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Editorial

OLITICAL

Η υποδοχή του... ήρωα

Τ

ελικά, ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με όσους
παρακολουθούν τα τηλεπαιχνίδια ούτε με αυτούς που συμμετέχουν σε αυτά. Δημοκρατία έχουμε,
δικαίωμα του καθενός είναι να πράττει ό,τι θέλει και
με όποιον τρόπο θέλει, φτάνει να ξέρει πού είναι τα
όρια του διπλανού του. Είτε βλέπει… «Φάρμα» είτε
«Survivor», για εμένα είναι μια από τα ίδια, καθώς η
ψυχαγωγία του καθενός είναι δικαίωμά του. Από αυτό
το σημείο, όμως, μέχρι τα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν υπάρχει μια τεράστια απόσταση.
Δεν μπορεί να υιοθετούμε και να αποδεχόμαστε λογικές και συμπεριφορές σαν και αυτές που θέλουν κάποιοι να μας τροφοδοτήσουν και να μας επιβάλουν διά της
πλαγίας οδού. Να δημιουργήσουν είδωλα και πρότυπα
νέας εποχής. Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση,
αντί να θαυμάζουμε και να διαδηλώνουμε για τους

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

ήρωες της πρώτης γραμμής της πανδημίας, για εκείνους που προστατεύουν τα σύνορά μας ή για αυτούς που
έτρεξαν για να σβήσουν τις φωτιές, διαδηλώνουμε και
υποδεχόμαστε σαν ήρωες τους πρωταγωνιστές των
παιχνιδιών. Εις εξ αυτών έγινε εσχάτως λαϊκός ήρωας,
απολαμβάνοντας θερμής υποδοχής! Δεν έχει σημασία
το όνομά του, διότι δεν είναι ο πρώτος που οι συγγενείς,
φίλοι και συγχωριανοί τον υποδέχονται σαν Ολυμπιονίκη της αρχαιότητας. Μόνο τα τείχη δεν γκρέμισαν στην
περιοχή όπου διαμένει ο άνθρωπος που επέστρεψε από
τον Άγιο Δομίνικο. Ούτε καν ως νικητής, καθώς μια ατυχία τον υποχρέωσε να εγκαταλείψει τον εξωτικό παράδεισο και να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη.
Οι θαυμαστές του, μάλιστα, έστησαν και πάρτι για το
παλικάρι που σεμνά και ταπεινά και ουχί υπό τις οδηγίες της παραγωγής αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στο
αεροδρόμιο! Μάλιστα, όπως ανηπαρήγαγαν τα διάφο-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης, Σπύρος Μουρελάτος,
Mάνος Οικονομίδης, Αλέξανδρος Διαμάντης,
Γιάννης Παργινός, Νίκος Υποφάντης,
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
Σταύρος Ιωαννίδης,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου, Μαρία Δήμα,
Δήμητρα Δάρδα,
Διαμαντής Σεϊτανίδης,
Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ρα μέσα ενημέρωσης -ή αποβλάκωσης στη συγκεκριμένη περίπτωση-, ο γίγας αυτός έτυχε θερμότερης
υποδοχής απ’ ό,τι άλλος «ήρωας» που επέστρεψε στο
νησί του μετά τις μεγαλειώδεις εμφανίσεις του.
Τελικά, είναι να αναρωτιέσαι τι μας... ψεκάζουν αυτούς τους καιρούς. Ειλικρινά, το φαινόμενο αυτό, που
δεν είναι νέο, αν δεν μας προβληματίζει ως κοινωνία,
είναι απορίας άξιον. Διότι αν τα πρότυπα και οι ήρωες
του σήμερα είναι οι παίκτες του «Survivor», δεν βλέπω φως στο τούνελ. Παρά μόνο σκοτάδι και, μάλιστα,
πηχτό. Και έρχεται να επιβεβαιωθεί η ηθική κατηφόρα
που μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει.
Το χειρότερο, δε, είναι ότι όσα συμβαίνουν πλέον
δεν κάνουν σε κανέναν εντύπωση. Τουλάχιστον στο
παρελθόν υπήρχαν κάποιες φωνές που… έκραζαν τέτοια πρότυπα. Τώρα εξαφανίστηκαν και αυτές. Τις…
κατάπιε το political correct της νέας εποχής.
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O ΘΕΜΑ

Λασκαρίδης vs Λασκαρίδη!

Δ

εν λένε να κοπάσουν οι αντιδράσεις για τη δήλωση του
εφοπλιστή Παναγιώτη Λασκαρίδη, ο οποίος σε συνέντευξή
του στο European Investigative Collaboration δήλωσε, μεταξύ άλλων, ευθαρσώς ότι
οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν έχουν καμία
ανάγκη την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως
«τους έχουμε χεσμ@νους όλους».
Στο θέμα θέση πήρε και ο αδελφός του
Θανάσης Λασκαρίδης, ο οποίος σε χθεσινή
του δήλωση «άδειασε» μεγαλοπρεπώς τον
αδελφό του, χαρακτηρίζοντας τις απόψεις
του προσωπικές: «Αναφορικά με τον πρόσφατα δημιουργηθέντα θόρυβο σχετικά με
τις δηλώσεις του αδελφού μου Παναγιώτη
Λασκαρίδη σε συνέντευξή του στο European Investigative Collaboration, επιθυμώ
να δηλώσω ότι αυτές είναι προσωπικές του
απόψεις, τις οποίες όχι μόνο δεν συμμερίζομαι, αλλά με βρίσκουν εκ διαμέτρου αντίθετο. Η ελληνική Ναυτιλία οφείλει τη μετεωρική άνοδο και την εξαιρετική επιτυχία
της από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά
κατά κύριο λόγο στην προστασία και την
υποστήριξη που επέδειξαν όλες ανεξαιρέτως οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις προς
αυτήν. Κάθε άλλος σχολιασμός εκ μέρους
μου για το θέμα αυτό περιττεύει».
Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Λασκαρίδης, μιλώντας στον οργανισμό EIC για την έρευνα
με τίτλο «Black Trail» σχετικά με τις παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας από εφοπλιστές, υποστήριξε ότι
οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν έχουν καμία
ανάγκη την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως
«τους έχουμε χεσμ@νους όλους».
Ειδικότερα, ο Πάνος Λασκαρίδης ανέφερε στην τοποθέτησή του το εξής απαξιωτικό σχόλιο: «Αυτό που πρέπει να καταλάβετε καλά είναι πως οι άνθρωποι της
Ναυτιλίας δεν χρειάζονται την κυβέρνηση,
το υπουργείο, την ΙΜΟ (International Maritime Organisation) και τον πρωθυπουργό.
Τον έχουν χεσμ@νο τον πρωθυπουργό.
Δεν τον έχουν καμία ανάγκη. Γιατί; Επειδή
η Ναυτιλία δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κερδίσει ένας πλοιοκτήτης στην Ελλάδα. Δεν
υπάρχουν φορτία στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ναυλοσύμφωνα, τίποτα στην Ελλάδα.
Μόνο τα γραφεία των πλοιοκτητών είναι
στην Ελλάδα. Το 80% των πλοίων τους έχει
ξένη σημαία. Δεν τους νοιάζει η ελληνική
σημαία».
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Ο Πλακιωτάκης

