοπού και ιδιοκτητών ακινήτων, η
ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων με 350 εκατ.
από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και, βεβαίως, αναμένε-
ται μια βελτιωμένη ρύθμιση «κορονο-οφειλών».

Νέα «γενιά» μέτρων για ανάκαμψη
επιχειρήσεων από τον Ιούνιο

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ
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Τον στόχευσαν
Στο Μαξίμου δεν πέρασε
απαρατήρητη η «ανοχή»
που έδειξε ο Νικήτας Κα-
κλαμάνης από το προεδρείο
της Βουλής στον Αλέξη Τσί-
πρα, δίνοντάς του, μάλιστα,
τον λόγο παρότι δεν προ-
βλεπόταν από τον κανονι-
σμό, καθώς και την ευκαι-
ρία να απαντήσει σε υψη-
λούς τόνους στην ομιλία του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα
βέλη ήταν πολλά...

Πράσινο φως
Κανονικά προχωρά ο διαγωνισμός
για την Εγνατία Οδό, καθώς, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, απορρί-
φθηκαν από το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας τα ασφαλιστικά μέτρα
που είχε καταθέσει η Άκτωρ - Πα-
ραχωρήσεις. Η Άκτωρ διεκδικού-
σε την εκπρόθεσμη συμμετοχή
της στον διαγωνισμό για το έργο
μετά την απόφαση της ισπανικής
Roadis, με την οποία συμμετείχε
αρχικά από κοινού στη διαγωνι-
στική διαδικασία, να αποσυρθεί.

«Ναι» στις δομές στη Λέσβο
Έμμεσα, αν όχι άμεσα,«ναι» λένε στη

νέα δομή, εφόσον είναι μακριά από κα-

τοικημένη περιοχή, ο πρόεδρος της

Κοινότητας Μόρια Γιάννης Μαστρο-

γιάννης και ο πρόεδρος της κοινότητας

Παναγιούδα Βαγγέλης Βιόλατζης.

«Ήμασταν υπέρμαχοι να κλείσουν όλες οι δομές και να δημι-

ουργηθεί μια νέα, πιο μικρή, μακριά από τον οικιστικό ιστό και

να μην επηρεάζει κανέναν», λένε. 

Καρφώστε ελεύθερα
Το Twitter ζητά από τους χρήστες του να βοη-
θήσουν στην καταπολέμηση των ψευδών ειδή-
σεων. Για αυτό τον σκοπό ανακοίνωσε ένα νέο
πιλοτικό πρόγραμμα που θα επιτρέπει σε μερι-
κούς χρήστες να υποβάλουν παρατηρήσεις για
μηνύματα (tweets) άλλων χρηστών, τα οποία
κρίνουν ως αναληθή ή παραπλανητικά. Η πρω-
τοβουλία με την ονομασία «Birdwatch» ξεκί-
νησε να δοκιμάζεται αρχικά σε μια μικρή ομά-
δα χρηστών στις ΗΠΑ.

Σηκώνουν τους ττόνους 
για τις μειωμένες συντάξεις

Σ
ειρά πρωτοβουλιών για τα χρήματα των συντα-
ξιούχων θα πάρουν τις επόμενες μέρες διάφο-
ρες οργανώσεις. Θα ενημερώσουν και τα κόμ-

ματα για τα εξής αιτήματα: 
• Δεν έχει υπολογιστεί στην ανταποδοτικότητα η προ-
σαύξηση των ασφαλίστρων πάνω από 20%.
• Δεν έχουν υπολογιστεί τα βαρέα και υπερβαρέα έν-
σημα.
• Δεν έχει υπολογιστεί η παράλληλη ασφάλιση όσων
δεν είχαν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της σύν-
ταξής τους πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ ο

νόμος 4387/2016 τη συμπεριλαμβάνει ως προς τον
επανυπολογισμό.

Επίσης, ο e-ΕΦΚΑ απονέμει με λάθος υπολογισμό
τις μειωμένες επικουρικές συντάξεις, καθώς και τις
αναπηρικές συντάξεις κάτω από 80% διαπιστωμένης
αναπηρίας. 

Το θέμα αφορά σε όσους έλαβαν μειωμένη επι-
κουρική σύνταξη, υποβάλλοντας αίτηση μετά την
1/1/2015 ή σε όσους έκτοτε έλαβαν αναπηρική σύντα-
ξη με αναπηρία κάτω του 80%.

Χρειάζονται άμεσες απαντήσεις.
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Ημουσουλμανική μειονότητα Ελλάδας είναι η μόνη
αναγνωρισμένη μειονότητα -και, μάλιστα, ως θρη-
σκευτική- στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 45 της

Συνθήκης της Λωζάννης. Αριθμεί περίπου 120.000 άτομα,
σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η μουσουλμανική
μειονότητα σήμερα αποτελείται από τρεις εθνοτικές ομά-
δες: Τούρκους, Πομάκους και Ρομά.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, η Ελλά-
δα και η Τουρκία πραγματοποίησαν μια ανταλλαγή πληθυ-
σμών. Όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι κάτοικοι της Τουρκίας,
υποκείμενοι στον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινού-
πολης, θα μετανάστευαν στην Ελλάδα, εκτός από τις κοινό-
τητες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέ-
δου, και όλοι οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα θα μετανά-
στευαν στην Τουρκία εκτός από τους μουσουλμάνους της
Θράκης.

Οι πληθυσμοί που ανταλλάχθηκαν δεν ήταν ομοιογενείς,
οι χριστιανοί που μετανάστευσαν στην Ελλάδα δεν ήταν
αποκλειστικά ελληνόφωνοι, αλλά περιλάμβαναν και ομι-
λητές της τουρκικής. Παρομοίως, οι μουσουλμάνοι που
μετανάστευσαν στην Τουρκία δεν ήταν αποκλειστικά τουρ-
κόφωνοι, αλλά περιλάμβαναν ομιλητές της αλβανικής, της
βουλγαρικής, της βλάχικης, ακόμα και της ελληνικής
γλώσσας (αλλά μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα).

Η περιοδεία Τσαβούσογλου στη Θράκη ακολουθεί -σε λι-
γότερο από έναν μήνα- εκείνη του υφυπουργού Εξωτερι-
κών της Τουρκίας Γιαβούζ Σελίμ Κιράν. Ο Τούρκος υπουρ-
γός πήγε στη Θράκη, όπου είχε συναντήσεις με εκπροσώ-
πους της μουσουλμανικής μειονότητας.

Οι «ψευτομουφτήδες», εκπρόσωποι της αποκαλούμε-
νης Συμβουλευτικής Επιτροπής της Μειονότητας της Δυτι-
κής Θράκης, καθώς και άλλων οργανώσεων που προωθούν
την ύπαρξη «τουρκικής» εθνικής μειονότητας στην περιο-
χή, ήταν μέρος του προγράμματος των συναντήσεων του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Το θέμα της μειονότητας ήδη έχει μπει ψηλά στην ανοι-
χτή ατζέντα των επαφών Τσαβούσογλου με τον ΥΠ.ΕΞ. Νίκο
Δένδια. Ιδιαίτερα επιθετική, ωστόσο, ήταν η πρόσφατη το-
ποθέτηση του εκπροσώπου του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος
έκανε λόγο τις προηγούμενες μέρες για «ρατσιστικές πο-
λιτικές» κατά της «τουρκικής ταυτότητας» στη μειονότητα
της Θράκης. Επιτέθηκε, δε, και προσωπικά στον πρωθυ-
πουργό, κατηγορώντας τον για «επίθεση στην τουρκική
ταυτότητα», αναφερόμενος σε τηλεδιάσκεψη του Κυριά-
κου Μητσοτάκη με σχολείο του χωριού των Πομάκων της
Πάχνης.

Είναι σαφές ότι οι Τούρκοι εργαλειοποιούν τη μειονότη-
τα. Είναι, όμως, διεθνώς απομονωμένοι στο συγκεκριμένο
θέμα. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα πρέπει να επαγρυπνεί…

Βασίλης Tαλαμάγκας

Εργαλειοποίηση 
της μειονότητας

anetnews24@gmail.com 



Τ
ις πολιτικές και οικονομικές προτε-
ραιότητες της μεταπανδημικής πε-
ριόδου επιχειρεί να σκιαγραφήσει,
ευκαιρίας δοθείσης, ο Κυριάκος

Μητσοτάκης και η χθεσινή καθιερωμένη ανά
μήνα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλί-
ου δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Μάλιστα, ο φόρτος της ημερήσιας διάταξης (14
νομοσχέδια ή δράσεις) παραπέμπει στο μότο που
χρησιμοποιούν πλέον ευρέως στο Μέγαρο Μαξί-
μου, ότι «η κυβέρνηση πατάει γκάζι στις μεταρ-
ρυθμίσεις». Η χρονική συγκυρία της έναρξης
(ημερολογιακή τουλάχιστον) του καλοκαιριού από
σήμερα είναι σαφές ότι εστιάζει, όπως είναι φυ-
σιολογικό και επόμενο, το κυβερνητικό ενδιαφέ-
ρον στο στοίχημα του τουρισμού. Σε αυτό το πλαί-
σιο εντάσσεται και η αναφορά του πρωθυπουργού
κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ετοιμό-
τητα της χώρας να ενεργοποιήσει άμεσα, από σή-
μερα κιόλας, το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid.
«Από αύριο (σ.σ.: σήμερα) η Ελλάδα εντάσσεται
στο πρώτο κύμα των χωρών που ενεργοποιούν το
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid. Δηλώνει την
ετοιμότητά μας για ένα πιο ασφαλές και πιο ελεύ-
θερο καλοκαίρι», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Μά-
λιστα, δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την πο-
ρεία του φετινού καλοκαιριού, συσχετίζοντας,
όπως είπε, την εφαρμογή του κοινού ψηφιακού
πιστοποιητικού «με την επιτάχυνση των εμβολια-
σμών και τη σταθερή πτωτική πορεία των κρου-
σμάτων και των νέων εισαγωγών».

Στον απόηχο, δε, της φημολογίας, την προ-
ηγούμενη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση υπαναχω-
ρεί από τη δέσμευσή της για τη σύσταση των Ομά-

δων Προστασίας των Πανεπιστημίων, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη δημοσίευση της
προκήρυξης (όπως και έγινε χθες το απόγευμα
των πρώτων 400 θέσεων με δυνατότητα πρόσλη-
ψης επιπλέον εξακοσίων από λίστα επιλαχόντων,
αν και όταν παραστεί ανάγκη, εντός εννέα μηνών
από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων), το-
νίζοντας ότι άπαντες οφείλουν να υλοποιούν τις
δράσεις εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμ-
μάτων, που έχουν ήδη αποφασιστεί. «Η προστα-
σία των πανεπιστημίων μέσω της δημιουργίας
αυτών των ομάδων, σε συνεννόηση πάντα με τις
διοικήσεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων, αποτέλεσε μια κεντρική δέσμευση της κυ-
βέρνησης, η οποία θα γίνει πράξη χωρίς περαιτέ-
ρω καθυστέρηση», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Επίσης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη ση-
μασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας
για την ανακουφιστική φροντίδα. «Είναι ένα και-
νοτόμο νομοσχέδιο, το οποίο αντιμετωπίζει μια
δύσκολη πραγματικότητα, της φροντίδας, την
οποία πρέπει να παρέχουμε όχι μόνο σε χρονίως
πάσχοντες αλλά και σε ασθενείς τελικού σταδίου.
Ένα πολύ ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο
πιστεύω ότι για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται από
το υπουργείο Υγείας ολιστικά και με την απαραί-
τητη κοινωνική ευαισθησία», δήλωσε ο κ. Μητσο-
τάκης.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει το νομοσχέδιο
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για
τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και
την επιτάχυνση διαδικασιών στις στρατηγικές και
ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και το αντίστοιχο
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογί-
ου, που εισάγει θεσμικές αλλαγές που επιτρέ-
πουν την ταχύτερη ολοκλήρωση της κτηματογρά-
φησης και περιέχει ρυθμίσεις για τον εξορθολο-
γισμό της διαδικασίας διόρθωσης των ανακριβών
πρώτων κτηματολογικών εγγράφων και της λει-
τουργίας των κτηματολογικών γραφείων και του
φορέα εν γένει. 

Το δόγμα της μηδενικής ανοχής έναντι οποιασδήποτε έκφαν-
σης του οργανωμένου εγκλήματος υιοθετεί η κυβέρνηση, στο
φόντο των τεσσάρων στυγερών ανθρωποκτονιών, που έχουν
συγκλονίσει το Πανελλήνιο. 

Μάλιστα, ασφαλείς πληροφορίες της «Political» αναφέρουν
πως, μετά την επίσκεψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Β. Πλιώ-
τα, όπου του παρέδωσε φάκελο της Αστυνομίας με στοιχεία για
τη διαχρονική εξέλιξη και τη διάρθρωση του οργανωμένου εγ-
κλήματος στην Ελλάδα, προετοιμάζεται τις αμέσως προσεχείς
ημέρες σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου
αφενός να εκπεμφθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι απόλυτη

προτεραιότητα για την κυβέρνηση η εμπέδωση του αισθήματος
ασφάλειας των πολιτών και αφετέρου να δοθούν οι κατευθυντή-
ριες γραμμές για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, σε επι-
χειρησιακό, πλέον, επίπεδο.  Κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν
τον προβληματισμό ο οποίος υπάρχει στα ηγετικά κλιμάκια της
κυβέρνησης για τα πρόσφατα κρούσματα εγκληματικών ενεργει-
ών, που δύνανται να προκαλέσουν ανασφάλεια στους πολίτες.
Την ίδια ώρα, πάντως, δεν σκοπεύουν να αφήνουν αναπάντητες
τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και δη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ,
στον οποίο χρεώνουν απόπειρα διαστρέβλωσης της πραγματικό-
τητας, με στόχο να εξασφαλίσει εφήμερα μικροκομματικά οφέ-
λη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χθεσινή ανακοίνωση του

υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποί-
ος, αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάζει, επι-
σημαίνει μεταξύ άλλων ότι «όποιος μιλά για Άγρια Δύση, όποιος
ειρωνεύεται με σφαίρες, χαλάζια και τίτλους ταινιών για να κατα-
λήξει πως δεν χρειάζεται Αστυνομία στα Πανεπιστήμια τίποτε δεν
κατάλαβε. Και από συνήθεια κινδυνολογεί ασύστολα και λαϊκίζει
επικίνδυνα». Επιπλέον, σημειώνει ότι «το οργανωμένο έγκλημα
δεν έχει ιδεολογικές αναφορές… Η δημοκρατία οφείλει να
απαντήσει γρήγορα. Οργανωμένη, ενωμένη, συντονισμένη…
Εδώ έχουμε το αυγό του φιδιού. Ας μην το αφήσουμε, τυφλωμέ-
νοι από άλλα μικρά, να γίνει ο εφιάλτης μας». 

ΣΠ.ΜΟΥΡΕΛ.

Πόλεμο με το οργανωμένο έγκλημα προαναγγέλλει το Προστασίας του Πολίτη

Πατάει… γκάζι 
τώρα η κυβέρνηση
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Αναρτήθηκε η προκήρυξη για 
την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Αναρτήθηκε χθες το απόγευμα στη Διαύγεια η νέα προκήρυξη για τις 400 θέσεις
στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, όπως είχε προαναγγείλει νωρίτερα στο Υπουργικό
Συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο
αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί καθορίζεται σε
400, με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 από λίστα επιλαχόντων, αν και όταν πα-
ραστεί ανάγκη εντός εννέα μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων. Σημει-
ώνεται ότι από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων, ποσοστό 80%, ήτοι 320 θέ-
σεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο
όλων των τύπων λυκείου (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περι-
λαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ή ισότιμο με
αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α’ Κύκλου Σπουδών
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΣΕΕ Α’ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελμα-
τικών Σχολών, των Επαγγελματικών Σχολών και των Σχολών ΟΑΕΔ. Από τους 600 επι-
λαχόντες, οι 480 θα προέρχονται από την Κατηγορία Α’. Το υπόλοιπο ποσοστό 20%, ήτοι
ογδόντα 80 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου ή β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύ-
πων λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑΛ ή ισότιμο με αυτό
τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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ΣΥΡΙΖΑ: Ούτε… νόμος ούτε τάξη
Σ

ημαία το εργατικό νομοσχέδιο
αλλά και την… ασφάλεια κάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να χτυπή-
σει την κυβέρνηση στο μαλακό

της υπογάστριο. Χθες από τη Χαλκίδα ο
Αλέξης Τσίπρας έστρεψε τα πυρά του προς
τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την
επικείμενη κατάθεση του νομοσχεδίου στη
Βουλή, ενώ νωρίτερα είχε σχολιάσει τη νέα
δολοφονία στα Σεπόλια. 

Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης υπενθύμιζαν στην «Political» ότι η κυ-
βέρνηση εξελέγη (και) με το μότο «τάξη και
ασφάλεια», αλλά η πραγματικότητα απο-
δεικνύει ότι «δεν ισχύει τίποτα από τα
δύο».

«Το οργανωμένο έγκλημα αφήνει τα μα-

τωμένα του ίχνη σε δρόμους, πλατείες και

καφετέριες. Το “νόμος και τάξη” που έταξε

ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται ανομία και

τάξη της μαφίας, αλλά η κυβέρνηση ασχο-

λείται με το πώς θα στήσει αστυνομικά τμή-

ματα μέσα στα ΑΕΙ», τόνισε εξάλλου ο Αλέ-

ξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας

ότι το χάσμα ανάμεσα στις προεκλογικές

υποσχέσεις και τα έργα της κυβέρνησης

είναι κραυγαλέο. Σύμφωνα, μάλιστα, με

τον ίδιο, η βαριά εγκληματικότητα φαίνεται

να έχει βαθιές ρίζες και η αδυναμία της κυ-

βέρνησης του κ. Μητσοτάκη να την αντιμε-

τωπίσει υπονομεύει την ασφάλεια των πο-

λιτών. «Και κοστίζει ζωές. Έως πότε;»,

αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κ. Τσί-

πρας.

Λίγο αργότερα τη σκυτάλη πήρε ο αρμό-

διος τομεάρχης Χρήστος Σπίρτζης, επιση-

μαίνοντας ότι οι μαφιόζικες εκτελέσεις

έχουν γίνει μια καθημερινή είδηση στη χώ-

ρα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τους

πολίτες να βιώνουν τον τρόμο από τον ατε-

λείωτο κύκλο του αίματος. Ο κ. Σπίρτζης

υποστήριξε ότι η παντελής απουσία της

ΕΛ.ΑΣ. και η έλλειψη στοιχειώδους σχεδί-

ου για την αντιμετώπιση της βαριάς εγκλη-

ματικότητας έχουν αποθρασύνει τις συμ-

μορίες του οργανωμένου εγκλήματος και

της νύχτας σε τέτοιο βαθμό ώστε να εκτε-

λούνται διαρκώς συμβόλαια θανάτου υπό

το φως του ήλιου μπροστά σε ανυποψία-

στους πολίτες και μικρά παιδιά.

Φουλ επίθεση 
Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός,

κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη
Χαλκίδα, επέλεξε να σηκώσει το ζήτημα
του εργασιακού νομοσχεδίου. Συγκεκρι-
μένα, τόνισε ότι οι νομοθετικές παρεμβά-
σεις στα εργασιακά είναι «ταφόπλακα» για
τον κόσμο της εργασίας και «γίνονται κατ’
εντολή του ΣΕΒ και μιας μικρής μερίδας
επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν να
κερδοσκοπήσουν εις βάρος των εργαζο-
μένων». Μάλιστα, προανήγγειλε ότι αν πά-
ρει την εξουσία, θα προχωρήσει στην κα-

τάργηση του νομοσχεδίου, θυμίζοντας
εποχές… μνημονίου! «Ακόμα και αν μέσα
από τη σημερινή κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία θεσμοθετηθούν αυτές οι επιλογές,
εγώ είμαι εδώ για να δεσμευτώ απέναντι
στους εργαζομένους και τον ελληνικό λαό
ότι αυτές οι νομοθετικές παρεμβάσεις πο-
λύ σύντομα θα γίνουν παρελθόν», υποσχέ-
θηκε ο Αλέξης Τσίπρας και παράλληλα στη
συνάντησή του με την Ένωση Εργαζομέ-
νων της ΛΑΡΚΟ επέμεινε στην κατάργηση
του οκτάωρου. «Η κυβέρνηση του κ. Μη-
τσοτάκη έχει αποφασίσει να κηρύξει τον
πόλεμο στον κόσμο εργασίας. Το νομοσχέ-
διο που θα φέρει στη Βουλή -που καταργεί
το 8ωρο, μια κατάκτηση αιώνων για τον κό-

σμο της εργασίας, που νομιμοποιεί τις
απλήρωτες υπερωρίες, που θεσμοθετεί το
10ωρο εργασίας, που στην πραγματικότητα
θεσμοθετεί τις ατομικές συμβάσεις, δηλα-
δή την ατομική διαπραγμάτευση του εργα-
ζομένου με τον εργοδότη- είναι μια πρωτο-
φανής επίθεση στον κόσμο της εργασίας»,
σημείωσε.

Τέλος, προανήγγειλε μαζικές συγκεν-
τρώσεις και ζήτησε συστράτευση. Συγκε-
κριμένα, έκανε λόγο για «ανάγκη του συλ-
λογικού αγώνα μέχρις ότου καταφέρουμε
την απόσυρση του νόμου ή μέχρις ότου κα-
ταφέρουμε, λαού θέλοντος, την ακύρωσή
του μέσα από μια άλλη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία».

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

«Τσίτωσε» την Κουμουνδούρου η μεταγραφή Κεδίκογλου 
Αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ

και μειδιάματα στο ΚΙΝ.ΑΛ. προκάλεσε η
προσχώρηση του πρώην υφυπουργού και
βουλευτή Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ Συμεών
Κεδίκογλου στο κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Στελέχη της Κουμουν-
δούρου, που επιμένουν παραδοσιακά στη
σκληρή «αριστερή γραμμή» του κόμματος,
αντιμετώπισαν με δυσφορία τη νέα μετα-
γραφή ενός στελέχους από τον χώρο του
ΠΑΣΟΚ, το οποίο, μάλιστα, όπως έλεγαν,
δεν είναι και πρώτης γραμμής. Στους δια-
δρόμους της Κουμουνδούρου τα πικρόχο-
λα σχόλια περί «πασοκοποίησης» έδιναν
και έπαιρναν. Αυτό που ενόχλησε περισ-
σότερο, όμως, ήταν ο τρόπος που έγινε η
ανακοίνωση της μεταγραφής και κυρίως η
φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με τον
πρώην βουλευτή. Ορισμένοι, μάλιστα,
υπενθύμιζαν με μελαγχολικό μειδίαμα τα

σχόλια που έκανε ο κ. Κεδίκογλου για τον
γραμματέα της ΔΗΜΑΡ Θ. Θεοχαρόπουλο,
όταν είχε αποχωρήσει από το ΚΙΝ.ΑΛ. για
να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. «Φαίνεται πως ο κ.
Θεοχαρόπουλος έχει μια απαράμιλλη ικα-
νότητα πολιτικής επιβίωσης και εξασφάλι-
σης (προσωπικών του) συμφερόντων»,
έγραφε χαρακτηριστικά ο κ. Κεδίκογλου.

Στην όχθη της Χαριλάου Τρικούπη δεν
αιφνιδιάστηκαν. Έμπειρο στέλεχος με μα-
κρά διαδρομή στον χώρο της Κεντροαρι-
στεράς έλεγε με νόημα πως ήταν απλώς
θέμα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο, τόσο
για τον κ. Κεδίκογλου όσο και για κάποια

άλλα στελέχη που αναζητούν με αγωνία
πολιτική στέγη και οφίτσια «εξαργυρώ-
νοντας επιταγές ΠΑΣΟΚ».

Ωστόσο, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη,
σχολιάζοντας στην «Political» τη μεταγρα-
φή Κεδίκογλου, έλεγαν με ειρωνική διά-
θεση πως «η είδηση δεν ήταν η μεταγραφή
ενός πολιτικού στελέχους που έχουν ξε-
χάσει οι πάντες, αλλά το ότι απαίτησε και
πέτυχε να γίνει φωτογραφικό ενσταντανέ
με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ», για να προ-
σθέσουν στο ίδιο ύφος πως αυτό «δείχνει
το μέγεθος των προβλημάτων και τον πα-
νικό του Αλέξη Τσίπρα».

Σε κάθε περίπτωση, από τη Χαριλάου
Τρικούπη υποβαθμίζουν το γεγονός και
μεταφέρουν το πρόβλημα στην αυλή της
Κουμουνδούρου, που εξακολουθεί,
όπως λένε, να αναζητά λύσεις με «σω-
σίβιο ΠΑΣΟΚ».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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H... από αέρος «Οργή του Ποσειδώνα
Η

«Οργή του Ποσειδώνα» έρχε-
ται από αέρος ως απάντηση
στον τουρκικό «Θαλασσόλυ-
κο», ενώ στη μάχη θα μπει τις

επόμενες μέρες και το Πολεμικό Ναυτικό.
Τα δώδεκα αεροσκάφη των Αμερικανών

που είχαν μετασταθμεύσει στη Λάρισα και
την 110 Πτέρυγα Μάχης δεν πρόλαβαν να
επιστρέψουν στη βάση τους στη Μεγάλη
Βρετανία και ακόμη 14 μαχητικά F-15 της
USAFE πέταξαν για Σούδα. Από εκεί θα
εξορμούν στο Ανατολικό Αιγαίο πάνω από
τα ελληνικά νησιά που θέλει να αποστρα-
τιωτικοποιήσει η Άγκυρα και θα συνεκπαι-
δεύονται με μαχητικά F-16, Mirage 2000-5
και F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας, στο
πλαίσιο της διακλαδικής άσκησης «Posei-
don’s Rage», που σχεδίασε το Γενικό Επι-
τελείο Εθνικής Άμυνας.

Μάλιστα, ένα από τα σενάρια της άσκη-
σης προβλέπει ότι τα ελληνικά και τα αμε-
ρικανικά μαχητικά θα πετάξουν πάνω από
τα ακριτικά νησιά, όπως η Λήμνος, η Λέ-
σβος, η Χίος, η Σάμος, η Κως και η Ρόδος,
στέλνοντας το μήνυμα πως «ό,τι απειλείται
δεν αποστρατιωτικοποιείται», που επανέ-

λαβε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μεταξύ άλ-
λων, θα πραγματοποιηθούν εικονικές
προσβολές και αποστολές αεροπορικής
υποστήριξης σε συνεργασία με τα στελέ-
χη Ειδικών Επιχειρήσεων της νέας Δια-
κλαδικής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και
τη συμμετοχή τμημάτων JTAC για την κα-
τάδειξη στόχων στο έδαφος. Ακόμη, θα
γίνουν πτήσεις χαμηλής πλεύσης, προ-
σβολές επίγειων στόχων αλλά και στόχων
επιφανείας, αερομαχίες και σχηματισμοί
με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού αερο-
σκαφών.

Τόσο από την 115 Πτέρυγα Μάχης όσο
και από τις υπόλοιπες βάσεις της Πολεμι-
κής Αεροπορίας έχουν προγραμματιστεί
εκατοντάδες απογειώσεις, μέρα και νύ-
χτα, με τα μαχητικά της Ελλάδας και των
ΗΠΑ να πετούν πάνω από τα κεφάλια των

Τούρκων που συμμετέχουν στον «Θαλασ-
σόλυκο».

Στην «Οργή του Ποσειδώνα» θα δώσουν
το «παρών» και μονάδες του Πολεμικού
Ναυτικού αλλά και του Στρατού Ξηράς,
ενώ πρόκειται για μία ακόμη ελληνική
άσκηση στην οποία κάνουν αισθητή την
παρουσία τους αμερικανικές δυνάμεις.
Τις ίδιες μέρες «τρέχει» και η μεγάλη
άσκηση «Orion 21» με τη συμμετοχή τμη-
μάτων των Ειδικών Επιχειρήσεων της Ελ-
λάδας, των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Σερβίας
και της Κύπρου. Το μεγαλύτερο μέρος του
«Ωρίωνα» θα λάβει χώρα στη Θράκη, τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίο και την Κρή-
τη, με την άσκηση να αποτελεί το «βάπτι-
σμα του πυρός» για τη νεοσύστατη Δια-
κλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων
του ΓΕΕΘΑ. Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη
φορά που θα εμπλακούν τα εναέρια μέσα
της ΔΕΠ, τα ελικόπτερα Chinook και NH-
90 αλλά και τα πλωτά για τη μεταφορά των
αμφίβιων καταδρομέων.

Σε απόλυτη ετοιμότητα βρίσκονται και στο
Πολεμικό Ναυτικό, καθώς μόλις ολοκληρω-
θεί η «Orion 21» ξεκινάει η μεγαλύτερη ναυ-

τική άσκηση της Ελλάδας, η «Καταιγίδα». Το
σύνολο σχεδόν των Μονάδων Επιφανείας
και των Υποβρυχίων του Στόλου θα βγουν σε
Αιγαίο και Ιόνιο, σε μια εντυπωσιακή επίδει-
ξη δύναμης. Η άσκηση, που ματαιώθηκε πέ-
ρυσι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού,
επιστρέφει φέτος, με τα στελέχη και τις Μο-
νάδες του Πολεμικού Ναυτικού να επιδει-
κνύουν το υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης
και επαγγελματισμού τους. Το μπαράζ των
κοινών ασκήσεων με τους συμμάχους, άλ-
λωστε, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα, εκτός από
πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας, είναι
και μία από τις πιο υπολογίσιμες στρατιωτι-
κές δυνάμεις της ευρύτερης περιοχής.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Την ώρα που η Άγκυρα καταφεύγει
στα γνωστά πλέον «πλάνα 
αρχείου», η ελληνική Πολεμική 
Αεροπορία δίνει μαθήματα από 
τον αέρα, έχοντας στο πλευρό 
της τα αμερικανικά  F-15
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Σεπόλια: «Συμβόλαιο θανάτου» με... σφραγίδα αλβανικής μαφίας
Στα κυκλώματα της αλβανικής μαφίας, που δεν έχει κανένα

πρόβλημα να εκτελέσει «συμβόλαια θανάτου», ακόμη και
μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες, ψάχνει το Τμήμα Δίωξης Αν-
θρωποκτονιών της Ασφάλειας τους δολοφόνους του 34χρονου
«Άρη», ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής έπεσε νεκρός σε
καφέ, επί της οδού Δυρραχίου, στα Σεπόλια.

Γνώριμος στις Αρχές από το 2007, ο 34χρονος είχε επιβιώσει
τρεις φορές κατά το παρελθόν, όταν του είχαν στήσει ενέδρα

και δέχτηκε πυρά από επίδοξους εκτελεστές του. Η πιο πρό-
σφατη, μάλιστα, ήταν πριν από περίπου τρεις μήνες, στον Άγιο
Παντελεήμονα. 

Παρ’ όλα αυτά, ο «Άρης» συνήθιζε να κυκλοφορεί σε πολυ-
σύχναστα μέρη, πιστεύοντας ότι αυτό ήταν το καλύτερο «αλεξί-
σφαιρο». Καλύτερο και από αυτό που φορούσε το βράδυ της
25ης Φεβρουαρίου, όταν στην περιοχή της Ομόνοιας εντοπί-
στηκε από αστυνομικούς να κυκλοφορεί με ένα ηλεκτρικό πα-

τίνι, «φορτωμένος» με μικρή ποσότητα ναρκωτικών και πιστόλι
και φορώντας ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο. 

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που ο δολοφόνος του σημάδεψε
κατευθείαν στο κεφάλι, με τον 34χρονο να πέφτει νεκρός,
έχοντας δεχτεί συνολικά οκτώ σφαίρες! Το παρελθόν του βρί-
σκεται πλέον στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., αφού έχει εμπλακεί
σε έκνομες δραστηριότητες της αλβανικής μαφίας: από διακί-
νηση ναρκωτικών και ληστείες μέχρι ανθρωποκτονίες.

Δ
ύο δολοφονίες, δύο «συμβόλαια θα-
νάτου» με... υπογραφή κυκλωμάτων
της νύχτας, μέσα σε λιγότερο από 12
ώρες, έχουν σημάνει συναγερμό στην

ΕΛ.ΑΣ., καθώς οι εκτελεστές δεν υπολογίζουν κάμε-
ρες ασφαλείας ή αυτόπτες μάρτυρες. Δεν υπολογίζουν

τυχόν παράπλευρες απώλειες ούτε καν ότι μπορεί να
βρεθούν σιδηροδέσμιοι!  Αφήνοντας στην άκρη την πολι-
τική αντιπαράθεση -με την κριτική της αντιπολίτευσης
απέναντι στην κυβέρνηση να είναι οξύτατη για τα ζητήματα
της αστυνόμευσης-, δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει
ότι για πρώτη φορά σε αυτές τις τρεις δεκαετίες που χτί-
στηκε και γιγαντώθηκε αυτό το οποίο αποκαλούμε «αθη-
ναϊκή νύχτα» ή οργανωμένο έγκλημα έχουμε ένα κύκλο
αίματος με τόσους πολλούς νεκρούς και τόσο μεγάλη
διάρκεια. Όταν τον Μάιο του 2017 έπεφτε νεκρός στα
Γλυκά Νερά -έξω από το σχολείο του γιου του- ο πάλαι
ποτέ πρωταθλητής του μπόντι μπίλντινγκ Βασίλης Γρ., οι
καλά γνωρίζοντες μιλούσαν για ένα «ξεκαθάρισμα» που
ξεκινάει ξανά και ύστερα από κάποιες δολοφονίες θα
υπάρξει ηρεμία στην «αθηναϊκή νύχτα». 

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά και ενώ έχουν πέσει νε-
κροί «νονοί» με... ένσημα δεκαετιών, ακόμη και ο αδιαμ-
φισβήτητος capo dei capi, Βασίλης Στεφανάκος, τίποτα
δεν προοιωνίζεται πως φτάνουμε στο τέλος. Το αντίθετο,
μάλιστα. Εκτελέσεις όπως αυτή του πυγμάχου Τάσου
Μπερδέση δείχνουν πως ακόμη και άτομα για τα οποία
δεν προκύπτει ενεργή εμπλοκή με υποθέσεις του οργα-
νωμένου εγκλήματος και με κυκλώματα εκβιασμών μπο-
ρούν να πέσουν νεκρά κατ’ εντολή της νέας φουρνιάς του
υποκόσμου.  Περισσότερα από 16 «συμβόλαια θανάτου»
και αρκετές απόπειρες δολοφονίας έχουν καταγραφεί την
τελευταία τετραετία, χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται περι-
πτώσεις όπως του 34χρονου Ομογενούς στο καφέ της
οδού Δυρραχίου στα Σεπόλια. Μιας και ο λόγος για τον

«Άρη», φαίνεται να πλήρωσε την εμπλοκή του από πο-
λύ μικρή ηλικία στην αλβανική μαφία, σε υποθέσεις

που αφορούν σε κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών,
ακόμη και δολοφονιών μελών αντίπαλης συμμο-
ρίας. Είναι ένας πόλεμος παράλληλα με αυτόν
της επονομαζόμενης Greek Mafia, που μετρά
περισσότερους από 20 νεκρούς τα τελευταία
12 χρόνια, ακόμη και μέσα στις φυλακές (σ.σ.:
περίπτωση Αρμπέρ Μπάκο).

Αν υπάρχει κάτι που προβληματίζει τις
Αρχές περισσότερο από το γεγονός ότι
μόλις ένα «συμβόλαιο θανάτου» εξιχνιά-
στηκε τα τελευταία χρόνια (σ.σ.: του
«Αυστραλού» Γιάννη Μακρή) αυτό είναι
ότι από τις συνεχείς ανακατατάξεις δεν
υπάρχει ακριβής εικόνα για την ανθρω-
πογεωγραφία του οργανωμένου εγ-
κλήματος πλέον. 

Ο «πόλεμος
της νύχτας»,

μέρα
μεσημέρι!
Ξεκαθαρίσματα λογαριασμών,

με δεκάδες νεκρούς ,
από εκτελεστές που 

κυκλοφορούν ελεύθεροι 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Δεινός πυγμάχος και νικητής σε ριάλιτι επιβίωσης ο Τάσος Μπερδέσης
Ο Τάσος Μπερδέσης, το θύμα της μαφιόζικης δολοφο-

νίας που έγινε το πρωί της Δευτέρας στη Βάρη, ήταν ένας
από τους καλύτερους Έλληνες πυγμάχους των τελευταίων
ετών. Αν και ξεκίνησε με καράτε στην ηλικία των 12 ετών,
ήταν η πυγμαχία το 1993 που τελικά τον κέρδισε. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος είχε πάρει και την πρόκρι-
ση για τους Ολυμπιακούς στο Πεκίνο του 2008. Ωστόσο, λό-
γω εμπλοκής του με τη Δικαιοσύνη, δεν συμμετείχε. Το

2016 εντάχθηκε στο δυναμικό του Συνδέσμου Επαγγελματι-
κής Πυγμαχίας. Είχε γίνει ευρέως γνωστός από τη συμμε-
τοχή του στο ριάλιτι «Survival Secret» του Epsilon, του
οποίου, μάλιστα, είχε αναδειχθεί και νικητής. Στο παρελθόν
είχε δεσμό και με τη Σταρ Ελλάς 2008, Διονυσία Κουκίου. 

Ο Σάκης Κεχαγιόγλου υπήρξε ο συνήγορος του Τάσου
Μπερδέση σε όλες τις υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί
ο πυγμάχος. Ο γνωστός ποινικολόγος μίλησε στον Alpha,

κάνοντας αποκαλύψεις για τον πελάτη του. «Εκτός από δι-
κηγόρος του, ήμουν και φίλος του. Είναι θλιβερή μέρα για
μένα. Είχε κατηγορηθεί για τρεις υποθέσεις και αθωώθηκε
και στις τρεις. Το χρέος μου ήταν να τον υπερασπιστώ στα
δικαστήρια. Το χρέος μου τελείωσε και, δυστυχώς, ο Τάσος
πέθανε στα 39 του. Ήταν ένας εκπληκτικός αθλητής. Είχε
όνειρο την Ολυμπιάδα και κακώς αποκλείστηκε», δήλωσε ο
Σάκης Κεχαγιόγλου. 

E
να από τα πιο γνωστά ονόματα
της πυγμαχίας στην Ελλάδα, ο
39χρονος πρωταθλητής Τάσος
Μπερδέσης, είναι το τελευταίο -

μέχρι το επόμενο- συμβόλαιο θανάτου
που εκτελέστηκε κατ’ εντολήν ανθρώπων
της νύχτας, σε έναν ακήρυχτο πόλεμο που
η ΕΛ.ΑΣ. παρακολουθεί, χωρίς μέχρι στιγ-
μής να μπορεί να κάνει και πολλά...

Αν και είχε αθωωθεί για ό,τι είχε κατη-
γορηθεί και αφορούσε σε επαφές με αυτό
που ονομάζουμε «νύχτα», ο Τάσος Μπερ-
δέσης κάτι φοβόταν. Αυτό δείχνει το γεγο-
νός ότι τόσο το μοιραίο πρωινό της Δευτέ-
ρας 31 Μαΐου όσο και πριν από μερικούς
μήνες, όταν είχε συλληφθεί έπειτα από
τυχαίο αστυνομικό έλεγχο, οπλοφορούσε.
Όπως αποδείχτηκε, το 9άρι πιστόλι που
είχε πάνω του δεν ήταν αρκετό για να απο-
τρέψει τους επίδοξους εκτελεστές του:
για την ακρίβεια, δεν πρόλαβε καν να το
ακουμπήσει, την ώρα που το Καλάσνικοφ
«ξερνούσε» φωτιά, μολύβι και θάνατο...

Τουλάχιστον 14 κάλυκες από το βαρύ
πολεμικό τυφέκιο συνέλεξαν οι αστυνομι-
κοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτο-
νιών από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη
Βάρη, λίγα μέτρα μακριά από το γυμνα-
στήριο όπου συνήθιζε να ασκείται τους τε-
λευταίους μήνες ο 39χρονος πρωταθλη-
τής πυγμαχίας.

Έχοντας φύγει εδώ και σχεδόν δύο χρό-
νια από την Πάτρα και από τυχόν «μπλεξί-
ματα» που είχε παλιότερα εκεί, φαίνεται
ότι είχε ρίξει όλο του το βάρος στην προ-
σπάθεια να βρει μια θέση στην Ολυμπιακή
ομάδα πυγμαχίας που θα ταξιδέψει στο

Τόκιο. Έχοντας στερηθεί ήδη μία φορά το
όνειρο της συμμετοχής σε Ολυμπιακούς
Αγώνες -λόγω της εμπλοκής του σε υπό-
θεση του κοινού ποινικού δικαίου, για την
οποία αθωώθηκε-, ο Τάσος Μπερδέσης
γνώριζε ότι σε αυτή την ηλικία ήταν η τε-
λευταία του ευκαιρία για μια τέτοια διά-
κριση. 

«Εκεί που ήμουν ένας αθλητής με ση-
μαντικές διακρίσεις κατάφερα να γίνω
φυγόδικος, λες και ήμουν εγκληματίας.
Ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσα να ζήσω.
Ποτέ μου δεν είχα σχέση με τέτοιες κατα-
στάσεις. Το ότι για μικρό χρονικό διάστη-
μα δούλευα σε κάποια μαγαζιά της Πά-
τρας δεν σημαίνει ότι είμαι νονός της νύ-
χτας», είχε δηλώσει ο πάλαι ποτέ πρωτα-
θλητής της πυγμαχίας σχετικά με το τι συ-
νέβη το μακρινό 2008.