Ανασκευάζει

Οι δημοσιογράφοι που έκαναν την έρευνα έφεραν προ απροόπτου τον υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος τοποθετήθηκε
επίσης για το ζήτημα, όταν του έκαναν
ερώτηση για το κατά πόσο η ελληνική Ναυτιλία συμμορφώνεται με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. «Εκατό τοις εκατό»,
απάντησε ο κ. Πλακιωτάκης, ωστόσο οι δημοσιογράφοι εν συνεχεία τού έδειξαν το
απόσπασμα με τις επίμαχες δηλώσεις του
Πάνου Λασκαρίδη. «Η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο για την ελληνική Ναυτιλία, ώστε
να έχει τόσο μεγάλη πρόοδο την τελευταία
δεκαετία», δήλωσε αμήχανα ο υπουργός
Ναυτιλίας.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε ο
εφοπλιστής προχώρησε σε ανασκευαστική δήλωση, στην οποία, σύμφωνα με το
naftikachronika.gr, αναφέρει τα εξής: «Τις
τελευταίες μέρες δημοσιεύτηκαν σε διάφορα social media δηλώσεις μου, παρμένες από άσχετες συζητήσεις που δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση τη σημερινή
κατάσταση της Ναυτιλίας μας και φυσικά
ούτε τον πρωθυπουργό ούτε τον υπουργό
Ναυτιλίας, δηλώσεις που έγιναν σε δίκτυο
ανεκδιήγητων Πορτογάλων δημοσιογράφων που τις χρησιμοποίησαν βάναυσα
εκτός θέματος και ειρμού. Οι δηλώσεις αυτές διέρρευσαν από διάφορους παραναυτιλιακούς κύκλους και ο μόνος σκοπός
τους είναι τόσο να αμαυρώσουν τη δική

H Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
«Τις τελευταίες μέρες είδαν το φως της δημοσιότητας μη αποδεκτές δηλώσεις
του κ. Π. Λασκαρίδη, επιφανούς μέλους της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, που έχει και την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), του θεσμικού αντιπροσωπευτικού οργάνου
της ελληνικής Ναυτιλίας, για τις οποίες ο ίδιος έχει προβεί σε επεξηγήσεις»,
ανέφερε σε χθεσινή της ανακοίνωση η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
«Ο πρόεδρος της ΕΕΕ» τόνισε ότι «εκπροσωπώντας σύσσωμο το Διοικητικό
Συμβούλιο αυτής, αλλά και προσωπικά ως Έλληνας πολίτης και επιχειρηματίας, νιώθει την υποχρέωση να δηλώσει προς κάθε κατεύθυνση ότι τα λεχθέντα
αποτελούν προσωπικές απόψεις, τις οποίες σε κάθε περίπτωση καταδικάζει
απερίφραστα και δεν εκφράζουν τα γνήσια και βαθιά πατριωτικά αισθήματα της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών».

μου εικόνα όσο και να θολώσουν τα νερά
στις ενδοναυτιλιακές σχέσεις των παραγόντων της Εμπορικής μας Ναυτιλίας.
Σε ό,τι αφορά τις δικές μου απόψεις για
τη Ναυτιλία μας και τους θεσμούς της, παραπέμπω σε εκατοντάδες δηλώσεις και
ομιλίες μου περί της ελληνικής Ναυτιλίας,
που έχουν δημοσιευτεί σε αναρίθμητες
συνεντεύξεις μου στον ελληνικό και τον
διεθνή Τύπο τις τελευταίες δεκαετίες που
είχα την τιμή να αντιπροσωπεύσω τα συμφέροντα της Ναυτιλίας μας. Αυτοί που
άκριτα και συκοφαντικά χρησιμοποίησαν
αυτές τις συρραφές θα υποστούν φυσικά
τα επίχειρα των πράξεών τους.
Σε ό,τι, τέλος, αφορά την εκτίμηση και
τον σεβασμό μου και προς τον πρωθυπουργό και προς τον υπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας και στους θεσμούς που αντιπροσωπεύουν, έχουν όλοι στερεά γνώση για το
ποιες απόψεις τρέφω για αυτούς, τη Ναυτιλία και την Πατρίδα μας».
Η κυβέρνηση επισήμως δεν πήρε θέση,
αλλά κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι οι
απαράδεκτες αυτές δηλώσεις δεν επιδέχονται επιδιόρθωση...