Στο παρελθόν του, άλλωστε, και ιδιαίτε-
ρα στην αχαϊκή πρωτεύουσα ψάχνουν οι
αστυνομικοί τις απαντήσεις για το συμβό-
λαιο θανάτου σε βάρος του Τάσου Μπερ-
δέση, καθώς -ιδιαίτερα στην Αθήνα- δεν
φέρεται να είχε εμπλοκή σε κάποιο κύ-
κλωμα της νύχτας.

Κώστας Παπαδόπουλος

Στο παρελθόν του και ιδιαίτερα
στην αχαϊκή πρωτεύουσα 

ψάχνουν οι αστυνομικοί 
τις απαντήσεις για 

το συμβόλαιο θανάτου

14 ΣΦΑΙΡΕΣ 
για τον «Ρόκι»
από την Πάτρα



«Α
νοικτό» παραμένει το
θέμα του εμβολιασμού
των παιδιών ηλικίας 12
έως 15 ετών για την επι-

τροπή εμβολιασμών, όπως έκανε γνω-
στό χθες, κατά την ενημέρωση από το
υπουργείο Υγείας, η πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μα-
ρία Θεοδωρίδου. Ωστόσο, η ίδια άφησε
να εννοηθεί ότι «η σύσταση για εμβο-
λιασμό μπορεί να αφορά σε παιδιά με
αυξημένο κίνδυνο και όχι σε όλα».

Όπως τόνισε εμφατικά, ο εμβολια-
σμός παιδιών, ακόμα κι αν αποφασιστεί
και όποτε αποφασιστεί, «δεν θα έχει
υποχρεωτικό χαρακτήρα». Εφόσον
αποφασιστεί, διευκρίνισε, καθώς ανέ-
φερε ότι η κάθε χώρα λαμβάνει τις δι-
κές τις αποφάσεις όσον αφορά στο ζή-
τημα αυτό, μετά τη θετική γνωμοδότη-
ση του ΕΜΑ για τα εμβόλια mRNA σε
παιδιά 12-15 ετών, πριν από τρεις ημέ-
ρες.

Η κυρία Θεοδωρίδου τόνισε ότι ήδη
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και
Καναδάς εμβολιάζουν τα παιδιά με τα
εμβόλια αυτά, η αποτελεσματικότητα
των οποίων αγγίζει το 100%, όπως δεί-
χνει πρόσφατη μελέτη. Από τα 1.005
παιδιά που εμβολιάστηκαν στο πλαίσιο
αυτής της μελέτης, κανένα δεν ανέπτυ-

ξε νόσο. Πάντως, η πρόεδρος της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών είπε πως,
επειδή η μελέτη έγινε σε σχετικά μικρό
αριθμό παιδιών, «δεν θα μπορούσε να
ανιχνεύσει πιθανές και σπάνιες ανεπι-
θύμητες ενέργειες».

Αναφερόμενη στους παράγοντες που
πρέπει να λαμβάνει κάποιος υπόψη του
προκειμένου να εμβολιάσει τα παιδιά,
είπε ότι είναι η νόσος -η οποία είναι
ήπια για τα παιδιά-, η διασπορά του ιού
και πόσο συμβάλλουν τα παιδιά σε αυ-
τήν, τα πλεονεκτήματα από τον εμβο-
λιασμό, η ασφάλεια του εμβολίου και η
αποδοχή που έχει ο εμβολιασμός
στους γονείς, καθώς μόνο με τη δική
τους συναίνεση θα μπορεί να γίνεται το
εμβόλιο στα παιδιά τους.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε
στους εμβολιασμούς και στα ποσοστά
των εμβολιασμένων. Πιο συγκεκριμέ-
να, τόνισε ότι χθες φτάσαμε τους
100.000 εμβολιασμούς, ενώ συνολικά
έχουν γίνει 5.570.000. Πλήρως εμβο-
λιασμένοι είναι 2.040.000 πολίτες (πο-
σοστό 19,44%). Όσον αφορά στις παρα-
λαβές εμβολίων κατά τον Ιούνιο, ανα-
μένουμε: από Pfizer 2.070.900 δόσεις,
από Moderna 408.800 και από Johnson

& Johnson από 400.000 έως 500.000
δόσεις.

Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 1.007, εκ των οποίων ένα εντοπί-
στηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες ει-
σόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με κορονοϊό είναι 41, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 12.095. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-

νωμένοι είναι 481. Οι εισαγωγές νέων
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικρά-
τειας είναι 151. 

Την τελευταία της πνοή άφησε χθες η 44χρονη Γλυκερία
από το Ηράκλειο της Κρήτης, που εμφάνισε θρόμβωση
αμέσως μετά τον εμβολιασμό της με το AstraZeneca. Ο δι-
οικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ανακοίνωσε
τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.  Η 44χρονη εμβολιάστηκε
με την πρώτη δόση του εμβολίου, αλλά λίγες μέρες αργότε-
ρα άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία. Μία εβδομάδα μετά,
άρχισε να εκδηλώνει τα πρώτα συμπτώματα. Διακομίστηκε
στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και έγινε εισαγωγή της στην

Αιματολογική του νοσηλευτικού ιδρύματος, με τους για-
τρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ. Χθες, έχασε τη
μάχη για τη ζωή.  Συντετριμμένη εμφανίστηκε κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης για τον εμβολιασμό η πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου,
αναφερόμενη στον θάνατο της 44χρονης. Η κυρία Θεοδω-
ρίδου ξεκίνησε την εισήγησή της εκφράζοντας τα συλλυ-
πητήριά της στην οικογένεια της 44χρονης Γλυκερίας από

την Κρήτη, που πέθανε από τη σπάνια θρομβοπενία μετά
τον εμβολιασμό της με AstraΖeneca. «Θα ήθελα, προτού
αναφερθώ στην τακτική ενημέρωση, να εκφράσω τα βαθιά
μου συλλυπητήρια για τη 44χρονη Γλυκερία από την Κρή-
τη, που έφυγε από το σπάνιο σύνδρομο θρόμβωσης με
θρομβοπενία που οφείλεται στο εμβόλιο AstraZeneca»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. Το τελευταίο αντίο στη 44χρονη
μανούλα τριών παιδιών θα πουν σήμερα συγγενείς και φί-
λοι στη Λοχριά Ρεθύμνου, τον τόπο καταγωγής της.

Κρήτη: «Έφυγε» η 44χρονη που εμφάνισε θρόμβωση μετά τον εμβολιασμό

Πλήρως εμβολιασμένοι 
είναι 2.040.000 πολίτες - 
Στα 1.007 τα κρούσματα 
το τελευταίο 24ωρο 

Υπό εξέταση
ο εμβολιασμός 
των παιδιών 
12-15 ετών
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η υλοποίηση
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, από την επό-
μενη σχολική χρονιά, σε νηπιαγωγεία, δημο-
τικά και γυμνάσια της χώρας. Ήδη από χθες,
οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι και αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας καλούνται να υποβάλουν
ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στα επιμορ-
φωτικά προγράμματα στην ιστοσελίδα του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα γίνει εξ
αποστάσεως και θα έχει διάρκεια 20 ώρες (10
ώρες σύγχρονη παρακολούθηση βιντεομα-
θημάτων σε χρόνο που επιλέγει ο επιμορ-
φούμενος και 10 ώρες ασύγχρονη εξ αποστά-
σεως μελέτη επιμορφωτικού υλικού σε χρό-
νο που επιλέγει ο επιμορφούμενος). 

Το υλικό της επιμόρφωσης θα είναι διαθέ-
σιμο από τις 22 Ιουνίου στην πλατφόρμα δια-
χείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και
ηλεκτρονικής μάθησης moodle ΙΕΠ, ενώ κά-
θε επιμορφούμενος θα λάβει σχετική βεβαί-
ωση με την επιτυχή ολοκλήρωση του προ-
γράμματος. Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξ
αποστάσεως επιμόρφωση, ο εκπαιδευτικός
πρέπει να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελ-
τία Εισόδου - Εξόδου, να απαντήσει επιτυχώς
στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και να υπο-
βάλει συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια
όπου αυτά παρατίθενται και το ερωτηματολό-
γιο αποτίμησης επιμόρφωσης. 

Οι βασικές Θεματικές Ενότητες Επιμόρ-
φωσης είναι οι Δεξιότητες του 21ου αιώνα
(Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα, Ψηφιακή
μάθηση 21ου αιώνα και Παραγωγική μάθηση
μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας),
Δεξιότητες Ζωής (Δεξιότητες της κοινωνικής
ζωής, Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας,
Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής
ενσυναίσθησης και Δεξιότητες επιχειρηματι-
κότητας), Δεξιότητες της Τεχνολογίας, της
Μηχανής και της Επιστήμης (Δεξιότητες της
τεχνολογίας, Δεξιότητες διαχείρισης των Μέ-
σων και Ρομποτική) και Δεξιότητες του Νου
(Στρατηγική Σκέψη, Πλάγια σκέψη, Ρουτίνες
σκέψης και αναστοχασμός, Κατασκευές,
παιχνίδια, εφαρμογές και Δεξιότητες υπολο-
γιστικής σκέψης). 

Μ
ε βεβαίωση αρνητικού τεστ θα
προσέλθουν στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις, οι οποίες κάνουν πρε-
μιέρα σε 14 ημέρες, υποψήφιοι

και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που
θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα
με το υγειονομικό πρωτόκολλο που υπέδειξε
η επιτροπή των ειδικών. Οι διαγωνιζόμενοι
από γενικά και επαγγελματικά λύκεια μπο-
ρούν έως το Σάββατο 5 Ιουνίου να παραλά-
βουν δωρεάν από τα φαρμακεία τα δύο πρώτα
self tests, ενώ θα πρέπει να υποβληθούν στο
πρώτο στις 10 του ίδιου μήνα. Σε περίπτωση
που το αποτέλεσμα είναι θετικό, θα πρέπει να
υποβληθούν σε επαναληπτικό έλεγχο μεταξύ
10 και 13 Ιουνίου. 

Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιος που διαγι-
γνώσκεται θετικός σε κορονοϊό συμμετέχει
στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις
του Σεπτεμβρίου, διεκδικώντας συγκεκριμέ-
νο ποσοστό θέσεων στα ΑΕΙ, προσκομίζοντας
το αποδεικτικό του εργαστηριακού αποτελέ-
σματος. Το δεύτεροo self test για τους υποψη-
φίους των ΓΕΛ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
στις 18 Ιουνίου, με δυνατότητα επιβεβαιωτι-
κού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσμα-
τος, έως τις 21 του μήνα. Για τους συνυποψή-
φιους τους από τα ΕΠΑΛ το δεύτερο self test
θα διενεργηθεί στις 19 Ιουνίου με δυνατότητα
επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση

θετικού αποτελέσματος, έως τις 22 του μή-
να. Όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία των Πα-
νελλαδικών Εξετάσεων (υποψήφιοι, εκπαι-
δευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό) εί-
ναι υποχρεωτικό να δηλώσουν το αποτέλεσμα
του αυτοδιαγνωστικού τεστ στην πλατφόρμα
self-testing.gov.gr. Εφόσον το αποτέλεσμα εί-
ναι θετικό, εκδίδεται δήλωση θετικού αποτε-
λέσματος, προκειμένου ο δικαιούχος να υπο-
βληθεί δωρεάν σε rapid test σε δημόσια δο-
μή. Υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί σε αίθουσα
στην οποία διαγνώσθηκε επιβεβαιωμένο
κρούσμα κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών

συνεχίζουν κανονικά τη συμμετοχή στις εξε-
τάσεις. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός ο
οποίος λαμβάνει μέρος στη διεξαγωγή των
εξετάσεων βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, θα
αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που κάποιος
από τους διαμένοντες στο ίδιο σπίτι με υπο-
ψήφιο νοσήσει με κορονοϊό, ο υποψήφιος
μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις με την
επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέ-
σματος.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας είναι υποχρεωτική η χρήση μά-
σκας από όλους τους συμμετέχοντες εντός
των εξεταστικών κέντρων αλλά και στους
εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, κατά την
εξέταση του μαθήματος Μουσική Εκτέλεση
και Ερμηνεία επιτρέπεται η χρήση πνευστών
και κρουστών οργάνων, αλλά θα πρέπει να τη-
ρείται απόσταση τριών μέτρων μεταξύ εξετα-
ζομένων και εξεταστών πίσω από το παραβάν
και τα μουσικά όργανα θα πρέπει, μετά την
ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε υποψηφίου,
να απολυμαίνονται. Στις πρακτικές δοκιμα-
σίες ΤΕΦΑΑ τόσο τα όργανα εξέτασης όσο και
ο βοηθητικός εξοπλισμός απολυμαίνονται
πριν από κάθε χρήση και τηρείται απόσταση
μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προ-
ετοιμασίας ή προθέρμανσης.

ΟΟδηγίες για 
τις προφορικές
εξετάσεις 
Σε παρακείμενες ανεξάρτητες αί-
θουσες και όχι στα Βαθμολογικά
Κέντρα, ως είθισται, όπου ανήκει
η σχολική μονάδα του υποψηφί-
ου με αναπηρία ή ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες θα εξεταστούν
προφορικά οι μαθητές αυτής της
κατηγορίας, λόγω της πανδημίας.
Όπως προβλέπεται, ορίζεται ένα
Βαθμολογικό Κέντρο στην εκά-
στοτε Διεύθυνση Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, στο οποίο
συγκροτείται Επιτροπή Εξέτασης,
εκτός αν οι υποψήφιοι υπερβαί-
νουν τους 80. Σε αυτήν την περί-
πτωση θα οριστούν δύο ή και πε-
ρισσότερα Βαθμολογικά Κέντρα,
ανάλογα με τον αριθμό των μαθη-
τών που δικαιούνται να εξετα-
στούν προφορικά. Η Επιτροπή
Εξέτασης απαρτίζεται από τον
πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτρο-
πής του Εξεταστικού Κέντρου και
τρεις εκπαιδευτικούς για κάθε
εξεταζόμενο μάθημα.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης
υπάρχει πρόβλεψη να παρευρί-
σκεται ιδιώτης γιατρός ή του Δη-
μοσίου για την αντιμετώπιση τυ-
χόν περιστατικού έκτακτης ανάγ-
κης. Για την αποφυγή της διασπο-
ράς του κορονοϊού, στις αίθουσες
αναμονής των υποψηφίων, πρέ-
πει να τηρείται η απόσταση 1,5
μέτρου ανά υποψήφιο. Απόσταση
1,5 μέτρου θα πρέπει να τηρείται
και στις αίθουσες εξέτασης μετα-
ξύ εξεταστών και υποψηφίου. Τέ-
λος, σε κάθε αίθουσα εξέτασης
θα λειτουργεί μόνο μία τριμελής
Επιτροπή Εξέτασης. 

Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου

Με μάσκες και 
αρνητικό self test 
οι Πανελλαδικές
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Οι διαγωνιζόμενοι από γενικά και
επαγγελματικά λύκεια μπορούν
έως το Σάββατο 5 Ιουνίου να 
παραλάβουν τα δύο πρώτα τεστ,
δωρεάν, από τα φαρμακεία…

Άρχισαν οι αιτήσεις
για τα Εργαστήρια
Δεξιοτήτων 



Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συντηρεί το αρχοντικό Γεωργίου
Σβαρτς στα Αμπελάκια

Το μουσείο-αρχοντικό Γεωργίου Σβαρτς στα Αμπελάκια,
ένα από τα σπουδαιότερα κοσμικά κτίρια του ελλαδικού χώ-
ρου του 18ου αιώνα, συντηρεί και αναδεικνύει η Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγρα-
ψε την ένταξη του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση τοι-
χογραφιών και ξύλινων στοιχείων του αρχοντικού Γ. Σβαρτς
στα Αμπελάκια» στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με προ-
ϋπολογισμό 600.000 ευρώ. Δικαιούχος και φορέας λειτουρ-
γίας του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. 

Ιόνια Νησιά

Δύο πλωτά ασθενοφόρα 
για τις ανάγκες των νησιών

Με δύο πλωτά ασθενοφόρα, κατάλληλα διαμορφωμέ-
να με υγειονομικό εξοπλισμό, εξοπλίζεται το Λιμενικό
Σώμα ειδικά για την εξυπηρέτηση και διακομιδή ασθε-
νών από τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η σύμ-
βαση έχει ήδη υπογραφεί από την Παρασκευή 28 Μαΐου
στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το
κόστος καλύπτεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μετέωρα

«Έφυγε» από Covid-19 ο πρώην
δήμαρχος Χρήστος Σινάνης
Η Καλαμπάκα, ο Νομός Τρικάλων και η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για τον θάνατο του Χρή-
στου Σινάνη, δημάρχου Μετεώρων μέχρι το 2019 και επικε-
φαλής της αντιπολίτευσης τα τελευταία δύο χρόνια. Ο
66χρονος Χρήστος Σινάνης νοσηλευόταν με Covid-19 τις
τρεις τελευταίες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη, 15 μέρες στη
ΜΕΘ Covid-19 του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου και άφησε
την τελευταία του πνοή. Τα συλλυπητήριά τους εκφράζουν ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, πολιτικοί φί-
λοι και αντίπαλοι.

Στο παγκόσμιο πρόγραμμα «Πόλεις φιλικές προς τα παιδιά», που στοχεύει
να αναπροσαρμόσει υπηρεσίες, παροχές, προγράμματα και δημόσιους χώ-
ρους στις ανάγκες των παιδιών και των νέων, συμμετέχει η Αθήνα. Προς
τούτο ο δήμος υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη UNICEF για τη συμ-
μετοχή της ελληνικής πρωτεύουσας στο παγκόσμιο πρόγραμμα του ταμεί-
ου των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά. Το μνημόνιο υπογράφηκε σε ειδική
τελετή στο Δημαρχείο Αθηνών από τον Κώστα Μπακογιάννη και τον εκπρό-
σωπο της UNICEF στην Ελλάδα Luciano Calestini. Το πρόγραμμα υλοποιεί-
ται ήδη «σε 47 χώρες συνδέοντας δήμους, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκό χώρο, μέ-
σα ενημέρωσης και, το σημαντικότερο, παιδιά και νέους με σκοπό να κά-
νουν τις πόλεις και τις κοινότητές τους πιο φιλικές προς αυτά».

Μουσείο Γιάννη Ρίτσου προγραμμα-
τίζει να ιδρύσει ο Δήμος Μονεμβασιάς,
το οποίο θα στεγαστεί στο πατρικό του
σπουδαίου ποιητή μας στο Κάστρο Μο-
νεμβασιάς. Προς τούτο ο δήμος με ίδι-
ους πόρους αγόρασε το σπίτι του Γιάννη
Ρίτσου έναντι 750.000 ευρώ και θα το
εξοφλήσει με πέντε ετήσιες δόσεις των
150.000 ευρώ. Το πωλητήριο συμβόλαιο
υπεγράφη την περασμένη Πέμπτη 27
Μαΐου. Ο δήμαρχος Ηρακλής Τριχείλης
δηλώνει ικανοποιημένος, καθώς «οι
υπηρεσίες του δήμου έφεραν εις πέρας
με επιτυχία μέχρι το τελικό στάδιο την
όλη διαδικασία. Το Δημοτικό Συμβού-
λιο έπειτα από εισήγηση της δημοτικής
Αρχής έλαβε τις δύο απαιτούμενες

!Μονεμβασιά

Μουσείο Γιάννη Ρίτσου
το πατρικό του ποιητή 

Με την υπ’ αριθμόν 1032/2020 απόφασή του το Πρωτοδι-
κείο Αθηνών αναγνωρίζει ότι οι 40 εργαζόμενοι σταθμών
ΕΣΠΑ, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, του Δήμου
Θεσσαλονίκης είναι αορίστου χρόνου. Σημειώνεται ότι οι
40 συμβασιούχοι εργάζονται στον δήμο, όπως και πολλές
χιλιάδες συνάδελφοί τους σε όλη την Ελλάδα, επί σειρά
ετών με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις εργασίας.
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Στο παγκόσμιο πρόγραμμα 
«Πόλεις φιλικές προς τα παιδιά»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Αορίστου χρόνου 40 συμβασιούχοι
με απόφαση δικαστηρίου



19
ΤΡΙΤΗ 1 IOYNIOY 2021

POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Τ
η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου
καταγράφηκαν προβλήματα και
καθυστερήσεις στο πρόγραμμα

πυροπροστασίας της Αττικής, ακολούθησε
ευρεία συνάντηση με τη συμμετοχή όλων
των αρμόδιων υπουργών, του περιφερει-
άρχη Αττικής Γ. Πατούλη και δημάρχων με
στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των εργα-
σιών προληπτικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά στην ουσία του σχεδίου, ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης, ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Αυτοδι-
οίκησης Στέλιος Πέτσας και ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς έκαναν σαφές
ότι έχουν οριοθετηθεί 18 περιοχές σε έντε-
κα δήμους της Αττικής. Σε αυτές τις 18 πε-
ριοχές η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας αναλαμβάνει να καθαρίσει την
περίμετρό τους και επομένως να τις προ-
στατεύσει εξωτερικά. 