Δεν λένε να κοπάσουν
οι αντιδράσεις για τη δήλωση
του εφοπλιστή Παναγιώτη
Λασκαρίδη - Τον «άδειασε»
και ο αδελφός του!
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Στο στόχαστρο της Φώφης το νομοσχέδιο για τα εργασιακά
Οξεία κριτική στην κυβέρνηση, με φόντο τις αλλαγές
που προωθούνται στις εργασιακές σχέσεις, άσκησε η
πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., η οποία επισκέφθηκε χθες το
αμαξοστάσιο στου Ρέντη. Η κυρία Γεννηματά εκτίμησε ότι
με το νομοσχέδιο αυτό καταργείται στην πράξη το οκτάωρο και πως «μέσα σε αυτό το κλίμα του φόβου και της ανασφάλειας για την ανεργία δεν θα υπάρχει εργαζόμενος ο
οποίος θα έχει τη δυνατότητα, το σθένος, τα κότσια να αντιπαρατεθεί, να διαπραγματευτεί μόνος του, τελικά, με
τους εργοδότες και να κατοχυρώσει ότι θα δουλεύει οκτώ
ώρες και όχι δέκα και θα περιμένει -δεν ξέρω πότε- ότι θα
πάρει το ρεπό του, κάποτε στο μέλλον». Όπως είπε χαρα-

κτηριστικά, «θα είναι όμηροι όλοι οι εργαζόμενοι στους
εργοδότες».
Εκτίμησε ότι ανοίγει ο δρόμος για μαζικές απολύσεις,
ενώ αναφέρθηκε με θετικά σχόλια στη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας, για την οποία, όμως, εξέφρασε την
απαισιοδοξία της πως τελικά δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.
Στο στόχαστρο της κυρίας Γεννηματά μπήκαν και οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο πεδίο των δημόσιων συγκοινωνιών, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για προσπάθεια
απαξίωσης. Προχώρησε, μάλιστα, και σε καταγγελίες για
τα νέα λεωφορεία: «Το χειρότερο που μαθαίνουμε είναι

ότι δεν είναι μόνο υγειονομικές βόμβες, αλλά έχουν και
σοβαρά θέματα ασφάλειας. Είναι λεωφορεία φθαρμένα,
με σοβαρές ζημιές. Εμείς εμπιστευόμαστε όλους εσάς και
τις γνώσεις σας και ξέρουμε ότι δεν θα επιτρέψετε να κυκλοφορήσουν προβληματικά λεωφορεία στους δρόμους
της Αττικής».
Καταλήγοντας, η κυρία Γεννηματά έστρεψε τα πυρά της
προς τον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνησή του «οδηγεί τα πράγματα σε νέα κοινωνική κρίση και
νέα αδιέξοδα». Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής για την «έξοδο από αυτό το τέλμα».
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Καμπανάκι
από Μαξίμου
για την Αττική

Μ

ε καμπανάκι κινδύνου εν όψει
ενός «δύσκολου καλοκαιριού», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, ισοδυναμούσε η χθεσινή ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό τον
Κυριάκο Μητσοτάκη στην έδρα της Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο τον συνολικό αντιπυρικό σχεδιασμό, στον απόηχο
της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία κατέκαψε
δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής
έκτασης σε Αττική και Κορινθία τα προηγούμενα 24ωρα. Στόχος του Μεγάρου
Μαξίμου, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά
στελέχη που μετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη είναι ο καλύτερος δυνατός συντονισμός
στο τρίγωνο «κράτος - Αυτοδιοίκηση - πολίτες», προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν,
ει δυνατόν, οι συνέπειες από το ξέσπασμα
πυρκαγιών, ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής, που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, κατά
τα λεγόμενα του πρωθυπουργού, και από
τον όγκο των κομμένων δένδρων, ελέω της
κακοκαιρίας «Μήδεια» στις αρχές του χρόνου.
Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως το αμέσως
προσεχές διάστημα θα καταβληθεί προσπάθεια μέσω συγκεκριμένων ενεργειών
να τεθούν προ των ευθυνών τους οι ηγεσίες
των δήμων, ιδίως των 11 στα όρια των οποίων βρίσκονται οι 18 περιοχές, που, σύμφωνα με την εκτίμηση της Πολιτικής Προστασίας, εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας. Επείγουσα υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σε αυ-

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

τήν τη φάση ο καθαρισμός των εκτάσεων
που έχουν ήδη υποδειχθεί βάσει του εκάστοτε επιχειρησιακού σχεδίου. Στην κατεύθυνση αυτή, μάλιστα, αποφασίστηκε,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,
να δοθεί άμεσα στους δήμους που το έχουν
ανάγκη έκτακτη οικονομική ενίσχυση, τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ για δράσεις όπως
η αποψίλωση, η συλλογή κορμών και κλαδιών και η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών,
όπως άφησε να εννοηθεί σε δηλώσεις του,
στο πλαίσιο της σύσκεψης, ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.
Επιπλέον, αποφασίστηκε να υπάρξει και
νέα -επιχειρησιακού χαρακτήρα αυτήν τη
φορά- σύσκεψη επί του θέματος μεθαύριο
ή την Πέμπτη, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου, μέσω του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θοδωρή Λιβάνιου, πρόκειται να εποπτεύει σε καθημερινή βάση την πρόοδο της
όλης διαδικασίας, ώστε να μην παρατηρηθούν καθυστερήσεις.
«Καθώς το κλίμα αλλάζει συμπεριφορά,
οφείλουμε και εμείς να αλλάξουμε τη δική
μας. Δεν γίνεται να έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και να υπάρχει αγρότης που
να καίει τα κλαδιά του μέσα στο χωράφι.

Δήμοι και αγροτικοί σύλλογοι πρέπει να
ξεκινήσουν μια εκστρατεία ενημέρωσης»,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, που δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει
πως η πλειονότητα των πυρκαγιών κάθε
χρόνο αποδίδεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Ο
πρωθυπουργός τόνισε, μάλιστα, ότι έχει γίνει η καλύτερη δυνατή προπαρασκευή σε
επίπεδο κρατικού μηχανισμού και Πυροσβεστικής, προκειμένου, όπως σημείωσε,
να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αντίκτυπος
οποιασδήποτε πυρκαγιάς.
Ο Στέλιος Πέτσας, από την πλευρά του,
αναφέρθηκε στην ταχύτητα αντιμετώπισης
του φαινομένου, στη χρηματοδότηση,
ύψους 16,9 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκε εγκαίρως στους δήμους για κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας, εκ των οποίων
τα 2,5 εκατομμύρια στης Αττικής, ενώ επεσήμανε πως ακόμη 1,5 εκατομμύριο ευρώ
έχει δοθεί για αντίστοιχες δράσεις στους
Συνδέσμους Δήμων της Αττικής. Μάλιστα,
δεν απέκλεισε, όπως ειπώθηκε και πιο πάνω, το υπουργείο να χορηγήσει επιπρόσθετα κονδύλια, εφόσον αυτό απαιτηθεί,
υπογραμμίζοντας τη σημασία των εθελοντών, ιδίως σε θέματα πρόληψης και επιτήρησης.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ και δήμαρχος Γαλατσίου

Γιώργος Μαρκόπουλος ζήτησε από την
πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την ταχύτερη δυνατή εκταμίευση της έκτακτης
επιχορήγησης. Εν συνεχεία, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι «σε τελική ανάλυση, κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και για εμάς το
ζήτημα της ανθρώπινης ζωής είναι πάνω
και πέρα από οτιδήποτε άλλο».
Αναφερόμενος, τέλος, στη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Κόρινθο, ο κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι
«η άμεση αντίδραση της Πολιτείας ευτυχώς έσωσε ζωές, περιόρισε -όσο αυτό
ήταν εφικτό- τις απώλειες, ενώ η ειδοποίηση και η απομάκρυνση των κατοίκων,
όπου και όποτε χρειάστηκε, λειτούργησε
υποδειγματικά και βέβαια οι αποζημιώσεις
των πληγέντων προχωρούν».

Το υπουργείο Εσωτερικών
είναι έτοιμο να χορηγήσει
επιπρόσθετα κονδύλια
στους δήμους για
την πυροπροστασία
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλέγμα ισχυρών
κυρώσεων στη
Λευκορωσία

Α

λυσιδωτές αντιδράσεις και έντονο εκνευρισμό στην κυβέρνηση προκάλεσε το περιστατικό «κρατικής αεροπειρατείας» από μέρους της Λευκορωσίας, με την
υποχρεωτική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Βίλνιους, προκειμένου
να συλληφθεί ο Λευκορώσος αντικαθεστωτικός δημοσιογράφος Ρομάν Προτάσεβιτς, ο οποίος επέβαινε στο σκάφος,
έχοντας συνοδεύσει προ ημερών την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια στην Αθήνα, προκειμένου να
συμμετάσχει στο Φόρουμ των Δελφών.
Η είδηση ότι το αεροπλάνο δεν ολοκλήρωσε τη διαδρομή του από μια χώρα της Ε.Ε. σε
μια άλλη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν εκ των
ηγετών που πρωτοστάτησαν, ώστε το θέμα να
συζητηθεί στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής η
οποία ξεκίνησε χθες το απόγευμα στις Βρυξέλλες, έστω και με διαφορετική ατζέντα.
«Πρόκειται για μια πράξη που ισοδυναμεί με
κρατική αεροπειρατεία. Δεν αρκεί να παραμείνουμε σε φραστικές καταδίκες. Η Ε.Ε. θα
πρέπει να υιοθετήσει το συντομότερο δυνατόν

Γράφει ο
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ένα πλέγμα ισχυρών κυρώσεων εναντίον της
Λευκορωσίας, έτσι ώστε να στείλει ένα μήνυμα ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν και δεν
πρέπει να γίνονται ανεκτές στην Ευρωπαϊκή
Ήπειρο», είπε με νόημα ο πρωθυπουργός,
προσερχόμενος στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χθες το απόγευμα.
Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια του
δείπνου των ηγετών, όταν και συζητήθηκαν τα
θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εξ αρχής για
την Αθήνα ήταν σαφές ότι στη Λευκορωσία θα
έπρεπε να επιβληθούν επιπρόσθετες κυρώσεις και αυτήν τη φορά να μην εξαντληθούν σε
φυσικά πρόσωπα.
Στο τραπέζι των ευρωπαϊκών επιλογών βρίσκονται:
• Η διεξαγωγή έρευνας από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας για τυχόν παραβίαση των διεθνών αεροπορικών κανόνων.

• Η μη χρήση του λευκορωσικού εναέριου
χώρου από ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.
• Η απαγόρευση προσγείωσης της λευκορωσικής αεροπορικής εταιρείας, Belavia, σε
ευρωπαϊκά αεροδρόμια.
• Ο τερματισμός των διελεύσεων τράνζιτ,
συμπεριλαμβανομένου του χερσαίου χώρου,
από τη Λευκορωσία προς την Ε.Ε.

Ο Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από το πρωί
της Δευτέρας είχε δώσει το στίγμα του, μιλώντας στη στήλη Europe Express των «Financial
Times». «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να
συμφωνήσουν ώστε να υπάρξουν ξεκάθαρες
και αυστηρές συνέπειες, που δεν θα αφήσουν
περιθώρια στη Λευκορωσία να αμφισβητήσει
την ενότητα και την αποφασιστικότητά μας»,
τόνισε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, υπογράμμισε
ότι το προηγούμενο η Ε.Ε. να μην παρουσιάζει
ενιαίο μέτωπο σε εξωτερικά ζητήματα δεν

πρέπει να επαναληφθεί στην περίπτωση της
«απαράδεκτης επιθετικής ενέργειας» από τη
Λευκορωσία.
Μάλιστα, αντιπαρέβαλε ως χαρακτηριστικό
παράδειγμα για την έλλειψη ενιαίας αντιμετώπισης από την Ε.Ε. την πρόσφατη κρίση στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας. «Η αδυναμία
μας να υιοθετήσουμε κοινή θέση όσον αφορά
στα όσα συνέβησαν πρόσφατα στο Ισραήλ και
στη Γάζα -όπου ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέραμε να παρουσιάσουμε μία ενιαία γραμμή- δεν πρέπει να επαναληφθεί», είπε.