Στο εσωτερικό της περιμέτρου αναλαμ-

βάνουν οι δήμοι τον καταμερισμό των ερ-
γασιών που σχετίζονται με την προστασία
του δάσους. Εκεί θα έχουν την έκτακτη
χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτε-
ρικών, με βάση τα τεχνικά δελτία που θα
υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη. Όποια εργα-
σία δεν μπορούν οι δήμοι να τη φέρουν σε
πέρας θα την αναλάβει η περιφέρεια ή η
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Για την υλοποίηση του προγράμματος θα
υπάρξει και έκτακτη χρηματοδότηση σε
δήμους και περιφέρεια.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε: «Η Πε-
ριφέρεια Αττικής και ο μηχανισμός της Πο-
λιτικής Προστασίας θα συμβάλλουν με
όλες τις δυνάμεις και πέραν του θεσμικού
πλαισίου των αρμοδιοτήτων στις δράσεις
για τη θωράκιση και την πρόληψη στους
δήμους της Αττικής. Συνεργαζόμαστε στε-
νά με την πολιτική ηγεσία όλων των υπουρ-
γείων, με τους δήμους και τα δασαρχεία
προκειμένου να βοηθήσουμε ως Περιφέ-
ρεια Αττικής στην αντιπυρική θωράκιση».

ΣΠΑΠ: Καταδίκη και πρωτοβουλίες για τα λατομεία
Εκτάκτως συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβού-

λιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης
Πεντελικού (ΣΠΑΠ), καταδικάζοντας την πρό-
σφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
να δώσει τη δυνατότητα επαναλειτουργίας των
λατομείων μαρμάρου στο βουνό. Ακόμη, αποφά-
σισε ομόφωνα να ζητήσει από τα Δημοτικά Συμ-
βούλια των δήμων-μελών να λάβουν αντίστοιχες
αποφάσεις κατά της λειτουργίας λατομείων μαρ-
μάρου στο Πεντελικό και να εκδοθεί ανάλογο
ψήφισμα. Ακολούθως, θα υπογραφεί σύμβαση
με έγκριτους νομικούς, γνώστες των συγκεκρι-
μένων θεμάτων, για όποια ενέργεια απαιτηθεί,
ακόμα και επιπέδου Συμβουλίου Επικρατείας, ενώ θα ενημερωθούν όλοι οι αρμόδιοι φο-
ρείς και οι πολίτες για τη σοβαρότητα του προβλήματος. 

Εξασφάλισε 
χρηματοδότηση

Στην τελική ευθεία μπήκε η επί-
λυση του σημαντικού προβλήμα-
τος έλλειψης κτιριακών υποδο-
μών για τη φιλοξενία του 8ου Γυ-
μνασίου Ιλίου μετά την εξασφάλι-
ση της αναγκαίας χρηματοδότη-
σης ύψους 2 εκατ. ευρώ από την
Περιφέρεια Αττικής. Η επεξερ-
γασία του έργου είχε ξεκινήσει
εδώ και καιρό από τον δήμαρχο
Νίκο Ζενέτο και τώρα, έπειτα από
μια σειρά πρωτοβουλιών και
ενεργειών του περιφερειάρχη
Γιώργου Πατούλη, υπεγράφη η
απόφαση ένταξης του έργου, το
οποίο εντάσσεται στο ΠΕΠ «Αττι-
κή», με τη δαπάνη να ανέρχεται
σε 1.965.000 ευρώ. Να σημειωθεί
ότι συνολικά η Περιφέρεια Αττι-
κής μέσω του ΠΕΠ Αττικής χρη-
ματοδοτεί 30 σχολικές υποδομές
συνολικού προϋπολογισμού 62,5
εκατ. ευρώ. 

Άλλα δύο έργα 
στη Γλυφάδα 
Δύο πρότυπες υποδομές που θα κά-
νουν καλύτερη τη ζωή εκατοντάδων
οικογενειών της Γλυφάδας έχει στα
σκαριά ο δήμαρχος Γιώργος Παπανι-
κολάου σε οικόπεδο που παραχωρή-
θηκε στον δήμο από το υπουργείο
Εργασίας στην περιοχή του Αγίου Νι-
κολάου. Συγκεκριμένα, θα δημιουρ-
γηθούν σύντομα ένας σύγχρονος
παιδικός σταθμός και ένα ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ. Ο παιδικός σταθμός θα προστε-
θεί στη σειρά των πρότυπων υποδο-
μών για παιδάκια προσχολικής ηλι-
κίας που έχουν κατασκευαστεί στην
πόλη, ενώ το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ προορίζε-
ται να γίνει ένας χώρος φαντασίας,
ανάπτυξης και δημιουργικής απα-
σχόλησης για παιδιά με ειδικές ανάγ-
κες, καθώς θα διαθέτει τον απαραί-
τητο εξοπλισμό μέσα σε ένα άνετο,
καθαρό και ασφαλές περιβάλλον,
ώστε τα παιδιά να μπορούν να εξε-
λιχθούν ως προσωπικότητες και να
αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότη-
τές τους.

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα νότια της Αθήνας
έχει βρεθεί στο στόχαστρο
της αντιπολίτευσης για
συγκεκριμένο θέμα εκτός
από τον δήμαρχο και ο επι-
κεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης και πρώην δή-
μαρχος; Ο λόγος είναι ότι
ενώ σε όλα θέματα κάνει
σκληρότατη αντιπολίτευση,
στο συγκεκριμένο, που
αφορά σε οικονομική σχέ-
ση με επιχειρηματία, τη-
ρεί… σιγή ισχύος. Λογικά
αναρωτιούνται οι υπόλοι-
ποι, λοιπόν, γιατί δεν τον
έχουν συνηθίσει... ήσυχο. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Τα χρήσιμα καπάκια 
Μια σημαντική περιβαλλοντική συ-
νεργασία με την Οργάνωση Athens
Makerspace για το πρόγραμμα Pre-
cious Plastic Lab, που χρηματοδο-
τείται από το Πράσινο Ταμείο, ξεκινά
ο Δήμος Αγίου Δημητρίου. Πρόκειται
για ένα εργαστήριο με μηχανήματα
ανακύκλωσης, το οποίο εξειδικεύε-
ται στην επεξεργασία πλαστικών
απορριμμάτων με σκοπό τη μετατρο-
πή τους σε χρήσιμα προϊόντα. Όπως
επισημαίνεται, τα πλαστικά καπάκια
είναι το πιο χρήσιμο είδος πλαστικού
για τα μηχανήματα και, ταυτόχρονα,
το λιγότερο ανακυκλώσιμο. Έτσι, ο
δήμος καλεί τους κατοίκους της πό-
λης να κρατήσουν τα καπάκια από τα
μπουκάλια και τα παραδώσουν στο
ισόγειο του δημαρχείου «γιατί αυτές
οι δύο πράξεις, η ανακύκλωση και η
επαναχρησιμοποίηση, είναι το μέλ-
λον του πλανήτη μας».

Ποιο είναι το πρόγραμμα πρόληψης 
και πυροπροστασίας στην Αττική



Σ
τον εισαγγελέα οδηγείται
σήμερα ο 48χρονος ο
οποίος συνελήφθη από
αστυνομικούς της Άμεσης

Δράσης και του Τμήματος Ασφάλει-
ας Ραφήνας, επειδή κατηγορείται ότι
επιχείρησε να επιβιβάσει με τη βία
στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του ένα 13χρονο κορίτσι. Το πε-
ριστατικό είχε συμβεί γύρω στις 23.00 την περα-
σμένη Πέμπτη, με τον 48χρονο να οδηγείται στον
εισαγγελέα και να παίρνει προθεσμία για να απο-
λογηθεί. 

Όπως κατέθεσε η 13χρονη, καθώς επέστρεφε
με το ποδήλατο στο σπίτι, αντιλήφθηκε ένα λευκό
όχημα να την παρακολουθεί -από την πλατεία της
Ραφήνας έως την οδό Αραφήνος- και τον οδηγό να
της λέει: «Γεια σου, κούκλα, θες να σε πάω κά-
που;». Μετά την άρνηση της ανήλικης, άρχισε να
της φωνάζει επιτακτικά: «Μπες μέσα, τώρα!». Αρ-
χικά η 13χρονη κρύφτηκε στην είσοδο μίας πολυ-
κατοικίας, πιστεύοντας ότι ο 48χρονος θα χάσει τα
ίχνη της. Ωστόσο, όταν βγήκε ξανά στον δρόμο το

λευκό όχημα ήταν εκεί και
την περίμενε, με τον οδηγό
του να επιχειρεί ξανά την αρ-
παγή της. Η ανήλικη έβαλε τις
φωνές και διερχόμενοι περα-
στικοί κάλεσαν την Αστυνο-
μία, έχοντας συγκρατήσει τον

τύπο του Ι.Χ. αυτοκινήτου και την πινακίδα κυκλο-
φορίας του. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί
εντόπισαν στη λεωφόρο Μαραθώνος τον 48χρονο
και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας.

Από την έρευνα στο όχημα, εντοπίστηκαν και
κατασχέθηκαν ένα κουτί με υπνωτικά χάπια και
ένα κουτί με φαρμακευτικές ταινίες αγνώστου
προελεύσεως, ενώ στο σπίτι του μικροποσότητα
κοκαΐνης. Οι Αρχές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό
να χρησιμοποιούσε τα υπνωτικά χάπια στη 13χρο-
νη, την οποία είχε προσεγγίσει ξανά κατά το πα-
ρελθόν (σ.σ.: πριν από περίπου έναν μήνα). Τέλος,
είναι πολύ πιθανό να εκδοθεί διάταξη για να βγουν
τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του
48χρονου στη δημοσιότητα.

Για την πώληση του πολυτελούς ακινήτου του
στη Σύρο απολογήθηκε χθες ο πρώην υπουργός
επί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Γιάννος Παπαντω-
νίου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέ-
πλυμα βρόμικου χρήματος. Ο Γιάννος Παπαντω-
νίου αφέθηκε ελεύθερος χωρίς την επιβολή πε-
ριοριστικών όρων, ενώ σε γραπτή του δήλωση
επανέλαβε τα περί «νομικά ανυπόστατης δίω-
ξης», η οποία έγινε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
«Η δίωξη για την οποία απολογηθήκαμε σήμερα,
χωρίς να επιβληθεί κανένας περιοριστικός
όρος, είναι -όπως την έχει χαρακτηρίσει ο δικη-
γόρος μας, κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος- νο-
μικά ανυπόστατη. Εντάσσεται, όπως και η άλλη
δίωξη σε βάρος μου -για τις φρεγάτες- στο σχέ-
διο πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων
του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε τεθεί σε εφαρμογή από την
απελθούσα κυβέρνηση, ώστε να διευκολυνθεί η
εδραίωσή της στην εξουσία», ανέφερε μεταξύ
άλλων στη γραπτή του δήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Απρί-
λιο ο Γ. Παπαντωνίου είχε κληθεί σε συμπληρω-
ματική απολογία για την υπόθεση των έξι φρε-

γατών του Πολεμικού Ναυτικού και τη δωροδο-
κία ύψους 2,437 εκατ. ευρώ που φέρεται να έλα-
βε από τη THALES NEDERLAND B.V. Υπενθυμί-
ζεται ότι το ζεύγος Παπαντωνίου είχε προφυλα-
κιστεί, αλλά η προσωρινή τους κράτηση έχει αν-
τικατασταθεί με περιοριστικούς όρους.

ΜΜαρία Δήμα 

Συγκλονίζει η καταγγελία εναντίον ενός 44χρονου για βιασμό
μίας ανήλικης κοπέλας στην περιοχή της Λιβαδειάς. Ο άνδρας
βρίσκεται ήδη στα χέρια των αστυνομικών Αρχών. Η υπόθεση
βιασμού καταγγέλθηκε από την οικογένεια του ανήλικου θύματος
στην Αστυνομία και η ανακρίτρια Λιβαδειάς άμεσα διέταξε τη
σύλληψη του 44χρονου άνδρα.
Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται για τα πε-
ραιτέρω στα κρατητήρια της Α.Δ. Βοιωτίας. Αναμένεται να οδηγη-
θεί στην κύρια ανάκριση, όπου και θα αποφασιστεί αν θα κριθεί
προφυλακιστέος. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tvstar, ο 44χρονος
κατάφερε να προσεγγίσει το ανήλικο κορίτσι μέσω του Instagram
και να το πείσει ότι μπορεί με ασφάλεια να το μεταφέρει σε φιλικό
της πρόσωπο στον Βόλο. Ο φερόμενος ως δράστης έδωσε ραντε-
βού με τη 15χρονη έξω από το σχολείο της.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διαδρομή, στο ύψος της Τι-
θορέας, με τη χρήση σωματικής και λεκτικής βίας ο 44χρονος
βίασε το ανήλικο κορίτσι και αμέσως μετά συνέχισαν το ταξίδι για
τον Βόλο. Η 15χρονη, χωρίς να αναφέρει κάτι για την περιπέτειά
της στο φιλικό πρόσωπο που συνάντησε στον Βόλο, εκμυστηρεύ-
τηκε ότι φοβάται να επιστρέψει στη Λιβαδειά με τον 44χρονο. Ο
φερόμενος ως δράστης χωρίς επιτυχία επιχείρησε να πείσει το
ανήλικο θύμα του να μην αποκαλύψει τίποτα και σε κανέναν για
την πράξη του.

Χειροπέδες σε 44χρονο 
για τον βιασμό ανήλικης

Σοκ με την απόπειρα
αρπαγής 13χρονης

Ελεύθερος ο Παπαντωνίου για
την πώληση της βίλας στη Σύρο 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης... σαμπουάν
κατέληξε 54χρονη, η οποία για δεύτερη φορά δεν
εμφανίστηκε στη δίκη της, κατηγορούμενη για τη
δολοφονία του 89χρονου πρώην πεθερού της. Η γυ-
ναίκα είναι κρατούμενη στο Μεταγωγών, όμως βρί-
σκει τρόπους για να μη δικαστεί.

Η 54χρονη κατηγορήθηκε έναν χρόνο μετά τον θά-
νατο του ηλικιωμένου, ο οποίος έχασε τη ζωή του και
βρέθηκε στις σκάλες του διαμερίσματός του στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2019. Έναν
χρόνο αργότερα οι αστυνομικοί κατέληξαν ότι η
πρώην νύφη του, την οποία φιλοξενούσε ο γιος του
στο σπίτι τους, τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα τηγάνι

και στη συνέχεια τον έσπρωξε στις σκάλες, με συνέ-
πεια να χάσει τη ζωή του. Η γυναίκα στο παρελθόν
είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο και ο πρώην σύζυγός
της την πήρε στο σπίτι για να μη μείνει στον δρόμο.

Από την πρώτη ώρα της αστυνομικής έρευνας οι
βασικές υποψίες είχαν οδηγηθεί σε εκείνη, όμως εί-
χε εισαχθεί πάλι στο νοσοκομείο. Η δίκη είχε προ-
γραμματιστεί για την περασμένη εβδομάδα, όμως
ξαφνικά ζήτησε να νοσηλευτεί κι έτσι διακόπηκε.
Όμως και χθες οι δικαστές ενημερώθηκαν ότι κατα-
νάλωσε ποσότητα σαμπουάν και διακομίστηκε πάλι
στο νοσοκομείο. Η δίκη διακόπηκε για δεύτερη φο-
ρά για την άλλη εβδομάδα. 

Μια γραβάτα... ξύπνησε αναμνήσεις στον αντιδήμαρχο
του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργο Αβαρλή. Τη φόρεσε
στη διάρκεια της επίσκεψης του αναπληρωτή αντιπρο-
σώπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες στην Ελλάδα Jason Hepps, αναφέροντας ότι
ήταν το πρώτο δώρο που του χάρισε η νυν σύζυγός του
και την οποία είχε αγοράσει από έναν συνεταιρισμό γυ-

ναικών στην Γκάνα. Όπως ανέφερε ο κ. Αβαρλής, τότε
τον εντυπωσίασε το έθνικ σχέδιό της. Σήμερα, όμως,
σκέφτεται ότι ίσως ήταν ένα σημάδι της ζωής που θα τον
οδηγούσε μια μέρα στο πλευρό αυτών που απεγνωσμένα
προσπαθούν να βοηθήσουν τις υπό ανάπτυξη χώρες
τους σε Ασία ή Αφρική, ώστε να βρουν μια πιο αξιοπρεπή
θέση στον παγκόσμιο χάρτη.

Γραβάτα με... συμβολισμό 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τετ α τετ για τα
αναπτυξιακά έργα
Συνάντηση εργασίας για τα ανα-

πτυξιακά έργα της Θεσσαλονί-

κης είχε ο υφυπουργός Εσωτε-

ρικών με αρμοδιότητα Μακεδο-

νία και Θράκη Σταύρος Καλαφά-

της με τη διευθύντρια του Γρα-

φείου του Πρωθυπουργού στη

Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου.

Ο κ. Καλαφάτης και η κυρία Αν-

τωνίου εξέτασαν την πορεία των

έργων ώστε όπου υπάρχει κώ-

λυμα να μεριμνήσουν για την

επίλυσή του.

Καγιάκ στον Γαλλικό 
ο Κώστας Γιουτίκας
Καγιάκ με την κόρη του στον μονα-
δικό υγροβιότοπο του Γαλλικού
ποταμού έκανε ο αντιπεριφερει-
άρχης Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος Κώστας Γιουτίκας. Άφησε
για λίγο τις υποχρεώσεις της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και συμμετείχε σε δραστηριότητες
ιδανικές για αρχάριους, για οικο-
γένειες και παρέες που αγαπούν
τη φύση από την Οργάνωση Εχε-
δώρου Φύσις στο Δέλτα Γαλλικού.

Συνεχίζει τις περιοδείες
Συνεχίζει τις επαφές στους περι-

φερειακούς δήμους Θεσσαλονίκης

ο Θεόδωρος Καράογλου. Τελευταία

επίσκεψή του ήταν στη Δημοτική

Ενότητα Λαγκαδά. Ο βουλευτής της

Ν.Δ. συναντήθηκε με τους προ-

έδρους των Τοπικών Κοινοτήτων

Ανάληψης, Κολχικού, Χρυσαυγής,

Περιβολακίου, Ηρακλείου και Λαγ-

καδά, ενώ δώρισε και από μια εγκυ-

κλοπαίδεια 30 τόμων στα δημοτικά

σχολεία της Χρυσαυγής, του Περι-

βολακίου και του Ηρακλείου. Ο κ.

Καράογλου άκουσε τα προβλήματα

των Τοπικών Κοινοτήτων και συζή-

τησε με τους προέδρους τις προ-

οπτικές για την αντιμετώπισή τους. 

Πυρά κατά Κυρίζογλου 
για το σιντριβάνι

Ένα σιντριβάνι ήταν η αφορμή για να εξαπολύ-
σει πυρά κατά του δημάρχου Αμπελοκήπων -
Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου ο επικεφαλής
της παράταξης «Πολίτες σε Δράση για την Ανα-
τροπή» Γιώργος Κυριλλίδης. Σε ανάρτησή του, η
οποία συνοδεύεται με σχετική φωτογραφία, πα-
ρουσιάζεται ένα σιντριβάνι στους Αμπελόκη-
πους, το οποίο έχει μπαζωθεί με χώμα.

«Η κατηφόρα 
συνεχίζεται»... 

Με αφορμή το μπαζωμένο σιντριβάνι στους
Αμπελόκηπους, η παράταξη «Πολίτες σε δράση
για την ανατροπή», με επικεφαλής τον Γιώργο
Κυριλλίδη, αναφέρει σε ανάρτησή της: «Προ-
φανώς για την οπισθοδρομική διοίκηση Κυρί-
ζογλου ένα έστω λιτό σιντριβάνι, όπως ήταν αυ-
τό μπροστά στο Β’ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, αποτε-
λεί πολυτέλεια... Έτσι, είπαν να το καθαρίσουν
και να βάλουν μέσα χώμα. Θερμά συλλυπητή-
ρια, η κατηφόρα συνεχίζεται».

Στήριξη της ΚΕΔΕ 
στον Δήμο Δέλτα

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δέλτα
στηρίζουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) και ο όμιλος καταστημάτων My Market.
Στο πλαίσιο της «Συμμαχίας Ευθύνης και Αλλη-
λεγγύης» της ΚΕΔΕ με τη «My Market» παραδό-
θηκαν στον Δήμο Δέλτα τρόφιμα και είδη πρώτης
ανάγκης για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παν-
τοπωλείου. «Η έμπρακτη στήριξη της ΚΕΔΕ είναι
πολύ σημαντική και λαμβάνει ιδιαίτερη αξία αυ-
τήν τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε», τόνισε
ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης. 