Κανένα θέμα ασφάλειας
Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη φρόντιζαν να κόψουν τη συζήτηση που ανακινείται
από ορισμένους κύκλους αναφορικά με τις
συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια
της επιβίβασης στην πτήση προς Βίλνιους από
το «Ελευθέριος Βενιζέλος». «Δεν υπάρχει
κανένα θέμα ασφάλειας στη χώρα», αναφέρουν με νόημα υψηλόβαθμες πηγές.
ΑΛΛΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 17, 23

Καϊλή - Λοβέρδος πάνε… πακέτο και επισήμως για το ΚΙΝ.ΑΛ.
Κομμάτι - κομμάτι συμπληρώνει το παζλ των εσωκομματικών του συμμαχιών ο Ανδρέας Λοβέρδος, στο πλαίσιο της
κούρσας για τη διεκδίκηση της ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής.
Μετά τη σύμπλευση με τη «Δυναμική Κοινωνία» του
πρώην υπουργού Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, τώρα ήρθε η
στιγμή να συμπορευτεί πολιτικά και με την ευρωβουλευτή
του ΚΙΝ.ΑΛ. Εύα Καϊλή. Χθες, «επισημοποιώντας» αυτήν την
πολιτική συμμαχία, πραγματοποίησαν κοινή εκδήλωση, με
φόντο την πορεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος, που είναι ο αρμόδιος τομεάρχης του
ΚΙΝ.ΑΛ. αλλά και με θητεία στο υπουργείο Εξωτερικών, σε
μια προσπάθεια να ενισχύσει το ηγετικό του προφίλ, παρουσίασε τις θέσεις του για την εξωτερική πολιτική της χώρας,
με αναφορές στο ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. «Το
μήνυμα που γενικά ως πολιτικός εκπέμπω είναι πατριωτικό,
μεταρρυθμιστικό, θεσμικό», επισήμανε με έμφαση ο Ανδρέας Λοβέρδος. Και διευκρίνισε ότι «ο πατριωτισμός, όμως, είναι ένας, διαχρονικός και αδιαίρετος και σημαίνει πως αγα-

του
Αντώνη
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πάς την πατρίδα σου και σέβεσαι και τηρείς τον όρκο που
έδωσες να την προστατεύεις».
Παρουσίασε τους βασικές άξονες από τους οποίους θα
πρέπει να διέπεται η εξωτερική πολιτική της χώρας, οι οποίοι
είναι:
- Ικανότητα Εθνικής Ασφάλειας και Αποτροπής.
- Πολύπλευρες Διπλωματικές Συμμαχίες.
- Σταθερή διασύνδεση Εθνικής Ομοψυχίας και Λαϊκής
Ενότητας.
Η Εύα Καϊλή, από την πλευρά της, επιχείρησε να δώσει ένα
περίγραμμα των πολιτικών της Ε.Ε., με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, στην ασφάλεια και στην αντιμετώπιση των κρίσε-

ων. Αφού χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης «ευρωπαϊκό
σχέδιο Μάρσαλ», τόνισε πως στην Ε.Ε. «κάθε φορά οι κρίσεις
απαντώνται με περισσότερη Ευρώπη».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε με νόημα ότι «μια μεταρρυθμιστική και προοδευτική παράταξη το επόμενο διάστημα μπορεί
να παίξει μεγάλο ρόλο».
Υπενθύμισε ότι οι σοσιαλιστές είναι η δεύτερη δύναμη στο
Ευρωκοινοβούλιο και υπογράμμισε στο ίδιο ύφος την ανάγκη να υπάρξουν έμπειροι άνθρωποι σε αυτήν την πορεία.
Στην κατακλείδα της «έκλεισε το μάτι» στον Ανδρέα Λοβέρδο, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Χαίρομαι που βρίσκομαι με ανθρώπους που είμαστε στην
ίδια πλευρά». Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Καϊλή, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Πρώτο Θέμα», είχε πει ότι δεν
της αρέσει η ονομασία «ΚΙΝ.ΑΛ.», πως προτιμάει το «ΠΑΣΟΚ» και τάχθηκε στο πλευρό του Ανδρέα Λοβέρδου, για τον
οποίο εκτίμησε ότι «εκφράζει πατριωτική και μεταρρυθμιστική γραμμή».
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Ο Λαλιώτης, ο Νικηταράς
και το ΠΑΣΟΚ…
Τι δουλειά είχε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην πατρίδα του Κώστα Λαλιώτη,
στα Δολιανά; Θα μου πείτε, και ο Οδυσσέας
Αρκάς είναι… ΟΚ! Είναι, όμως, και κολλητός του Νίκου Ανδρουλάκη. Και, με αφορμή
την επέτειο τιμής στους αγωνιστές του 1821
στη Μάχη των Δολιανών, ο Κωνσταντινόπουλος βρέθηκε την Κυριακή με τον Κώστα
Λαλιώτη. Λες να μίλησαν μόνο για τον Νικηταρά; Ο Οδυσσέας ανάρτησε στα social media και τις σχετικές φωτογραφίες με τον
παλαιό «στρατάρχη» του ΠΑΣΟΚ, για να
στείλει προφανώς και το δικό του μήνυμα
στη λαϊκή βάση, αν και ο Λαλιώτης αποφεύγει να πάρει θέση υπέρ ή κατά κάποιου…

Χρονικό του Χρόνου
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Γουστάρεις;
Μπουτάρης…

Κάτι πουλάκια που κελαηδάνε μου έλεγαν ότι
με τον φάκελο των 500 ονομάτων των «νονών
της νύχτας» που έστειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην Εισαγγελία γελάει και το παρδαλό κατσίκι: Πρόκειται επί της ουσίας για συρραφή διαβιβαστικών με συλλήψεις που,
όμως, τη δικαστική τους έκβαση αυτοί που
συνέταξαν την έκθεση ούτε τη γνωρίζουν ούτε φρόντισαν να την ψάξουν… Πολλοί από αυτούς είναι ήδη στη φυλακή, ενώ αρκετοί είναι
μακαρίτες! Έχουν πεθάνει, αλλά, παρ’ όλα
αυτά, τους έχει βάλει στο υπόμνημα. Αυτό που
ξέχασε να βάλει είναι οι επίορκοι αστυνομικοί -εν ενεργεία και συνταξιούχοι- που αναφέρονται στην περίφημη έκθεση της ΕΥΠ.

OLITICANTIS

Η Εύα έγινε μαμά…

Θ

έλετε να μάθετε γιατί δεν προχωρούν οι επενδύσεις στην Ελλάδα;
Κάτοικοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης εμπόδισαν την
έναρξη εργασιών για την τοποθέτηση εννέα ανεμογεννητριών στο Νυμφαίο της
Φλώρινας. Ο κ. Μπουτάρης κινήθηκε μαζί με περιβαλλοντικές οργανώσεις (Αρκτούρος, Καλλιστώ, Ορνιθολογική Πρεσπών) και νομικά: «Καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες. Υπήρχαν και υπάρχουν σοβαρές παρατυπίες. Έχουν βγάλει άδειες πριν από
13 χρόνια, το 2008. Κανένας δεν μας λέει
αν ισχύουν ακόμη, κανένας δεν λέει τίποτα. Δεν μας δείχνουν τις άδειες και το αρμόδιο υπουργείο κάνει λόγο για αδειοδότηση σε εξέλιξη». Άλλη δουλειά δεν έχει
να κάνει ο μπαρμπα-Γιάννης;

Γέννησε στις 24 Φεβρουαρίου, αλλά το μάθαμε τώρα. Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα ότι
η Εύα Καϊλή έγινε μαμά. Το κράτησε μυστικό σχεδόν τρεις μήνες… Η πολιτικός γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο θα
πάρει το όνομα Αριάδνη - Αριάνα: το δεύτερο ιταλικό, μιας και πατέρας του μωρού είναι ο 35χρονος Ιταλός σύντροφός της,
Φραντσέσκο Τζόρτζι. «Δεν ήθελα να μιλήσω δημόσια γι’ αυτό το θέμα, μιας και, λόγω
πανδημίας, πολλές οικογένειες περνούν
δύσκολες στιγμές», είπε από τις Βρυξέλλες η Εύα Καϊλή. Η ίδια συμπλήρωσε ότι το
όνομα της μικρής είναι εμπνευσμένο από
την Κρήτη, μιας και οι νονοί και οι νονές
στα διπλά βαφτίσια (Ορθόδοξα και Καθολικά) που θα γίνουν προσεχώς στην Ελλάδα
έλκουν την καταγωγή από εκεί. Νονά θα γίνει επίσης μία προσωπική φίλη της ευρωβουλευτού, η οποία είναι Αμερικανίδα.

Ο Άκης έχει νεύρα

Διάφορα περίεργα γίνονται… Προσφάτως «μπουζουριάσανε» ένα καλόπαιδο της νύχτας, ο οποίος είχε εμπλακεί και είχε καταδικαστεί για μεγάλη απαγωγή. Τον συλλάβανε διότι δεν έδωσε το «παρών»
στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει,
όπως είναι υποχρεωμένος να κάνει… Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι παρουσιάστηκε σε άλλο τμήμα, άλλης περιοχής και κακώς τον συλλάβανε. Μάλιστα, άρχισε
απεργία πείνας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Να θυμίσω
ότι τα λεφτά της απαγωγής δεν βρέθηκαν ποτέ…

Το υπόμνημα
με τους… μακαρίτες

P

Άλλος Πάγκαλος μας βρήκε…
Κυκλοφορεί ένα ηχητικό του Γιάννη Δραγασάκη να λέει ότι όλοι στην Ελλάδα φοροδιαφεύγουν. Ο πρώην αντιπρόεδρος της «πρώτης φοράς Αριστερά» ακολουθεί το ρητό του Πάγκαλου: «Όλοι μαζί τα φάγαμε». Σύμφωνα με τον κ.
Δραγασάκη, σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πράγματα που δεν τα έχει
αναδείξει, ενώ εκφράζει το παράπονό του
επειδή η οικονομική πολιτική της Αριστεράς ως
προς το σκέλος αυτό έμεινε ανυπεράσπιστη.
Ενδιαφέρον, επίσης, έχει και η θέση που διατυπώνει αναφορικά με το ζήτημα των φορολογικών συντελεστών, καθώς, όπως εξηγεί, στην
Ελλάδα όλοι φοροδιαφεύγουν.

Δεν το λέω εγώ. Το έγραψε ο ίδιος ο Άκης
Σκέρτσος στο Facebook. Είχε πολλά νεύρα και δεν μπόρεσε να δει την αγαπημένη
του εκπομπή. «Δεν μπόρεσα να δω το
“Μουσικό Κουτί του Nikos Portokaloglou
- Νίκος Πορτοκάλογλου” στην ώρα του την
περασμένη Τετάρτη, με καλεσμένους τον
Σ. Κραουνάκη και τη Μ. Ρίζου. Διάβασα,
όμως, αρκετά πράγματα για αυτήν τη συγκεκριμένη εκπομπή και έβαλα να τη δω
αργά χθες βράδυ, στο τέλος μιας δύσκολης εβδομάδας και ημέρας (με αρκετά
νεύρα, για διάφορους λόγους). Ξενύχτησα έως τις 3 και την είδα τελικά δύο φορές
στο replay tv», έγραψε χαρακτηριστικά ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και
ψάχνουν όλοι να βρουν ποιος του χάλασε
τη διάθεση…
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Το... Πρόσωπο

Ο Αμυράς οργώνει την Ελλάδα
για τους δασικούς χάρτες
Tις περιοχές όπου ανέκυψαν προβλήματα με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επισκέφθηκε
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς. Όπως τόνισε ο ίδιος σε ανάρτησή του, τους τελευταίους τρεις μήνες ταξίδεψε από το δυτικότερο άκρο της Ελλάδας, τους Οθωνούς, έως τη Σύμη και τη Χάλκη στο Ανατολικό Αιγαίο. Στον τελευταίο του σταθμό, στον Βόλο, ο
υφυπουργός έκανε βόλτα στην πόλη συνομιλώντας με κατοίκους και φορείς της πόλης. Μάλιστα, στις φωτογραφίες που ανάρτησε ο Γιώργος Αμυράς φαίνεται πως δεν είπε «όχι» στα κεράσματα των ντόπιων και έτσι απόλαυσε μερικούς λαχταριστούς λουκουμάδες.