Δωρεάν WiFi 
στον Δήμο Χαλκηδόνας
Δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο προσφέρει
στους δημότες και τους επισκέπτες του ο Δήμος
Χαλκηδόνας, ο οποίος σε συνεργασία με το ΕΚΕ-
ΤΑ εγκατέστησε ένα δίκτυο ελεύθερης ασύρμα-
της σύνδεσης (WiFi) σε κεντρικά σημεία του δή-
μου με την υλοποίηση του προγράμματος
WiFi4EU. Τα νέα σημεία θα εμφανίζονται με όνο-
μα «Wifi4EU» στις ηλεκτρονικές συσκευές (κι-
νητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, tablet
κ.ά.) και οι χρήστες θα μπορούν να συνδέονται
μέσω του web browser της συσκευής, όπου θα
εμφανίζεται ο λογότυπος του Wifi4EU, πατώντας
το κουμπί «Σύνδεση» - «Login».

Ήπιε σαμπουάν για να μη δικαστεί για 
τη δολοφονία του πεθερού της 
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Σ
τις 17 Ιουλίου 2021 ο Μπασάρ αλ

Άσαντ συμπληρώνει 21 χρόνια

στην ηγεσία της Συρίας, από τη

μέρα που διαδέχθηκε τον πατέ-

ρα του, Χαφέζ. Συνεχίζει, έτσι, η μεγάλη

αυτή χώρα, με το 74% του πληθυσμού της

να είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, να διοι-

κείται για περίπου 60 εξήντα χρόνια (από το

1970 που ανέλαβε ο Χαφέζ αλ Άσαντ) από

μια οικογένεια σιιτών - και ειδικότερα της

αίρεσης των Αλαουιτών, η οποία είναι επι-

κεφαλής το κόμματος Μπάαθ.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ γεννήθηκε στις 11

Σεπτεμβρίου 1965 στη Δαμασκό. Τελείωσε

τη γαλλοαραβική σχολή και μετά ξεκίνησε

τις σπουδές του στην Ιατρική, με ειδίκευση

στην Οφθαλμολογία, αρχικά στη Δαμασκό.

Ακολούθως, ολοκλήρωσε τις σχετικές

σπουδές στο Λονδίνο. Άλλωστε, τότε δεν

υπήρχε λόγος να μπει στην πολιτική, κα-

θώς ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μπασίρ,

προοριζόταν για διάδοχος του Χαφέζ αλ

Άσαντ. Τον Ιανουάριο του 1994, όμως, ο

Μπασίρ σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυ-

στύχημα και ο Μπασάρ εγκαταλείπει

εσπευσμένα το Λονδίνο, επιστρέφει στη

Δαμασκό και μπαίνει στη Στρατιωτική Ακα-

δημία της Χομς. Το 1999 ήταν ήδη συνταγ-

ματάρχης. Στις 10 Ιουνίου 2000 ο Χαφέζ αλ

Άσαντ παθαίνει καρδιακή προσβολή και

πεθαίνει. Ο Μπασάρ τον αντικαθιστά αμέ-

σως στην ηγεσία της Συρίας. Μαζί του έφε-

ρε και τη λεγόμενη «Άνοιξη της Δαμα-

σκού», δηλαδή αμνήστευση πολιτικών

κρατουμένων, κλείσιμο της μεγάλης Φυλα-

κής Μαζέχ, εκσυγχρονισμό της κοινωνίας,

εισαγωγή του Διαδικτύου και προσπάθειες

για οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, τα

«ανοίγματα» του Μπασάρ επέτρεψαν μεγα-

λύτερη δράση στη σουνιτική «Μουσουλμα-

νική Αδελφότητα», με αποτέλεσμα ο ίδιος ο

Άσαντ να πάρει πίσω πολλές από τις μεταρ-

ρυθμίσεις που ξεκίνησε. Το 2007 απαγο-

ρεύτηκαν το Facebook και το YouTube στη

Συρία, καθώς και πολλές ιστοσελίδες.

Η δολοφονία του πρωθυπουργού του Λι-

βάνου, Χαρίρι (2005), και η «Επανάσταση

των Κέδρων» που ακολούθησε οδήγησαν,

τελικά, τη Συρία στην απόσυρση των στρα-

τευμάτων της από τον Λίβανο. Το 2006 στη-

ρίζει τη Χεζμπολάχ στη σύγκρουση Λιβά-

νου - Ισραήλ και προκαλεί την οργή των

ΗΠΑ. Έναν χρόνο αργότερα «επανεκλέγε-

ται» με 97,6%.

Η «Αραβική Άνοιξη»
Τον Μάρτιο του 2011 ξεσπά η «Αραβική

Άνοιξη» και στη Συρία. Ο Μπασάρ αλ Άσαντ

υποχρεώνεται σε δυναμική καταστολή των

τεράστιων διαδηλώσεων, κηρύσσει τη χώρα

σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ ο ΟΗΕ

αναγκάζεται να ζητήσει έρευνα για παραβιά-

σεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Συρία γίνε-

ται «μαύρο πρόβατο» για τη Δύση και ο Μπα-

σάρ κατηγορείται για εγκλήματα κατά της αν-

θρωπότητας. Μόνες χώρες που τον στήριξαν

(αλλά επαρκείς, όπως αποδείχθηκε) ήταν η

Ρωσία και η Κίνα. Ακολούθησαν όλα τα επό-

μενα χρόνια καταγγελίες από Δυτικούς ηγέ-

τες -με πρώτο τον Ομπάμα- για δολοφονίες

αθώων στη Συρία.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ, σιίτης μουσουλμά-

νος που «επανεξελέγη» το 2014 με 92% και

την περασμένη εβδομάδα με 95,1%, έχει

παντρευτεί σουνίτισα, την Άσμα Φαουάζ αλ

Ακχάρς, και έχει μαζί της τρία παιδιά.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Απόλυτος κυρίαρχος 
με 21 χρόνια στην ηγεσία της Συρίας

ΜΠΑΣAΡ ΑΛ AΣΑΝΤ 



Ο
κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός
(ΔΗ.ΣΥ.) βγήκε νικητής από τις κάλπες που
στήθηκαν την Κυριακή στην Κύπρο, για την
ανάδειξη των 56 νέων βουλευτών της Μεγα-

λονήσου. Δεύτερο κόμμα είναι το ΑΚΕΛ που απέσπασε
22,34% και τρίτο το ΔΗ.ΚΟ. με 11,29%.  Συνολικά 658 υπο-
ψήφιοι διεκδίκησαν την προτίμηση στην κάλπη 557.589
πολιτών, προκειμένου να καταλάβουν μία από τις 56
έδρες του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Αυτό το εκλογικό
σώμα ήταν το μεγαλύτερο που κατεγράφη στους καταλό-
γους σε εθνικές εκλογές της Κύπρου.

Ωστόσο, τα δύο μεγάλα κόμματα του νησιού είδαν τα
ποσοστά τους μειωμένα στην προχθεσινή αναμέτρηση.
Αντίθετα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο)
έλαβε 24.255 ψήφους και κατέλαβε την 4η θέση με πο-
σοστό 6,78%, ξεπερνώντας τη σοσιαλιστική ΕΔΕΚ (η
οποία έλαβε 6,72%) για 231 ψήφους. Στις προηγούμενες
εκλογές το ΕΛΑΜ ήταν όγδοο, με μόλις δυο βουλευτές,
ενώ, με βάση τα προχθεσινά αποτελέσματα, καταλαμβά-
νει τέσσερις έδρες. Το ακροδεξιό αυτό κόμμα, που στην
προηγούμενη σύνθεση της Κυπριακής Βουλής έκανε
φιλότιμες προσπάθειες να κρατήσει αποστάσεις από τη
Χρυσή Αυγή, είναι το μοναδικό που στις εκλογές της Κυ-
ριακής εμφάνισε άνοδο σε όλες τις εκλογικές περιφέ-
ρειες της χώρας. Οι έδρες του θεωρούνται καθοριστικές
για την έγκριση σειράς κυβερνητικών νομοσχεδίων στη
νέα Κυπριακή Βουλή. Ιδιαίτερα ισχυρή απεδείχθη η

εκλογική επιρροή του ΕΛΑΜ στις εκλογικές περιφέρειες
Λάρνακας και Αμμοχώστου. Καλά πήγε, επίσης, σε Λευ-
κωσία και Λεμεσό, ενώ στην Πάφο σημείωσε τη μικρότε-
ρη άνοδο.

Συνεπώς, νικητές στις κάλπες θεωρούνται ο ΔΗ.ΣΥ.
και το ΕΛΑΜ, ενώ, αντίθετα, προβληματισμός για το απο-
τέλεσμα υπάρχει στα επιτελεία του ΑΚΕΛ και του ΔΗ.ΚΟ.
Φαίνεται, μάλιστα, ότι στο ΑΚΕΛ ήδη δρομολογούνται
εσωκομματικές εξελίξεις, καθώς η νέα ήττα του κόμμα-
τος της Αριστεράς θα οδηγήσει σε εκλογικό Συνέδριο,
όπου αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της ηγεσίας.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του γενικού γραμμα-
τέα του κόμματος Άντρου Κυπριανού, ο οποίος, μετά τη
γνωστοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων, δήλωσε
έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. 

«Ο λαός έδωσε την ετυμηγορία του. Το αποτέλεσμα είναι
απόλυτα σεβαστό. Άλλο η εκλογική διαδικασία και άλλο η
επόμενη ημέρα των εκλογών. Η επομένη των εκλογών θα
πρέπει να χαρακτηρίζεται από αίσθημα αυξημένης ευθύ-
νης», δήλωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Άλλη μία περιπετειώδης
σύλληψη έγινε χθες γνωστή
στην Τουρκία. Ο Σελαχαντίν
Γκιουλέν, ανιψιός του γνω-
στού θρησκευτικού ηγέτη και
μεγάλου εχθρού του προ-
έδρου Ερντογάν, Φετουλάχ
Γκιουλέν, συνελήφθη σε χώρα
του εξωτερικού (την οποία δεν κατονομάζουν οι τουρκι-
κές Αρχές) και μεταφέρθηκε πίσω στην Τουρκία από
μυστικούς πράκτορες της διαβόητης ΜΙΤ, όπως μεταδί-
δει το πρακτορείο Anadolu.

Τέτοιου είδους «επιχειρήσεις», όμως, δεν προσελ-
κύουν την προσοχή της κοινής γνώμης, που έχει στραμ-

μένα τα μάτια της στις αλλε-
πάλληλες αποκαλύψεις του
αρχιμαφιόζου Σεντάτ Πεκέρ, ο
οποίος τώρα στρέφει τα βέλη
του και εναντίον του Ερντογάν
προσωπικά! Ο Πεκέρ καταγ-
γέλλει, πλέον, ότι συνεργαζό-
ταν με το τουρκικό κράτος και

τις μυστικές του υπηρεσίες (εννοείται εις γνώσιν του
Ερντογάν), προκειμένου να στέλνει drones και όπλα στη
Συρία, για λογαριασμό της οργάνωσης «Αλ Νούσρα»,
ενός παρακλαδιού της «Αλ Κάιντα». Πάντως, ο Ερντο-
γάν κάνει πως δεν καταλαβαίνει και ετοιμάζεται να θε-
μελιώσει τη Διώρυγα της Κωνσταντινούπολης.

Μια σημαντική πολιτική απόφαση, που μπορεί να αλλάξει τα
δημογραφικά δεδομένα όχι μόνο στην Κίνα αλλά και σε ολό-
κληρο τον κόσμο σε μερικά χρόνια, έλαβε το Πεκίνο. Η χώρα
του 1,4 δισ. πληθυσμού αποφάσισε να επιτρέψει τη γέννηση
και τρίτου παιδιού σε μια οικογένεια, καθώς προσπαθεί συ-
στηματικά να καταπολεμήσει τη γήρανση του κράτους, ως
αποτέλεσμα της πολιτικής τού «ενός παιδιού» που είχε
εφαρμοστεί επί δεκαετίες, προτού (το 2016) επιτραπεί η γέν-
νηση και δεύτερου παιδιού. Η απόφαση του 2016 για δεύτερο
παιδί, ωστόσο, δεν οδήγησε σε σημαντική αύξηση των γεννή-
σεων, κυρίως εξαιτίας του υψηλού κόστους ανατροφής στη
σημερινή Κίνα. Τα σχετικά στοιχεία να αποτυπώνουν ποσο-
στό γονιμότητας 1,3 παιδιά ανά γυναίκα για το έτος 2020, σε
σύγκριση με κοινωνίες όπου επίσης παρατηρείται γήρανση
του πληθυσμού, όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία κ.λπ. Στην τελευταία
απογραφή η Κίνα μέτρησε 1,41 δισ. κατοίκους, ενώ η Ινδία
έφτασε τους 1,38 δισ. πολίτες.

Κίνα: Μέχρι τρία παιδιά θα μπορεί 
πλέον να αποκτά κάθε ζευγάρι
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Κ Y Π Ρ Ο Σ  -  Ε Κ Λ Ο Γ E Σ

Νίκη Αναστασιάδη
αλλά με απώλειες -
Άνοδος Ακροδεξιάς 

Κ

Πράκτορες της MIT «επαναπάτρισαν» 
τον ανιψιό του Γκιουλέν, εχθρού του Ερντογάν



Αναφορικά με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα
μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ιστοσελίδα της Ειδι-
κής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(ΕΓΔΙΧ).

Η αίτηση απευθύνεται στους πιστωτές (τράπεζες,
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ΑΑΔΕ, προμηθευ-
τές).

Συγκεκριμένα, το Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν ως
πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών, κοινοποιώντας στον οφειλέτη με
ηλεκτρονική επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή ή με
συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμου τύπου ταχυ-
δρομική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση πρό-

σκληση για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση των οφει-
λών του.

Οι χρηματοδοτικοί φορείς διατηρούν διακριτική ευ-
χέρεια ως προς την υποβολή πρότασης ρύθμισης οφει-
λών και ως προς το περιεχόμενό της και δεν υποχρε-
ούνται να υποβάλουν προτάσεις σε όλες τις περιπτώ-
σεις που τους απευθύνεται αίτηση. Επίσης, προβλέπε-
ται η διαγραφή μεγάλου μέρους των προστίμων και των
προσαυξήσεων. Κατά περίπτωση, μπορεί να υπάρξει
και διαγραφή κεφαλαίου. Από την υποβολή της αίτησης
και μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της δια-
δικασίας αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων
και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλε-
σης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων, κατά του
οφειλέτη.

Εξωδικαστικός: Αναστολή αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης

Σ
ε καθολική εφαρμογή, συμ-
περιλαμβάνοντας και τα νοι-
κοκυριά και τις μικρές επι-
χειρήσεις, τίθεται από σή-

μερα ο νέος πτωχευτικός νόμος, ο
οποίος ισχύει ήδη από την 1η Μαρτίου
για τις επιχειρήσεις. Τα φυσικά και νο-
μικά πρόσωπα θα μπορούν να διευθε-
τούν ή να απαλλάσσονται από τα χρέη
τους με τρεις τρόπους: Την εξωδικα-
στική διευθέτηση των οφειλών με τρό-
πο παρόμοιο με αυτόν που ίσχυε στον
Εξωδικαστικό Μηχανισμό, την προ-
πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και την πτώχευση.

Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό για
τη ρύθμιση οφειλών ο οφειλέτης θα
μπορεί να επιτυγχάνει για το χρέος του
«κούρεμα» προσαυξήσεων έως 85%
στα ασφαλιστικά ταμεία, έως 95% στην
Εφορία και έως 100% στις τράπεζες
και, καθώς και «κούρεμα» στο κεφά-
λαιο έως 75% στο Δημόσιο και 80% στις
τράπεζες.

Παράλληλα, ο νέος νόμος δίνει τη
δυνατότητα να ρυθμισθούν για πολύ
μεγαλύτερη χρονική περίοδο απ’ όσο
προβλέπουν οι ισχύουσες ρυθμίσεις
τα χρέη προς την Εφορία και τα ασφα-
λιστικά ταμεία. Ανάλογα με το οικονο-

μικό προφίλ κάθε δανειολήπτη, ο
αριθμός των δόσεων θα προσαρμόζε-
ται κατάλληλα, φθάνοντας, σε ακραίες
περιπτώσεις, έως και τις 240 δόσεις.

Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών
ή απαλλαγής και με τους τρεις τρό-
πους έχουν φυσικά και νομικά πρό-
σωπα με πτωχευτική ικανότητα, ενώ
για τα νοικοκυριά χωρίς πτωχευτική
ικανότητα ο μόνος δρόμος είναι η
πτώχευση και συνεπώς η εκποίηση
των περιουσιακών τους στοιχείων -
ακόμα και της πρώτης κατοικίας, για
την οποία από σήμερα 1η Ιουνίου δεν
υπάρχει, πλέον, πλαίσιο προστασίας.

«Δεύτερη ευκαιρία» 
Στην περίπτωση πτώχευσης, το νο-

μοσχέδιο ορίζει ότι η απαλλαγή του
οφειλέτη από τα χρέη του επέρχεται
σε τρία χρόνια, ενώ μειώνεται στο ένα
έτος, όταν στην πτωχευτική περιουσία
εντάσσεται και η πρώτη κατοικία.

Με αίτημα του οφειλέτη, η πρώτη
κατοικία μπορεί να μεταβιβαστεί στον
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθω-
σης των πρώτων κατοικιών και να δια-
μένει σε αυτήν καταβάλλοντας ενοί-
κιο. Μετά την παρέλευση 12 ετών, ο
οφειλέτης έχει τη δυνατότητα επανα-
γοράς της κατοικίας στην τρέχουσα
εμπορική τιμή. Για τους οικονομικά
ευάλωτους υπάρχει και η πρόβλεψη
για την καταβολή στεγαστικού επιδό-
ματος.

ΓΓια τα ευάλωτα νοικοκυριά
Το μέγιστο ποσό του στεγαστικού επιδόματος για τα ευάλωτα νοικοκυ-
ριά ορίζεται ως ακολούθως: α) Για τον αιτούντα: 70 ευρώ ανά μήνα. β)
Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ τον
μήνα. γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξη-
ση 35 ευρώ τον μήνα. δ) Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α
χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστά-
τευτο τέκνο. δ) Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα
210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Από σήμερα ξεκινά 
η εφαρμογή του - Τέλος 
η προστασία της πρώτης 
κατοικίας - Συνολική 
ρύθμιση οφειλών έως 
240 δόσεις - Στεγαστικό 
επίδομα για τους ευάλωτους

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Νέος πτωχευτικός:
«Κούρεμα» χρεών
έως και 80%
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Ο Οργανισμός «ψηλώνει» 
την ανάπτυξη στο 3,8% φέτος,
αντί αρχικής πρόβλεψης 
3,4%, και 5% το 2022 - 
Αναμένεται έκρηξη επενδύσεων! 

Στα υψηλά επταετίας
οι καταθέσεις - 
Στα 167,3 δισ. ευρώ
τον Απρίλιο 

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων τον Απρίλιο
ανήλθαν σε υψηλό επτά ετών, κάτι
που οφείλεται κυρίως στην ανα-
στολή φορολογικών και άλλων
υποχρεώσεων των πληττόμενων
από την πανδημία καθώς και στον
περιορισμό της κατανάλωσης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, οι καταθέσεις
του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν αύ-
ξηση κατά 2,957 δισ. ευρώ και δια-
μορφώθηκαν στα 167,3 δισ. ευρώ,
που είναι το υψηλότερο επίπεδο
από τα τέλη του 2013. Σημειώνεται
ότι τον Μάρτιο οι καταθέσεις είχαν
διαμορφωθεί στα 164,3 δισ. ευρώ,
ενώ από την αρχή της πανδημίας η
αύξηση των καταθέσεων διαμορ-
φώνεται στα 25,5 δισ. ευρώ. Η αύ-
ξηση των καταθέσεων προήλθε από
την αύξηση των καταθέσεων των
νοικοκυριών κατά 1,666 δισ. ευρώ
και των επιχειρήσεων κατά 1,291
δισ. ευρώ. 

Η νέα θεαματική αύξηση των κα-
ταθέσεων κατά τον Απρίλιο αύξησε
την καθαρή χρηματοδότηση της οι-
κονομίας κατά 4,271 δισ. ευρώ, αλ-
λά την ίδια στιγμή εξακολουθεί να
υπάρχει διστακτικότητα από την
πλευρά των επιχειρήσεων για νέα
δάνεια. Από τα στοιχεία προκύπτει
ότι τον Απρίλιο η καθαρή ροή νέων
δανείων προς τις επιχειρήσεις μει-
ώθηκε κατά 657 εκατ. ευρώ σε σχέ-
ση με τον Μάρτιο, ενώ τον ίδιο μήνα
είχε σημειωθεί αύξηση κατά 596
εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Φε-
βρουάριο. Τέλος, τον Απρίλιο η μη-
νιαία καθαρή ροή της χρηματοδότη-
σης προς ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, αγρότες και ατομικές επιχει-
ρήσεις ήταν θετική κατά 7 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 33
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Υ
ψηλότερη ανάπτυξη από τις αρ-
χικές προβλέψεις, ικανοποί-
ηση για την προώθηση των με-
ταρρυθμίσεων και ψήφο εμπι-

στοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας
αλλά και στο έργο της ελληνικής κυβέρ-
νησης δίνει ο Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στην έκθε-
σή του για την πορεία της παγκόσμιας οι-
κονομίας και των χωρών-μελών του, ο
Οργανισμός αναφέρει τα εξής:

1. Ο ρυθμός ανάπτυξης το 2021 θα δια-
μορφωθεί στο 3,8%, έναντι αρχικής πρό-
βλεψης 3,4%, ενώ το 2022 θα «ψηλώσει»
ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στο 5%.
Έτσι, η σωρευτική αύξηση της διετίας θα
διαμορφωθεί στο 8,8%, «σβήνοντας» την
ύφεση του 2020, ενώ η αρχική πρόβλεψη
τοποθετούσε τον πήχη στο 7,5%. 

2. Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
θα δώσουν ισχυρή ώθηση στην Ελλάδα,
καθώς φέτος αναμένεται να εισρεύσουν
στη χώρα μας 4 δισ. ευρώ (περίπου 2,3%
του ΑΕΠ) και σταθερά 5,3 δισ. ευρώ ετη-
σίως έως το 2026. 

3. Η αύξηση των επενδύσεων θα δια-
μορφωθεί φέτος στο 11,5% και το 2022 θα
ανέλθει στο 20%. 

4. Η ανάκαμψη του τουρισμού είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία των εμ-
βολιασμών και εκτιμάται ότι ο κλάδος θα
ανακτήσει, τουλάχιστον για φέτος, τις μισές
απώλειες σε σχέση με τον τζίρο του 2020. 

5. Το άνοιγμα του τουρισμού εκτιμάται

ότι θα τροφοδοτήσει την καθαρή αύξηση

των εξαγωγών προϊόντων και των υπηρε-

σιών στο 4,9% φέτος και στο 13,3% το

2022. 

6. Η βελτίωση των βασικών μακροοι-

κονομικών μεγεθών, σε συνδυασμό με

την αύξηση των καταθέσεων, θα οδηγή-

σει σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλω-

σης κατά 1,6% φέτος και 3% το 2022. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η επίδραση του

lockdown από τον περασμένο Νοέμβριο

και μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου

του 2021 αντιστοιχεί στο 50% των επιπτώ-

σεων του πρώτου lockdown. Ο ΟΟΣΑ επι-

σημαίνει ότι τα μέτρα στήριξης νοικοκυ-

ριών και επιχειρήσεων ενίσχυσαν την οι-

κονομική δραστηριότητα, ενώ επισημαί-

νεται η εξαιρετικά θετική πορεία μέσα

στην πανδημία για τους τομείς των φαρ-

μακευτικών εταιρειών, των εταιρειών ια-

τρικών ειδών και της οικοδομικής δρα-

στηριότητας. 
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας επισημαίνει σε ανακοίνωσή
του ότι «οι προβλέψεις που ανακοίνωσε ο
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης για τη χώρα μας αποτε-
λούν ακόμα ένα σήμα εμπιστοσύνης στην
ασκούμενη οικονομική πολιτική και στις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας». 

Με τις προβλέψεις αυτές, ο ΟΟΣΑ προ-
στίθεται σε μια μακρά σειρά θεσμών, οί-
κων αξιολόγησης, τραπεζών και αναλυ-
τών, που αναθεωρούν επί τα βελτίω τις
εκτιμήσεις τους για την πορεία της ελλη-
νικής οικονομίας, ενώ όλοι οι διεθνείς
οργανισμοί και οι επενδυτικοί οίκοι συγ-
κλίνουν στην άποψη ότι η Ελλάδα, μέσα
στο 2022, θα υπερκαλύψει τις απώλειες
που κατέγραψε, εξαιτίας της πρωτόγνω-
ρης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και
της ύφεσης που επέφερε. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΟΣΑ
αναμένει αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ
κατά 5,8% φέτος και 4,4% το 2022, ενώ η
παγκόσμια ύφεση το 2020 διαμορφώθη-
κε στο 3,5%. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ψήφος εμπιστοσύνης 
στην Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ



Μ
ια επένδυση που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ από
πλευράς της Eurobank ολοκληρώνεται ύστερα από
πέντε χρόνια εντατικών εργασιών, δίνοντας μια νέα
μορφή διεθνών προδιαγραφών σε τρία οικοδομικά

τετράγωνα στον Πειραιά, που είχαν αφεθεί στη φθορά του χρόνου
για δεκαετίες. Πρόκειται για τα τρία οικοδομικά τετράγωνα στην
περιοχή του Αγίου Διονύσιου: Το Piraeus Port Plaza είναι πρώην
κτιριακό συγκρότημα της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, που
ξεκίνησε τη λειτουργία του ακριβώς 90 χρόνια πριν, τον Μάιο του
1931, παρουσία του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, για να
ολοκληρώσει την πορεία του στον χρόνο, το 2008, οπότε και η
εταιρεία μεταστεγάστηκε στις νέες εγκαταστάσεις της. Το αμέσως
επόμενο διάστημα εγκαθίστανται στους εργασιακούς χώρους πε-
ρισσότεροι από 500 εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Λιανι-
κής Τραπεζικής της Eurobank, ενώ στο συγκρότημα λειτουργούν
ήδη γραφεία της Alpha Bank και της Teleperformance.

Απίστευτη κατάκτηση για τους
Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

Πρωτοφανή διάκριση για Έλληνα ελαιοπαραγω-
γό, πολύ υψηλού κύρους, με την πρώτη θέση και 14
βραβεύσεις που σημειώθηκαν στην Ιταλία, για τους
βιολογικούς Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου. Στον έγ-
κριτο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδων EVO Interna-
tional Olive Oil Competition 2021, που πραγματο-
ποιήθηκε στην Καλάμπρια της Ιταλίας και όπου
συμμετείχαν περισσότερα από 700 ελαιόλαδα από
30 ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσμου, οι βιολο-
γικοί Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου τιμήθηκαν με
εξαιρετικά υψηλές βραβεύσεις: Με την πρώτη θέση
και το νικητήριο καλύτερο ελαιόλαδο Flavored
EVOΟ IOOC 2021 και με έξι χρυσά και επτά ασημέ-
νια βραβεία αλλά και πολύ υψηλές βαθμολογίες. Οι
Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου κατακτούν παγκόσμια
τον μοναδικό αριθμό των 280 διεθνών βραβεύσε-
ων. Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ για Έλληνα ελαι-
οπαραγωγό αποκλειστικά των δικών του ελαιοπρο-
ϊόντων.

Lightsource bp: 
Στην Ελλάδα ο παγκόσμιος 
κολοσσός ηλιακής ενέργειας 
Η εταιρεία κατοχύρωσε 140 MW στην πρό-
σφατη Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία,
δηλαδή 40% της συνολικής δημοπρατημέ-
νης ισχύος, «κλειδώνοντας» σε μια μέση
τιμή των 38.5 ευρώ ανά MW. Τα συγκεκρι-
μένα έργα αποτελούν ένα μέρος από τα 640
ΜW έργων που θα εξαγοράσει η Lightsour-
ce bp από την Kiefer TEK, κάτι που την κα-
θιστά έναν από τους μεγαλύτερους διαχει-
ριστές και επενδυτές ηλιακής ενέργειας
στη χώρα. Η Lightsource bp είναι μία από
τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στην
ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων ηλιακής
ενέργειας.

ΕΛ.ΠΕ.: Πρόγραμμα υποτροφιών
για μεταπτυχιακές σπουδές

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ανακοινώνει για
9η συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Υποτροφιών για Με-
ταπτυχιακές Σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα
πανεπιστημίων των χωρών: Γαλλίας, Γερμανίας, Ελ-
βετίας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ηνωμένου
Βασιλείου, Καναδά, Νορβηγίας και Ολλανδίας. Το
πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων
φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις τους με εξειδίκευση και σύγχρονες προ-
σεγγίσεις σε τομείς Μηχανικής, Ενέργειας, Διοίκη-
σης και Οικονομίας, καθώς και σε κλάδους που
απαιτούν τεχνολογίες αιχμής. Οι υποτροφίες αφο-
ρούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοί-
τησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την από-
κτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης.
Κάθε υποτροφία καλύπτει δαπάνες διαβίωσης και
δίδακτρα πανεπιστημίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

ΤΡΙΤΗ 1 IOYNIOY 2021

OLITICALP USINESSB26

Την Αττικές Διαδρομές Α.Ε., εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της

Αττικής Οδού, επαναπιστοποίησε η TÜV Hellas. Οι σχετικές επιθεωρή-

σεις πραγματοποιήθηκαν σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου αλλά

και στις εγκαταστάσεις της Αττικής Οδού, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν

τον τρόπο την πλήρη συμμόρφωση της Αττικές Διαδρομές με τα σχετικά

πρότυπα σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, η απαρέγκλιτη τήρηση των

όσων προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα εγγυάται την απρόσκοπτη λει-

τουργία του αυτοκινητόδρομου καθώς και τις εξαιρετικές συνθήκες

ασφάλειας τόσο επί του οδοστρώματος όσο και σε όλες τις διαδικασίες

λειτουργίας της εταιρείας.

Η Delta Air Lines είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία που ξεκίνησε
και πάλι τις πτήσεις της μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, οι οποίες είχαν
διακοπεί λόγω της πανδημίας. Η πρώτη πτήση απογειώθηκε από το
διεθνές Αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης «John F. Kennedy Interna-
tional Airport» στις 28 Μαΐου 2021 και προσγειώθηκε στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών το επόμενο πρωί. Ο Χάρης Θεοχάρης, υπουρ-
γός Τουρισμού Ελλάδας, είπε: «Το νέο ξεκίνημα των απευθείας
πτήσεων της Delta είναι η ώθηση που ο ελληνικός τουρισμός χρει-
άζεται έπειτα από μια θυελλώδη χρονιά. Είναι, επίσης, απόδειξη
αλλά και ψήφος εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα του σχε-
δίου μας για επανεκκίνηση του τουρισμού και στη σημασία που δί-
νουμε στην ασφάλεια των επισκεπτών».

Delta Air Lines: Εμπιστοσύνη στην Ελλάδα

TÜV Hellas: Πιστοποίησε την  Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

Ολοκληρώνεται επένδυση
100 εκατ. ευρώ από τη Eurobank

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη συνεισφορά της EΛ.ΤΑ. Courier
στην ανάπτυξη της αγοράς του Franchising αλλά και συνολικά
στην οικονομία και την κοινωνία, η επιτροπή αξιολόγησης των
Franchise Success Awards έδωσε το χρυσό βραβείο στην εται-
ρεία του Ομίλου ΕΛΤΑ. 

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, το βραβείο αποτελεί
μια σημαντική αναγνώριση των ενεργειών της εταιρείας για την τα-
χύτητα και το εύρος μετασχηματισμού που επέδειξε - ιδιαίτερα κατά
την περίοδο της πανδημίας και των εξαιρετικών προκλήσεων τις
οποίες προκάλεσε. 

Χρυσό βραβείο για την ΕΛ.ΤΑ. Courier στα Franchise Success Awards 



Εθνική Ασφαλιστική: 
Κέρδη 34,6 εκατ. ευρώ 
με αυξημένη παραγωγή 

Σ
ε συνέχεια της καλής πορείας των τελευταίων
ετών, τα προ φόρων κέρδη της Εθνικής Ασφαλι-
στικής για το α’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 44,1

εκατ. ευρώ, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίο-
δο του 2020. Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη ανήλ-
θαν σε 34,6 εκατ., έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του
2020, περίοδο κατά την οποία είχαν επιβαρυνθεί σημαν-
τικά, λόγω της μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης
των ασφαλιστικών αποθεμάτων. Αύξηση παρουσίασε
και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων έναντι του α’
τριμήνου 2020 κατά 6,3%, με τα συνολικά εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 185,4 εκατ. ευρώ για το α’
τρίμηνο 2021.

Ελλάκτωρ: Νέος οικονομικός 
διευθυντής ο Δημοσθένης Ρέβελας
Η εταιρεία Ελλάκτωρ ανακοινώνει ότι ο κ. Δημο-
σθένης Ρέβελας αναλαμβάνει από την 1η Ιουνίου
2021 τη θέση του οικονομικού διευθυντή του Ομί-
λου, διαδεχόμενος τον κ. Γεώργιο Πουλόπουλο, ο
οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Όμι-
λο. O κ. Δ. Ρέβελας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου MBA από το University of Sheffield και πτυ-
χίου Χημείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών.

Mermeren: Τη διάθεση
κερδών ενέκρινε 
η γενική συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Μαΐου
2021 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετό-
χων της Mermeren στα γραφεία της εταιρείας στο
Prilep. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη μεταξύ
άλλων: Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της
εταιρείας για τη χρήση 2020 ποσού 511.376.824
δηναρίων (8.291.583 ευρώ) ως εξής: Κέρδη εις νέ-
ον ποσόν 418.876.824 δηναρίων (6.791.583 ευρώ)
και επανεπενδυόμενα κέρδη ποσόν 92.500.000
δηναρίων (1.500.000 ευρώ). Ανανεώθηκε η θητεία
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Χριστό-
φορου Παυλίδη, Νικολάου Δημαρέλη και Ζόραν
Πάντεφ για περίοδο τεσσάρων ετών, που ξεκινά
από τις 9/10/2021.

Στις 28 Ιουνίου η αποκοπή 
μερίσματος χρήσης 2020 της ΕΛΤΟΝ
Η ΕΛΤΟΝ Διεθνούς Εμπορίου ΑΕΒΕ γνωστο-
ποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρ-
θρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρί-
ου Αθηνών, ότι η ετήσια τακτική γενική συνέ-
λευση των μετόχων της 26ης Μαΐου 2021 ενέ-
κρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού πο-
σού 2.138.414,96 ευρώ, ήτοι 0,08 ευρώ ανά με-
τοχή προ παρακράτησης φόρου για τη χρήση
2020. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακρά-
τηση φόρου 5% (ήτοι 0,004 ευρώ ανά μετοχή).
Μετά την παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,004
ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερί-
σματος είναι 0,076 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρι-
σμα θα καταβληθεί στις 5 Ιουλίου. Ημερομηνία
αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2020 είναι η
Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.
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Enterprise Greece: Μπίζνες στη Ρωσία
Οι σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά

της Ρωσίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις παρου-
σιάστηκαν στο webinar: «Doing Business in Russia
- COVID 19 Challenges and Opportunities», το οποίο
διοργάνωσε την Πέμπτη 27 Μαΐου η Ελληνική Εται-
ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enter-
prise Greece), σε συνεργασία με το Γραφείο Οικο-
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Πρεσβείας στη Μόσχα. Η συμμετοχή του επιχειρη-
ματικού κόσμου ήταν εντυπωσιακή, καθώς η εκδή-
λωση συγκέντρωσε 230 εγγεγραμμένους συμμετέ-
χοντες, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον
της ελληνικής εξωστρεφούς επιχειρηματικής κοι-
νότητας για τη συγκεκριμένη αγορά.

Δύο διακρίσεις για τη Sunlight 
Η Sunlight, μέλος του Ομίλου Olympia, απέσπασε
δύο σημαντικές διακρίσεις στα Βραβεία Health &
Safety 2021, αναδεικνύοντας, όπως σημειώνεται
στη σχετική ανακοίνωση, ότι η τήρηση των διαδικα-
σιών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομέ-
νων και η διαρκής και σύγχρονη εκπαίδευσή τους
σε αυτά τα ζητήματα είναι ζωτικής σημασίας για την
εταιρεία. Η εταιρεία διακρίθηκε για το εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα των εργαζομένων με τη χρήση εικο-
νικής πραγματικότητας και την υιοθέτηση νέων τε-
χνολογιών για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθ-
μιση της βιομηχανικής μονάδας στην Ξάνθη. 

ΣΘΕΒ: Διαδικτυακό σεμινάριο
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιο-

μηχανιών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την
Τρίτη 8 Ιουνίου (ώρες: 17.00-20.30), με θέμα: «Τα-
κτικές για αποτελεσματική διαχείριση χρόνου».
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει τις κατευ-
θυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο κάθε
άνθρωπος μπορεί να οργανώσει τις καθημερινές
του δραστηριότητες, ώστε να εξασφαλίσει την απο-
τελεσματική διαχείριση του χρόνου του.

Μοτοδυναμική: Διανομή 
μερίσματος για τη χρήση 2020

Μέρισμα για τη χρήση 2020 θα διανείμει η Μοτο-
δυναμική, με το ποσό να καθορίζεται στην τακτική
γενική συνέλευση της εταιρείας, που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 24 Ιουνίου. Σε ανακοίνωσή της, η εται-
ρεία έδωσε τις επικαιροποιημένες ημερομηνίες του
Οικονομικού Ημερολογίου 2021, σύμφωνα με το
οποίο: 29/6/2021 Αποκοπή, 30/6/2021 Record date,
5/7/2021 η πληρωμή από Alpha Bank.

Inform Π. Λύκος: Τακτική
γενική συνέλευση για νέο Δ.Σ
Σε τακτική γενική συνέλευση στις 18/6/2021 κα-
λούνται οι μέτοχοι της Inform Π. Λύκος, προκει-
μένου να αποφασίσουν για τη διανομή των κερ-
δών της χρήσης 2020 καθώς και για την εκλογή
νέου Δ.Σ. της εταιρείας.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Β ασίλισσα της Ευρώπης είναι από το βράδυ
της Κυριακής η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ,
που νίκησε 24-20 τη σουηδική Ίσταντς στον

δεύτερο τελικό EHF European Cup. Η Ένωση είχε
νικήσει με άνεση 30-26 και στον πρώτο τελικό, που
επίσης διεξήχθη στη Χαλκίδα την Παρασκευή.
Ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή κούπα για την ΑΕΚ και
δεύτερη για το ελληνικό χάντμπολ, μετά την κατά-
κτηση του τροπαίου από τον Διομήδη Άργους το
2012 για το Challenge Cup. Κοινός παρονομαστής
και των δύο τροπαίων, ο κόουτς Δημήτρης Δημη-
τρούλιας. Είναι αυτός που μεταμόρφωσε το ελληνι-
κό χάντμπολ αλλά και την Ένωση!

Με την παρότρυνση του κόσμου της στην κερκί-
δα, η ΑΕΚ κατάφερε και αντιπαρήλθε τις αναποδιές
που τη βασάνισαν με τους τραυματισμούς των Ουγ-
κάλδε, Μόγια και Πλάθα, παίζοντας σπουδαίο χάν-

τμπολ με κορυφαίο τον γκολκίπερ Μπάουερ, ο
οποίος έπιανε τα άπιαστα. Απέναντί της η ΑΕΚ δεν
είχε καμία… τυχαία ομάδα, αλλά την επαγγελματι-
κή Ίσταντς με μπάτζετ πενταπλάσιο από το δικό της.
Και μην ξεχνάμε ότι λόγω της πανδημίας η ΑΕΚ είχε
πλημμελή προετοιμασία σε σχέση με τους Σουη-
δούς. Όμως, υπερέβαλε εαυτόν και κατάφερε να
βάλει την κούπα στην τροπαιοθήκη της. Στον δεύτε-
ρο τελικό η Ένωση ευτύχησε να έχει σε εξαιρετική
μέρα τον Μυλωνά, ο οποίος πέτυχε τα τρία πρώτα
της γκολ και έδωσε το σάλπισμα της νίκης, που θα
έφερνε το τρόπαιο. Από τους Σουηδούς ο Νίγκρεν
πέτυχε και αυτός πέντε γκολ στην πρώτη περίοδο
και καρδιοχτύπησε πολλές φορές την Ένωση. Επό-
μενος στόχος, το τρεμπλ, με την κατάκτηση του
πρωταθλήματος και Κυπέλλου. 

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 2-4, 5-7, 8-9, 9-10, 11-11 (ημί-

χρονο), 12-12, 14-14, 15-16, 16-19, 16-21, 20-24.
ΑΕΚ (Δημητρούλιας): Μπάουερ, Αραμπατζής, Χί-

κερουντ 2, Τζηράς 1, Δομπρής 4, Νικολαΐδης, Κο-
σάνοβιτς, Μυλωνάς 5, Πέντερσεν 2, Λέμος 2, Παπα-
διονυσίου 1, Νούιτς, Αραπακόπουλος 1, Καλόμοι-
ρος 1, Μπουνέτα 1, Κεδέρης 4.

Η ΑΕΚ, ωστόσο, κινδυνεύει με τιμωρία για τα
υγειονομικά πρωτόκολλα, καθότι στην κερκίδα
υπήρχαν πολλοί οπαδοί της. Το ανακοίνωσε επίση-
μα ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενά-
κης, ότι θα επιβάλει κυρώσεις. Ωστόσο, τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα είχαν συντριβεί και στη φιέστα
του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, στη φιέστα του
ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, καθώς και στην κατάκτηση του
τίτλου από την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Πανα-
θηναϊκού! Η Ορίτζιναλ έβγαλε οργισμένη ανακοί-
νωση κατά του υφυπουργού.