Γράφει η

Υπουργοί… Άτλαντες

Τα βλέμματα
στο Ζάππειο

Οι κεραίες μου εσχάτως
λαμβάνουν σήματα ότι
κάποιος ή κάποιοι υπουργοί νιώθουν σαν τον Άτλαντα. Αυτή η παρομοίωση ταιριάζει γάντι στην
περιγραφή που κάνουν οι
ίδιοι για το βάρος του
χαρτοφυλακίου τους. Δεν
διευκρινίζουν, όμως, εάν
τους ζαλίζει το ύψος στην
ιεραρχία ή οι υψηλές
απαιτήσεις των καθηκόντων που τους εμπιστεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ερώτημα, δε, για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού μάλλον κάνουν τον σταυρό τους - και μάλλον ανάποδα… Τελευταίως έχουν περιέλθει σε κατάθλιψη, αφού ο πρόεδρος έμαθε πράγματα εις βάρος τους και
δεν μπορεί να τα χωνέψει…

Ντένη Καρέλη

Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί την προσεχή
Πέμπτη 27 Μαΐου στο Ζάππειο, με
υψηλούς προσκεκλημένους. Πρόκειται για την τελετή για την επέτειο των
40 ετών συμμετοχής της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η
οποία σηματοδοτεί παράλληλα την
έναρξη της Διάσκεψης για το Μέλλον
της Ευρώπης. Στην τελετή, παρουσία
της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, θα μιλήσουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εκ μέρους της Ε.Ε. ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, οι
οποίοι θα βρίσκονται στην Αθήνα. Θα
μεταδοθούν επίσης τα μηνύματα της
προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν και του πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα,
η χώρα του οποίου ασκεί το τρέχον
εξάμηνο την εκ περιτροπής Προεδρία
του Συμβουλίου της Ε.Ε. Η τελετή θα
ανοίξει με ομιλία του αναπληρωτή
υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έχει αναλάβει επικεφαλής της ελληνικής πρωτοβουλίας για τη Διάσκεψη, ενώ πρόσφατα
παρουσίασε την ελληνική πρόταση
και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η δε
επιλογή του Ζάππειου ως χώρου διεξαγωγής δεν έγινε τυχαία. Εκεί υπεγράφη, στις 28 Μαΐου 1979, από τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή η ιστορική
Συνθήκη Ένταξης της Ελλάδας στην
τότε ΕΟΚ.

POLITICANTIS

Έρχεται μεγάλο «μπαμ»
στα τραπεζικά
Μαθαίνω άσχημες εξελίξεις για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο στο παρελθόν έχει απασχολήσει αρνητικά την επικαιρότητα, με διάφορα δάνεια που δίνονταν σε αριστερά αγόρια… Ναι, το ίδρυμα
όπου στο Δ.Σ. πέφτανε μπουνιές μεταξύ
των στελεχών… Το ίδρυμα έχει πέσει στα
βράχια. Όχι μόνο δεν έχει δεκάρα τσακιστή, αλλά έχει και «αρνητικά» καμιά
400αριά εκατομμύρια! Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καλυφθεί η
υπόθεση, διότι το ρεζιλίκι θα είναι μεγάλο
και στο σκάνδαλο ακόμα μεγαλύτερο.
Κρατήστε το αυτό στο πίσω μέρος του
μυαλού σας. Είναι δύσκολο να κρυφτεί…

LOCK
Μυστήριο η Χαλυβουργική

Γ

ια την κόντρα της Εθνικής Τράπεζας με τα αφεντικά της Χαλυβουργικής σάς
έχω ξαναγράψει… Πριν από λίγες ημέρες απορρίφθηκε από το Μονομελές
Πρωτοδικείο η αίτηση της Εθνικής Τραπέζης να τεθεί η επιχείρηση σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης, για να ανακτηθούν μη εξυπηρετούμενες υποχρεώσεις της τάξης των 340 εκατομμυρίων ευρώ και τα συνολικά χρέη που ξεπερνούν
το μισό δισεκατομμύριο. Τα ερωτήματα, πολλά… Υπάρχει, άραγε, κάποια άλλη λύση εκτός της βίαιης ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης
προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της Εθνικής, που έχει από καιρό καταγγείλει
τα δάνεια; Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία; Ποιος να ξέρει να μας
πει, άραγε;

Ο πρόεδρος της Προανακριτικής Επιτροπής Σταύρος Κελέτσης ζήτησε συγγνώμη από τη
Θεοδώρα Τζάκρη και τέλος καλό, όλα καλά. Πάνω στην ένταση, της είχε πει «εδώ, κυρία
μου, δεν είναι κομμωτήριο»,
επειδή η Τζάκρη διέκοπτε συνεχώς τους μάρτυρες. Η φράση με
το κομμωτήριο προκάλεσε τεράστια αναστάτωση. Τελικά, ο
Κελέτσης το πήρε πίσω και ηρέμησαν τα πνεύματα…

P
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Για μια γενναία μεταρρύθμιση
στην απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης
του

Άγγελου
Τσιγκρή

Βουλευτής
Αχαΐας της ΝΔ

Τ

ο ποινικό μας σύστημα έχει κλείσει τον
κύκλο του και πλέον είναι απαραίτητη η
αλλαγή της φιλοσοφίας της ποινικής καταστολής. Σε μια τέτοια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, πέρα από τη μεταρρύθμιση των βασικών
ποινικών νομοθετικών κειμένων, είναι απαραίτητη και η άμεση αποζημίωση θυμάτων που βρίσκονται σε ανάγκη. Για τις βλάβες που μπορούν
να αποκατασταθούν, η τιμωρία θα πρέπει να περιλαμβάνει εναλλακτικές ποινές, οι οποίες θα
εκτίονται σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη το θύμα.
Στην ίδια μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα
πρέπει να προβλεφθεί και μια γενναία αποποινικοποίηση συμπεριφορών, όπως των πταισμάτων
και επιλεγμένων «ελαφρών» πλημμελημάτων, με
σκοπό την αποσυμφόρηση του ποινικού μας συστήματος και την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης. Φυσικά, ο δράστης τέτοιων συμπεριφορών δεν θα παραμένει ατιμώρητος, αλλά θα
έχει αστικές ή διοικητικές ευθύνες, σε συνδυασμό με την ευρεία εφαρμογή του θεσμού της δικαστικής διαμεσολάβησης.
Ο πολίτης θα πρέπει να πάψει να απογοητεύεται από την αργόσυρτη και αναποτελεσματική
ποινική διαδικασία. Η εκδίκαση των ποινικών
υποθέσεων θα πρέπει να είναι χρονικά άμεσα
συνδεδεμένη με το έγκλημα, ώστε να μη διαιωνίζεται η εντύπωση της ατιμωρησίας. Αναφορικά
με τους δράστες κακουργημάτων, θα πρέπει να
διατηρηθεί η στερητική της ελευθερίας ποινή σε