Βασίλισσα της Ευρώπης η ΑΕΚ
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Το ελληνικό φιλότιμο σώζει την μπασκετική
ΑΕΚ από την καταστροφή και τη διαπόμπευση.
Όταν οι ξένοι παίκτες της ομάδας αρνούνται να
προπονηθούν επειδή τους οφείλονται χρήματα
και αν η Ένωση δεν κατέβει στο γήπεδο για τα
ματς με τον Προμηθέα ή το Λαύριο (εκκρεμεί
ένσταση) αυτομάτως υποβιβάζεται, οι Έλληνες
παίκτες αποφάσισαν ότι αυτή η κατάπτωση δεν
αξίζει στη «βασίλισσα της Ευρώπης», μόλις
τρία χρόνια μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊ-
κού Champions League. Οι ξένοι Μέικον, Μο-
ρέιρα, Μόουζες και Λοτζέσκι αρνήθηκαν να
προπονηθούν, διεκδικώντας «εδώ και τώρα»
τα χρήματά τους. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Μάκης
Αγγελόπουλος υποσχέθηκε να τους ξοφλήσει,
αλλά αυτοί ήταν ανένδοτοι... Τόνισε σε σχετική
του ανακοίνωση ότι τα οικονομικά δεδομένα
της εταιρείας επλήγησαν από την πανδημία και ζήτησε
υπομονή. Μπορεί και εντός της ημέρας να απευθυνθεί

στον λαό της ΑΕΚ για απευθείας συνομιλία μέσω της τε-
χνολογίας. Οι οπαδοί της Ένωσης δήλωσαν πρόθυμοι
να συνδράμουν οικονομικά.

«Ανταρσία» των ξένων στην ΑΕΚ Η πρώτη γνωριμία
Μετά τον τελικό του Champions League, όπου

η Τσέλσι νίκησε 1-0 τη Μάντσεστερ Σίτι και κατέ-
κτησε το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της, έγινε
η γνωριμία του Γερμανού προπονητή της Τόμας
Τούχελ με τον Ρώσο ιδιοκτήτη Ρομάν Αμπράμο-
βιτς, ο οποίος λόγω του «σκανδάλου Σκρίπαλ» ζει
αυτοεξόριστος από τη Βρετανία στο κότερό του
στην Αδριατική. Ο Τούχελ βρίσκεται 4,5 μήνες
στον πάγκο της Τσέλσι.

Προκρίθηκε ο Τσιτσιπάς

Χωρίς να είναι ιδιαίτερα καλός, ο Στέφανος
Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ (7-6, 6-3, 6-1) τον Γάλ-
λο Ζερεμί Σαρντί και προκρίθηκε στον 2ο γύρο
του Roland Garros. Ο κορυφαίος Έλληνας τε-
νίστας, Νο5 στον κόσμο, ο οποίος θεωρείται
φαβορί ακόμα και να σηκώσει την κούπα, θα
παίξει αύριο Τετάρτη με τον νικητή του αγώνα
Κόρντα - Μαρτίνεθ.

Ένσταση από τον Προμηθέα
Το Λαύριο νίκησε 81-74 τον Προμηθέα, έκανε

το 3-2 στις νίκες, αν και έχανε 0-2, και προκρίθη-
κε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Πανα-
θηναϊκό. Ωστόσο, εκκρεμεί μία ένσταση του Προ-
μηθέα, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο δικός του παί-
κτης, ο Αγραβάνης, έπρεπε να είχε αποβληθεί,

αφού τιμωρήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή. Ο
Αγραβάνης όχι μόνο δεν αποβλή-
θηκε, αλλά σούταρε και βολές.

Παρέμεινε 
ο Παναιτωλικός
Με πέναλτι του Βέργου στο 82’ ο

Παναιτωλικός νίκησε 1-0 την Ξάνθη στο
Αγρίνιο στο δεύτερο ματς μπαράζ και πα-

ρέμεινε στη Super League 1. Στο πρώτο παιχνίδι
στην Ξάνθη η ομώνυμη ομάδα ήταν η νικήτρια με
2-1. Μετά το αποτέλεσμα αυτό παραιτήθηκε από
τους Ακρίτες ο προπονητής της Μπάμπης Τεννές.
Η Ξάνθη παραμένει στη Super League 2.

Τρεμπλ ο Ολυμπιακός
Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 8η σερί σε-
ζόν και 12η στην ιστορία της αναδείχτηκε
η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού,
νικώντας 7-4 τη Βουλιαγμένη στον τρίτο
τελικό των πλέι οφ. Οι «ερυθρόλευκες»
έκαναν το τρεμπλ τη φετινή σεζόν, αφού
κατέκτησαν και το πρωτάθλημα Ευρώπης
και το Κύπελλο Ελλάδας.

Στην κορυφή 
της Ευρώπης 
η Εφές

Η τουρκική Εφές είναι η μεγάλη νικήτρια της EuroLeague στο μπάσκετ για πρώτη φορά στην ιστορία
της. Στο Final 4, που έγινε στην Κολονία, νίκησε 86-81 την Μπαρτσελόνα στον τελικό και δίκαια 
το κατέκτησε. Καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης, ο Σέρβος Μίτσιτς. Στον ημιτελικό η Εφές 
είχε κερδίσει 89-86 ΤΣΣΚΑ Μόσχας και η Μπαρτσελόνα την Αρμάνι Μιλάνο 84-82.
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Μετά το Χόλιγουντ
πάει... Διάστημα!

Ξ
επέρασε τον εαυτό της η Δέ-

σποινα Μοίρου! Η Ελληνίδα

ηθοποιός του Χόλιγουντ δέχτη-

κε πρόταση από τo Ευρωπαϊκό

Ινστιτούτο Αστρονομίας SETI (Planetary

Sciences) να ταξιδέψει με τη νέα διαστημική

αποστολή στον πλανήτη Άρη! Το πιστεύετε ή

όχι, η πολυβραβευμένη πρωταγωνίστρια

έχει αποδείξεις και αποκάλυψε στην «Ρoliti-

cal» πώς προέκυψε η... απόκοσμη πρόταση.

«Πριν από λίγους μήνες πήρα το πτυχίο

μου στην Αστροφυσική! Το παιδικό μου

όνειρο να εξερευνήσω το σύμπαν και να

μελετήσω τη ζωή πέρα από τα σύνορα του

πλανήτη Γη έγινε πραγματικότητα και είμαι

ιδιαίτερα περήφανη», ανέφερε με χαμό-

γελο ικανοποίησης η πρωταγωνίστρια, η

οποία διαπρέπει στη «Μέκκα του κινημα-

τογράφου», το Λος Άντζελες!

Όλα άρχισαν, όπως λέει, το 2016, μόλις

τελείωσε τις σπουδές της στη σκηνοθεσία

στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο USC. «Εν-

τελώς τυχαία εντόπισα πως υπήρχε class

αστρονομίας, γράφτηκα και ολοκλήρωσα

τις σπουδές μου στην πλανητική αστρονο-

μία», αποκάλυψε η Δέσποινα Μοίρου, το-

νίζοντας ότι ανάμεσα στους καθηγητές της

ήταν ο διάσημος Μάικλ Σουάτς της NASA.

Και συνέχισε: «Πήρα υποτροφία στο SETI,

που βρίσκεται στο Silicon Valley, και μόλις

κατέθεσα την πρώτη μου μελέτη απευθεί-

ας με έκαναν μέλος τους. Με ρώτησαν αν

θα με ενδιέφερε να ενταχθώ στο team

εξερεύνησης που ετοιμαζόταν για τον

ερυθρό πλανήτη και απάντησα “όχι”. Βασι-

κά, μου φάνηκε σαν αποστολή αυτοκτο-

νίας. Αν μου πρότειναν τον Κρόνο, θα πή-

γαινα σφαίρα!». 

Οι μελέτες της για τον Ωρίωνα αλλά κυ-

ρίως για την Ανδρομέδα έκαναν αίσθηση

στο αμερικανικό κρατικό ινστιτούτο της

ΝASA και στη συνέχεια, έπειτα από αιτή-

σεις που κατέθεσε, έγινε δεκτή σε δύο ευ-

ρωπαϊκές σχολές Αστρονομίας για να συ-

νεχίσει τα μαθήματα. Μάλιστα, ετοιμάζει

το πρώτο της βιβλίο γύρω από το Σύμπαν

και τον χωρόχρονο με οδηγό τις θεωρίες

του Αϊνστάιν. «Θα είναι μεγάλη προσωπική

επιτυχία αν καταφέρω να το προλογίσει ο

επίκουρος καθηγητής Αστροφυσικής Δρ

Μάνος Δανέζης», ανέφερε η Δέσποινα

Μοίρου, προσθέτοντας ότι στο σχολείο

ήταν μαθήτρια του 20 με κλίση στα μαθη-

ματικά και τη φυσική: «Ήμουν σπασικλάκι,

αλλά πολύ όμορφη! Τελείωσα το λύκειο με

βαθμό απολυτηρίου 19 και 10/12!».

Δέσποινα Μοίρου!

30

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στη Δήμητρα Δάρδα
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Ο ρόλος της
ως Σοφία Λόρεν

Το 2019 κέρδισε το Όσκαρ της κα-
λύτερης stand up comedy actress
από το Σωματείο Κωμικών Ηθοποι-
ών της Καλιφόρνια, κατακτώντας το
κοινό με τις εκπληκτικές μιμήσεις
της: από τον Όζι Όζμπορν και τον
Φρέντι Μέρκιουρι μέχρι τις αδελ-
φές Καρντάσιαν, τον Έλτον Τζον, τη
Λουσίλ Μπολ αλλά και διάσημες
κυρίες της 7ης Τέχνης. Για αυτό οι
συντελεστές της αυτοβιογραφικής
κινηματογραφικής ταινίας «So
Long Marianne» για τη ζωή της Σο-
φίας Λόρεν την επέλεξαν με άνε-
ση για τον πρωταγωνιστικό
ρόλο ανάμεσα σε 4.500
υποψήφιες!

Πρωταγωνίστρια σε οκτώ νέες 
χολιγουντιανές παραγωγές για το 2021
Ρίχνοντας μια ματιά στην επαγγελματική σελίδα της στο κινηματογραφικό
IMDb, οι συμμετοχές της σε μεγάλες αμερικανικές παραγωγές είναι σημαντι-
κές και αμέτρητες για Ελληνίδα ηθοποιό. Ήδη έχουν αναγγελθεί για το 2021 οι
κυκλοφορίες οκτώ ταινιών, ανάμεσά τους το «Hotel du Cap» παίζοντας στο
πλευρό της Monika Ekiert, το γουέστερν με προσωρινό τίτλο «Damn’ Er», το
«Tango Shalom» και «The Light touch», ενώ σταθμός στην καριέρα της, όπως
ισχυρίζεται, είναι ο ρόλος της ως Ελίζαμπεθ Τέιλορ στο «Affairs on Capri».
«Τον Δεκέμβριο του 2019 ο γνωστός σκηνοθέτης Paul Wiffen με συνάντησε
σε comedy club του Λονδίνου και μου πρότεινε τον ρόλο. Τα γυρίσματα έγιναν
σε Αθήνα και Ύδρα, ενώ θέλαμε να πάμε και Ιταλία, αλλά λόγω του κορονοϊού
ήταν αδύνατον. Η ταινία είναι βιογραφική και αφορά στον μεγάλο έρωτα της
Τέιλορ με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον από την αρχή της θυελλώδους σχέσης τους
έως και το τέλος», ανέφερε η Δέσποινα Μοίρου, η οποία ήταν προσωπική επι-
λογή τού παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ να αναλάβει τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην ταινία του «Life in a day», που πάει… σφαίρα για Όσκαρ,
επιλέγοντάς την ανάμεσα σε 480.000 υποψήφιες από όλο τον πλανήτη.

«Ήθελαν να παίζω την πεταχτούλα»
Με περισσότερα από 30 βραβεία υποκριτικής, σκηνοθεσίας και φιλανθρωπίας, το με-

λαχρινό κορίτσι, που ξεκίνησε από το Σουφλί και μονοπωλεί σταθερά από το 2014 τα φώ-
τα της δημοσιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκάλυψε πως αν έμενε στην πατρίδα,
δεν θα είχε κάνει καριέρα. «Ξεκίνησα στην τηλεόραση με το “Άκρως Οικογενειακόν” στο
πλευρό του Γιάννη Μπέζου, στο θέατρο με τον Σπύρο Ευαγγελάτο και έκλεισα με τον Νί-
κο Κούνδουρο. Ένιωθα σε όλες τις σειρές που έπαιξα πως οι σκηνοθέτες ήθελαν με το
ζόρι να με βάλουν στο καλούπι της ωραίας, της μοιραίας, της πεταχτούλας. Έψαχνα να
φύγω από την τυποποίηση και τελικά έφυγα από την πατρίδα μου, αναζητώντας αυτό που
μου άξιζε! Όσο για τα βραβεία που κατέκτησα στο εξωτερικό, δεν με έκαναν ψώνιο. Το
αντίθετο, με έκαναν καλύτερο άνθρωπο, σεμνό και ταπεινό, όπως είναι οι αστέρες παγ-
κοσμίου φήμης. Η αναγνώριση σε κάνει καλύτερο», παραδέχτηκε.

Όταν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο
από Αθήνα για Νέα Υόρκη, μάλλον είχε
άγνοια κινδύνου. «Δεν είχα κανέναν
γνωστό στην Αμερική. Πήρα την απόφα-
ση να πάω και το έκανα. Έχοντας στη βα-
λίτσα μου την εικόνα του θαυματουργού
Ταξιάρχη Μανταμάδου της Μυτιλήνης,
πίστευα πως όλα θα πάνε καλά. Δύο μή-
νες έμεινα στην “πόλη που δεν κοιμάται
ποτέ” προτού φύγω για Λος Άντζελες,
τρέχοντας σε οντισιόν, ψάχνοντας για
σχολή προκειμένου να μάθω τη γλώσσα
και σχολή υποκριτικής, ενώ τα χρήματα

σιγά σιγά λιγόστευαν. Όμως, η τύχη με
βοήθησε να συναντήσω τον σημερινό
μάνατζέρ μου, ο οποίος αυτοπροτάθηκε
να με αναλάβει», αποκάλυψε η Ελληνίδα
πρωταγωνίστρια! Και συνέχισε: «Με είδε
να ενσαρκώνω τη Λούσι Μπολ σε μια
βραδιά stand up comedy και εντυπω-
σιάστηκε. Εγώ πάλι δεν ήξερα τι έλεγα!
Τα κείμενά μου από ελληνικά μού τα εί-
χαν μεταφράσει στα αγγλικά με greekli-
sh! Όταν του είπα για εκείνο το βράδυ,
μου άλλαξε όνομα και με φωνάζει θηλυ-
κό Χαβιέρ Μπαρδέμ!».

Ο δρόμος για την επιτυχία ήταν δύσκολος

Η μοναξιά, 
το τίμημα της δόξας

Μετά τον πρόσφατο σάλο που προκλήθη-
κε στο Χόλιγουντ από τη σχέση της με τον
κούκλο οσκαρικό Ράμι Μάλεκ, η ηθοποιός,
η οποία έχει παίξει στο πλευρό των Φέι Ντα-
ναγουέι, Ντάριλ Χάνα, Μάικλ Μάντσεν και
Λέινι Καζάν, αυτή την περίοδο είναι μόνη και
ασχολείται ολοκληρωτικά με τα επαγγελμα-
τικά της. «Τα προσωπικά σε πάνε πίσω. Την
έχω συνηθίσει τη μοναξιά στην Αμερική,
γιατί οι άντρες με φοβούνται. Δεν με πλησιά-
ζουν. Κι εδώ το ίδιο. Νιώθω σαν το “βλέπετε,
αλλά μην αγγίζετε”! Νομίζουν ότι έχω δέκα
γκόμενους και κομπλάρουν. Είναι το τίμημα
της δόξας και της αναγνωσιμότητας», είπε
και συνέχισε: «Στο παρελθόν ερωτευόμουν
μεγαλύτερους ηλικιακά και άσχημους! Στην
πραγματικότητα παθιαζόμουν με το μυαλό
τους». Ο τύπος του άντρα που τη γοητεύει εί-
ναι σαν του Μάρλον Μπράντο ή του Δημήτρη
Χορν. «Ο τελευταίος είναι η μεγάλη μου αγά-
πη. Όταν δήλωσε πως η υποκριτική είναι ένα
ακόμη επάγγελμα, καταρρίπτοντας τόσο
απλά τον μύθο του κορυφαίου Έλληνα ηθο-
ποιού τής τότε εποχής, τον εκτίμησα πολύ.
Είπε μια μεγάλη αλήθεια», συμπλήρωσε η
Δέσποινα Μοίρου, η οποία φέτος φιγουρά-
ρει στο ημερολόγιο αμερικανικής εταιρείας,
ποζάροντας μιμούμενη διάσημες σταρ: «Το
αφιέρωσα στη μνήμη του Ρόμπιν Γουίλιαμς,
ο οποίος λάτρευε τις μεταμορφώσεις». Τη
μεγαλύτερη αποκάλυψη την κράτησε για το
τέλος, ανακοινώνοντας ότι ετοιμάζει το
πρώτο της τολμηρό σκηνοθετικό βήμα στον
κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον Τζον
Μάλκοβιτς!



Η
άνοδος της θερμοκρασίας και η έν-
τονη ηλιοφάνεια αφυδατώνουν το
δέρμα. Η ανάγκη του δέρματος για
φροντίδα γίνεται πιο επιτακτική. Ο

πλαστικός χειρουργός Απόστολος Γαϊτάνης μάς
δίνει συμβουλές για τις κατάλληλες θεραπείες
προσώπου. 

ΜΜεσοθεραπεία με υαλουρονικό: Ενυδατώνει
την επιδερμίδα σε βάθος. Ενισχύει την παραγω-
γή κολλαγόνου και ελαστίνης. Βοηθά στην πρό-
ληψη-καταπολέμηση των ρυτίδων σε κάθε ηλι-
κία. Δίνει λάμψη και τονώνει την επιδερμίδα.
Προσφέρει στο πρόσωπο άριστη τροφή, που
αποτελείται από υαλουρονικό οξύ και κοκτέιλ
βιταμινών. Η θεραπεία είναι πολύ εύκολη, δεν
πονάει και διαρκεί μερικά λεπτά. Ο συνδυα-
σμός του υαλουρονικού με το κοκτέιλ των θρε-
πτικών συστατικών ενισχύει τη συγκράτηση νε-
ρού στο δέρμα, με αποτέλεσμα τη βαθιά ενυδά-
τωσή του. Η μεσοθεραπεία μπορεί να επαναλη-
φθεί περίπου μετά έξι μήνες. 

Botox και Υαλουρονικό: Απαλύνουν τις ήδη
σχηματισμένες ρυτίδες στο πρόσωπο. Δρουν
προστατευτικά, ώστε αυτές οι ρυτίδες να μη γί-
νουν βαθύτερες από την έντονη ηλιοφάνεια.
Εφαρμόζονται προληπτικά ακόμη και σε νεότε-
ρες ηλικίες, που έχουν εμφανίσει ρυτίδες έκ-
φρασης, οι οποίες, όμως, δεν έχουν «εγκατα-
σταθεί» ακόμη μόνιμα στο πρόσωπο. Μετά την
εφαρμογή μπορεί να εμφανιστεί κάποια μικρή

εκχύμωση ή μελανιά, που, όμως, σταδιακά
υποχωρεί. Το αποτέλεσμα από το υαλουρονικό
διαρκεί έως και έναν χρόνο και από το botox 4-
6 μήνες. 

Microbotox για τις ρυτίδες του λαιμού: Στο
babybotox, όπως αλλιώς λέγεται το microbot-
ox, ο πλαστικός χειρουργός χρησιμοποιεί πολύ

μικρότερες δόσεις του φαρμάκου, ακριβώς στα
ίδια σημεία όπως και με το κανονικό botox.
Ομοίως, με πολύ λεπτή βελόνα γίνεται η έγχυση
του υλικού, επιφανειακά, στον μυ. Εφαρμόζεται
στο μέτωπο, στο μεσόφρυο, στην περιοχή γύρω
από τα μάτια και στον λαιμό. Να σημειωθεί ότι ο
λαιμός θεωρείται και το πιο δύσκολο σημείο,
καθώς το δέρμα εκεί είναι πολύ λεπτό και ευαί-
σθητο. «Σπάει» εύκολα και προδίδει την ηλικία.
Το αποτέλεσμα φαίνεται ακόμη πιο φυσικό, χω-
ρίς να προκαλείται η παγωμένη έκφραση που
μπορεί να προκύψει από τη χρήση του botox
αλλά και από τη μη σύσπαση των μυών. 

«Στην περιοχή του λαιμού μπορεί να βοηθή-
σει το περίγραμμά του, βελτιώνοντας, παράλλη-
λα, την όποια πιθανή χαλάρωση έχει εμφανι-
στεί. Επίσης, βοηθά να εξαφανιστούν οι οριζόν-
τιες ρυτίδες και γενικότερα να βελτιωθεί η όψη
του δέρματος, ώστε να φαίνεται πιο νεανικό»,
επισημαίνει ο πλαστικός χειρουργός. Το αποτέ-
λεσμα διαρκεί από τέσσερις έως έξι μήνες.
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Καλοκαιρινές θεραπείες προσώπου

kpapakosto@yahoo.gr

Η έντονη ηλιοφάνεια και 
οι υψηλές θερμοκρασίες 
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 
για φροντίδα του δέρματος… 

Τα «μη» μετά τις ενέσιμες 
Σύμφωνα με τους ειδικούς γιατρούς, υπάρ-
χουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να
αποφεύγονται ύστερα από κάποια θερα-
πεία που γίνεται ενέσιμα. Κατ’ αρχάς, για
τις επόμενες δύο ώρες μετά την εφαρμογή
δεν πρέπει να σκύψουμε καθόλου το κεφά-
λι μας. Επιπλέον, την πρώτη μέρα δεν μπο-
ρούμε να βάλουμε μέικ απ. Μπορούμε,
όμως, να χρησιμοποιήσουμε την επόμενη.
Για 24 ώρες πρέπει να προσέξουμε να μην
ασκήσουμε πίεση στις περιοχές όπου έγινε
η εφαρμογή ούτε να τις τρίψουμε. Αν θέ-
λουμε να ξαπλώσουμε, συστήνεται να αφή-
σουμε να περάσουν τέσσερις ώρες μετά τη
θεραπεία. Την πρώτη μέρα καλό είναι να
αποφύγουμε το γυμναστήριο, το μπάνιο με
ζεστό νερό, το σεσουάρ και την ηλιοθερα-
πεία στο πρόσωπο.

Απόστολος Γαϊτάνης, 
πλαστικός χειρουργός 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Καρκίνος=Εστία: Όπως η θεά-προστάτιδα του
σπιτιού, διαχειρίζεστε τις δύσκολες καταστάσεις
που προκύπτουν με περίσσια σοφία, δίνοντας λύ-
σεις στα θέματα της οικογένειας. Αυτή η δυνατό-
τητά σας επιτρέπει στο ταίρι σας να απασχολείται
απερίσπαστο με τα εκτός του οίκου, γνωρίζοντας
πως έχει στο πλάι του τη γυναίκα που καταφέρνει
να φέρνει εις πέρας οποιαδήποτε δυσκολία προ-
κύψει. Όπως η αρχαία θεά, απολαμβάνετε την
εκτίμηση των άλλων -και ιδίως των οικείων σας-,
που νιώθουν αναγκαία την παρουσία σας, αφού
εξασφαλίζετε την ομαλότητα στην καθημερινότη-
τά τους. 

Λέων=Ήρα: Είστε η μεγαλόπρεπη βασίλισσα
του Ολύμπου και, ως τέτοια, ξέρετε να δείχνετε
την εύνοια αλλά και την οργή σας. Απαιτείτε σεβα-
σμό και υπακοή από τους άλλους και νιώθετε αυ-
τοπεποίθηση. Υποστηρίζετε και ενθαρρύνετε
όποιους σας αγαπούν, αλλά ξέρετε και πώς να βά-
ζετε τους άλλους στη θέση τους, όταν ξεπερνούν
τα όρια. Σας αρέσουν οι τιμές, η αναγνώριση και η
πολυτέλεια. Επιθυμείτε να σας φροντίζουν, να
σας θαυμάζουν και να σας κολακεύουν. Είστε
γενναιόδωρη με τους φίλους και αμείλικτη με
τους εχθρούς, απαιτητική, λαμπερή και έντονη.
Είστε γεμάτη δράμα, ένταση αλλά και φως. 

Παρθένος=Αμφιτρίτη: Είστε η θεά Αμφιτρίτη,
η σύζυγος και συνοδοιπόρος του Ποσειδώνα, η
οποία ήταν μεγάλη γιατρός και θεραπεύτρια. Πα-
ρέχετε σε όσους βρίσκονται υπό την προστασία
σας σιγουριά, συντροφικότητα, κατανόηση, υπη-
ρεσία και φροντίδα. Είστε ιδανική για την ίαση των
πληγών, διαισθητική στα θέματα υγείας, οπαδός
της ευζωίας. Είστε πιστή και χαρίζετε στους γύρω
σας σιγουριά, αφού είστε παρούσα σε κάθε πρό-
βλημα. Η Αμφιτρίτη ήταν ένα δύσκολο θηλυκό.
Για να το προσεγγίσει ο Ποσειδώνας, ζήτησε τη
βοήθεια ενός δελφινιού. Δεν είστε άτομο που
μπορεί να πλησιάσει κανείς εύκολα, αν δεν δείξει
τις αγαθές του προθέσεις.    

Ζυγός=Αφροδίτη: Η θεά της ομορφιάς και της
χάρης μοιάζει με σας, αφού είστε κομψή, θελκτι-
κή, γοητευτική και καλόγουστη. Είστε ένα άτομο
που αγαπά την ειρήνη και την αρμονία, αλλά συ-
χνά ο συναισθηματισμός του προκαλεί χάος. Ο
έρωτας είναι το μεγάλο ζητούμενο της ζωής σας.
Είστε μαγευτική, πλανεύτρα και μοναδική στο
φλερτ. Διεκδικείτε με χάρη ό,τι επιθυμείτε. Έχετε
υψηλή αισθητική, είστε ντελικάτη, αλλά κάπως
εξαρτημένη από τους άλλους, αναποφάσιστη και
ευαίσθητη. Δεν σας απασχολεί τόσο η πραγματι-
κότητα, όσο η ομορφιά και η καλή φήμη.

Σημ.: Η συνέχεια στο επόμενο.

Ποια θεά κρύβεις μέσα σου 
με βάση το ζώδιό σου;

Κριός
(21/3-20/4)
Μην μπαίνετε σε θέσεις και…
σχέσεις μάχης. Μπορεί να συναν-
τήσετε κάποιον/α που δεν σας
αρέσει, χωρίς να τον/την έχετε
γνωρίσει καλά. Οι καταχρήσεις
επηρεάζουν την υγεία σας. Απο-
φύγετε την υπερβολική ποσότητα
ζάχαρης στη διατροφή σας. Οδη-
γείτε συνετά. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ξεκινήστε υπαίθρια άσκηση και
πάρτε καθαρό αέρα. Επίσης, προ-
σέξτε τη φόρμα σας, την υγεία σας
και το νευρικό σας σύστημα. Θα
πρέπει να είστε ταπεινοί και να τη-
ρείτε φιλική στάση για να δημι-
ουργήσετε σχέσεις με καλούς αν-
θρώπους. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μπορείτε να μεταφέρετε τις ιδέ-
ες σας και να εκφράσετε τις ανη-
συχίες, αλλά μην τρελαίνετε με
τις απαιτήσεις σας τους άλλους
και ιδίως τους συνεργάτες σας.
Εκφράστε την αγάπη σας στους
ανθρώπους. Θα προωθηθείτε σε
υψηλότερες θέσεις. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Χρειάζεται να αυξήσετε τις αποτα-
μιεύσεις σας. Πρέπει, επίσης, να
χρησιμοποιήσετε τη σοφία σας για
να αυξήσετε το εισόδημά σας. Ση-
μαντικές για σας είναι οι σχέσεις
γονέα - παιδιού. Θα δώσετε και θα
πάρετε γενναιόδωρα αγάπη. 

Λέων
(23/7-22/8)
Με κάποιους τελευταία δεν έχετε
αρμονική ατμόσφαιρα, ίσως γιατί
μιλάτε συνέχεια για τον εαυτό σας
και τα προβλήματά σας. Μάθετε να
ακούτε. Ερωτικά, μπορεί να σας
αρέσει κάποιος από τους/τις φί-
λους/ες σας.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πρέπει να έχετε υπομονή και να
επιδιώκετε την ανάπτυξη της σχέ-
σης σας. Η αγάπη είναι σαν να
φροντίζετε τα παιδιά σας. Δώστε
στους άλλους τον χρόνο να… μεγα-
λώσουν. Κατά τα άλλα, εκφράστε
τις απόψεις σας με ηρεμία.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εν-
διαφέρον για τα μεγάλα θέματα.
Επομένως, δώστε προσοχή στα
λόγια και τις πράξεις σας. Σκε-
φτείτε δύο φορές προτού μιλή-
σετε, φροντίζοντας να σας κα-
ταλάβουν. Έτσι, θα έχετε καλύ-
τερη επικοινωνία. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Έχετε τόσα νεύρα, ώστε δεν σας
νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι ή αν
θα χάσετε τη δημοτικότητά σας.
Επίσης, θα έχετε δυσκολία να
παρακάμψετε τις υποχρεώσεις
σας, όσο κι αν σας πνίγουν. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Εάν εργάζεστε σκληρά, μπορεί να
έχετε επιπλέον ανταμοιβές. Η συμ-
βουλή της περιόδου είναι να μη
βιάζεστε. Πρέπει να είστε συντηρη-
τικοί και να ποντάρετε στη σιγου-
ριά. Ελέγξετε τυχόν περιορισμούς
στην καριέρα σας.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θα πρέπει να ξεκουράζεστε, να
επαναφορτίζετε τις μπαταρίες σας,
να ξαναβρίσκετε την ενέργειά σας
και να περιμένετε το επόμενο έργο.
Κοινώς, πρέπει να κάνετε και ένα
διάλειμμα μετά την κάθε μάχη. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Τελευταία νιώθετε πως ό,τι συν-
δέεται με τη δουλειά σας ή με τα
χρήματα που κερδίζετε περνάει
μέσα από… κακουχίες. Για να
βελτιώσετε την τύχη σας, πρέπει
να χρησιμοποιήσετε τη δημιουρ-
γικότητά σας.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μπορείτε να συμμετέχετε σε πε-
ρισσότερες κοινωνικές δραστη-
ριότητες και να εκφράσετε τη
φροντίδα σας στους ανθρώπους.
Το καλό -και το κακό- με σας εί-
ναι πως ό,τι ονειρεύεστε γίνεται
πραγματικότητα! Προσέξτε, λοι-
πόν, τι εύχεστε! 

Οι προβλέψεις της ημέραςΚ άθε γυναίκα κρύβει μέσα της μια θεά. Κάθε γυναίκα έχει
δυνάμεις ανεξάντλητες. Η φύση της είναι αυτή που δια-
σφαλίζει την αθανασία του ανθρώπινου είδους. Μάθετε
σήμερα ποια είναι η θεά που σας εκπροσωπεί και γιατί. 
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Α
υτοί που αρέσκονται στην αναζήτηση «νι-
κητών» και «ηττημένων» στο πεδίο των
ελληνοτουρκικών διπλωματικών σχέσε-

ων ας μην κάνουν όρεξη. Η επίσκεψη Τσαβούσο-
γλου στην Αθήνα κινήθηκε εντός του αναμενόμε-
νου πλαισίου. Εκείνου που καθορίζουν οι συνομι-
λίες του Ταγίπ Ερντογάν στις 14 Ιουνίου με τον
Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο
της Συνόδου Κορυφής του NATO. Οι προετοιμα-
σίες τους προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ανέ-
φελες. Άλλωστε, όσα είπε ο Ερντογάν για τον
Μπάιντεν («έχει βαμμένα με αίμα τα χέρια του»)
είναι last year news. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη
συνάντησή τους αλλά και αυτής του Τούρκου προ-
έδρου με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυρ. Μητσο-
τάκη θα γνωρίζουμε πόσο σταθερή θα είναι, άνευ
απροόπτου, η ανάπαυλα στις τεταμένες σχέσεις
των δύο χωρών.

Ποιο μπορεί να είναι το «απρόοπτο»; Η επιμονή
της Άγκυρας στις επιδείξεις «ανυπακοής» όσον
αφορά στην Pax Americana στην Ανατολική Με-
σόγειο. Η παράταση του φλερτ της με τον Πούτιν
και τους S-400. Ή τίποτα νέες γεωτρήσεις. Μεταξύ
Καστελόριζου και Κύπρου αυτήν τη φορά. Όπως
και να έχει, η εκτόνωση στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις μπορεί να μην είναι «όλα», είναι ωστόσο
«κάτι». Μια βαθιά ανάσα μετά την περσινή ένταση
που έφερε τις δύο χώρες, για πρώτη φορά μετά το
1996, τόσο κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο. Ανάσα
αναγκαία για την Αθήνα, η οποία αναζητά ηρεμία

και επιδιώκει οικονομική ανάπτυξη και νέο βημα-
τισμό μετά την πανδημία. Για τον Ερντογάν αυτή η
νηνεμία, εφόσον ισχύσει, δείχνει επίσης απαραί-
τητη. Δεν έχει να κάνει μόνο με την κρίση στις σχέ-
σεις του με την αμερικανική διοίκηση. Ούτε με το
ναυάγιο των ονείρων του για την ανάληψη από την
Τουρκία ρόλου περιφερειακής δύναμης στον χώ-
ρο της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.
Αφορά στη σταθερότητα της θέσης του στο εσωτε-
ρικό, η οποία απειλείται από την παρατεταμένη οι-
κονομική κρίση, τις καταγγελίες για διαφθορά, την
αυξανόμενη εξάρτησή του από την Ακροδεξιά αλ-
λά και πρώην συμμάχους και νυν αντιπάλους που
τον αμφισβητούν ευθέως.

Η Τουρκία, λοιπόν, κλείνει μέτωπα. Όχι επειδή
θέλει, αλλά επειδή νιώθει ότι δεν μπορεί διαφορε-
τικά. Και ο Ερντογάν δείχνει ότι κάνει πίσω. Σε όλα;

Όχι βέβαια. Το Κυπριακό, αν κάτι δεν αλλάξει δρα-
ματικά, δείχνει ότι βρίσκεται εκτός. Παρότι οι ΗΠΑ
δεν θέλουν να ακούσουν λέξη για «δύο κράτη» και
η Ε.Ε. ουδέποτε θα αποδεχτεί λύση που θα βάζει
ένα τουρκικό μόρφωμα από την πίσω πόρτα στην
Ένωση, η Άγκυρα προχωρεί στην ντε φάκτο διχο-
τόμηση του νησιού. Η «αξιοποίηση» της Αμμοχώ-
στου από τουρκικά οικονομικά συμφέροντα είναι
το νέο «τετελεσμένο», το οποίο επιχειρείται υπό το
αμήχανο βλέμμα της κυπριακής ηγεσίας, η οποία,
εκτός του ότι δείχνει να λέει άλλα από αυτά που
θέλει ως προς την επίλυση του εθνικού προβλή-
ματος, βρίσκεται ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη σε
κατηγορίες για διαφθορά.

Οι βουλευτικές εκλογές στα ελεύθερα εδάφη
της Μεγαλονήσου, η εκλογική υποχώρηση των
μεγαλύτερων κομματικών σχηματισμών όπως το
ΔΗ.ΣΥ. και το ΑΚΕΛ, η διάσπαση άλλων όπως το
ΔΗ.ΚΟ. και η διασπορά της λαϊκής ψήφου σε μι-
κρότερα κόμματα, σε συνδυασμό με την εκλογική
άνοδο της Ακροδεξιάς, αναδίδουν «αντισυστημι-
κότητα», η οποία εκτονώνει ίσως τα πάθη στο εσω-
τερικό, δεν βοηθά όμως στην επίλυση του εθνικού
προβλήματος. Οι ελληνοκυπριακές πολιτικές δυ-
νάμεις στη Μεγαλόνησο δείχνουν κάθε μέρα που
περνά να ασχολούνται περισσότερο με τα δικά
τους υπαρξιακά ζητήματα παρά με το εθνικό. Και
περίπου ενάμιση χρόνο προ των προεδρικών
εκλογών κάνουν μια δύσκολη κατάσταση δυσκο-
λότερη.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com
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o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Εν όψει της συνάντησής του 
με τον Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο 
της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Ταγίπ 
Ερντογάν κλείνει μέτωπα. Η δύσκολη 
οικονομική κατάσταση στο εσωτερικό, 
οι κατηγορίες για διαφθορά και 
η αυξανόμενη εξάρτησή του από την 
Ακροδεξιά τον φέρνουν σε δύσκολη θέση...

Ασκήσεις ηρεμίας για δύο

Δ
εν θα ασχοληθώ σήμερα με όσα είπε
και έκανε ο Τούρκος υπουργός Εξω-
τερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Για

να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα και κάτι κα-
λύτερο. Η Τουρκία, δυστυχώς για την ίδια, έχει
πάρει τον δρόμο της. 

Παρά τα όσα θέλει να λέει και να υποστηρί-
ζει για τα μάτια του κόσμου, καλώς ή κακώς η
Άγκυρα απομακρύνεται καθημερινά από την
Ευρώπη. Ζαλισμένη από τη μυθοπλασία του
Ταγίπ Ερντογάν, επέλεξε να θεωρείται μια με-
γάλη χώρα ισότιμη με τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη
Ρωσία. Αυτή είναι η φαντασίωσή της, με αυτήν
κινείται και με αυτή θα συνεχίσει να πορεύε-
ται. Όσα, εξάλλου, αποκαλύπτει ο αρχιμαφιό-
ζος συνδαιτυμόνας της τουρκικής ελίτ και του
προέδρου Ερντογάν είναι τόσο ανατριχιαστικά
που από μόνα τους θα αρκούσαν για να σταμα-
τήσει η Δύση τον διάλογο με τον «σουλτάνο».

Αλλά τα λεφτά -και όχι μόνο- φαίνεται ότι
είναι πολλά, για αυτό και κλείνουν τα μάτια και
τα αυτιά. 

Αλλά ας έρθω στην ουσία του σημερινού
σημειώματος, που προκαλεί ερωτήματα για το
πώς βλέπουν κάποιοι τον ρόλο της δημοσιο-

γραφίας σήμερα σε σχέση με τον ρόλο τους
στις διεθνείς σχέσεις, χωρίς κανείς να αντι-
δρά. Χθες δύο κορυφαίοι υπουργοί έδωσαν
«συνέντευξη» χωρίς δημοσιογράφους και
χωρίς να δεχτούν ερωτήσεις. Περάσαμε, δη-
λαδή, από το στάδιο «δώστε μας τις ερωτήσεις
σας εκ των προτέρων» στο επόμενο, σύμφωνα
με το οποίο οι πολιτικοί δίνουν τις ερωτήσεις,
στις οποίες μόνοι τους ρωτούν και μόνοι τους
απαντούν!

Και σε αυτή την παρωδία κανείς δεν αντι-
δρά, ούτε καν η ΕΣΗΕΑ! Το επιχείρημα ότι το
ίδιο έγινε και στην Τουρκία μόνο θλίψη μπορεί
να προκαλεί. Διότι πολύ απλά στην Τουρκία η
δημοκρατία δεν περνά και τα καλύτερά της,
ενώ η Ελλάδα είναι μια χώρα δυτική, όπου η
λογοδοσία και η διαφάνεια είναι από τα βασι-

κά συστατικά της. Άρα, ήταν απαράδεκτη η
επιλογή που έγινε και προσβλητική για τη δη-
μοσιογραφία. Τα υπόλοιπα είναι να ’χαμε να
λέγαμε. Διότι τα ΜΜΕ για κάποιους είτε θα
υπηρετούν τους σκοπούς της προπαγάνδας
(το περιβόητο φαινόμενο του CNN) ή θα πα-
ραμένουν σιωπηλά, υπηρετώντας τις διπλω-
ματικές σκοπιμότητες. 

Κακώς, κάκιστα αποδεχτήκαμε αυτούς τους
όρους. Σε ένα θέμα που ταλανίζει την ελληνι-
κή πολιτική ζωή τα τελευταία εκατό και βάλε
χρόνια είναι απαράδεκτο να μην μπορούν να
τεθούν ερωτήσεις στους κυρίους Δένδια και
Τσαβούσογλου. Το να φοράμε... φερετζέ στα
ΜΜΕ ούτε δημοκρατικό είναι ούτε υπηρετεί
τους λαούς των δύο χωρών.

Οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν διπλωματία
ή, μάλλον, δεν πρέπει να κάνουν διπλωματία.
Οφείλουν να υπηρετούν το κοινό και την ενη-
μέρωση. Και στα Ελληνοτουρκικά οι απορίες
τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και περισσό-
τερες. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν τους δημο-
σιογράφους... γλάστρες, τότε αυτό πρέπει να
μας προβληματίσει όλους. Όχι μόνο τους δη-
μοσιογράφους...

Όταν η διπλωματία σκοτώνει την ενημέρωση

Οι πολιτικοί δίνουν τις ερωτήσεις,
στις οποίες μόνοι τους ρωτούν 
και μόνοι τους απαντούν!
Και σε αυτή την παρωδία κανείς 
δεν αντιδρά, ούτε καν η ΕΣΗΕΑ! 