κλειστό κατάστημα κράτησης, σε συνδυασμό με
την πρόβλεψη επιβολής παρεπόμενης ποινής
χρηματικής αποζημίωσης για κάθε ημέρα κράτησης, το ποσό της οποίας θα διασφαλίζεται για το
Δημόσιο με την προσωπική περιουσία του κρατουμένου ή εναλλακτικά με παροχή. Ας πάρουμε
λοιπόν ως παράδειγμα έναν υποτιθέμενο δημόσιο υπάλληλο, νυμφευμένο, με τρία ανήλικα τέκνα, ο οποίος πέφτει θύμα ανθρωποκτονίας με
σκοπό τη ληστεία. Στο καλύτερο σενάριο, ο δράστης συλλαμβάνεται, οδηγείται στη Δικαιοσύνη,
καταδικάζεται και του επιβάλλεται η ποινή της
ισόβιας κάθειρξης. Ας δούμε τώρα τι «αγνοεί» το
ποινικό μας σύστημα: Το θύμα της ανθρωποκτονίας αφήνει πίσω τη σύζυγό του με τρία ανήλικα
παιδιά, που διαμένουν σε ενοικιαζόμενο διαμέρι-

σμα. Μόλις η σύζυγος πληροφορείται το περιστατικό, υφίσταται σοβαρή βλάβη της υγείας της που
την καθιστά ανίκανη προς παροχή εργασίας.
Tα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: Πώς θα
επιβιώσει αυτή η οικογένεια, μήπως η μεγαλύτερη ανήλικη κόρη της οικογένειας ακολουθήσει
μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά ή τα μικρότερα
αδέλφια μπουν στο χώρο της παρανομίας;
Για να σπάσει ο παραπάνω φαύλος κύκλος της
εγκληματικότητας, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί –
πέρα από την ποινική καταστολή– και η εγκληματοπροληπτική διάσταση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, που θα αφορά πρώτα και κύρια
την αποκατάσταση του θύματος και την παροχή
κοινωνικής προστασίας στα θύματα εγκληματικών πράξεων.

Λουκασένκο, όπως Ερντογάν

Δ

ικαίως η διεθνής κοινή γνώμη, κυρίως
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, εξοργίστηκε
με την κρατική αεροπειρατεία που επιχείρησε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ
Λουκασένκο. Η διά της βίας απαγωγή ενός επιβατηγού αεροσκάφους με 17 άτομα μέσα, η αναγκαστική του προσγείωση στο Μινσκ και η ετσιθελική
σύλληψη ενός δημοσιογράφου-μπλόγκερ μόνο
και μόνο διότι έγραφε εναντίον του Λουκασένκο
θυμίζουν άλλες εποχές, όχι τη σημερινή.
Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα δεν είναι το ίδιο
αυστηρή με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, που μπορεί, βέβαια, να μην έκανε
«κρατική αεροπειρατεία», ωστόσο οι μέθοδοί του
λίγο διαφέρουν από εκείνες του Λουκασένκο.
Η διεθνής κοινότητα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι ΗΠΑ, είναι έτοιμες να επιβάλουν κυρώσεις στον Λουκασένκο για την πρωτοφανή του
ενέργεια. Όχι όμως στον Ερντογάν, ο οποίος έχει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο- φυλακίσει πάνω
από 100.000 Τούρκους πολίτες χωρίς δίκες (ή με

παρωδίες δικών), μόνο και μόνο επειδή θεωρούνται «ύποπτοι» για συμμετοχή στο αποτυχημένο
πραξικόπημα του Ιουλίου 2016.
Ο Λουκασένκο απέδειξε ότι δεν ανήκει στη δημοκρατική κοινότητα των ηγετών του κόσμου,
αφού στις εκλογές έθεσε εκτός νόμου τούς διεκδικητές του αξιώματός του, με αποτέλεσμα αυτοί
να επιλέξουν μια νοικοκυρά, τη σύζυγο ενός από
αυτούς, τη Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η οποία δεν
αντιμετώπιζε απαγορεύσεις (αφού έως τότε δεν
ήταν καν πολιτικός). Τι διαφορετικό, όμως, κάνει ο
Ερντογάν που θέτει εκτός νόμου τα κόμματα που
δεν του είναι αρεστά ή μπορούν να γίνουν πολιτικά
στηρίγματα των αντιπάλων του; Είναι όλα καλά
που βρίσκεται στη φυλακή ο ηγέτης του κουρδικού κόμματος Σελαχαντίν Ντεμιρτάς; Το ότι ο Ερντογάν κάνει τη λαθροχειρία με μεγαλύτερη μαεστρία από τον Λουκασένκο σημαίνει ότι ο ένας
πρέπει να τιμωρηθεί και ο άλλος όχι;
Ο δημοσιογράφος και μπλόγκερ Προτάσεβιτς
έγραφε εναντίον του Λουκασένκο και για αυτό συ-

νελήφθη με τον απαράδεκτο τρόπο που όλοι γνωρίζουμε. Αλλά στην Τουρκία πόσοι βρίσκονται στις
φυλακές μόνο και μόνο επειδή γράφουν ή μιλούν
εναντίον του Ερντογάν; Εκεί δεν υπάρχει ζήτημα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Ή μήπως η διεθνής
κοινότητα «καθαρίζει» τη συνείδησή της με ένα
ψήφισμα του ΟΗΕ;
Εντάξει, ο κόσμος δεν είναι δίκαιος. Η Δύση είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένη από κάθε άποψη στην Τουρκία παρά στη Λευκορωσία. Για αυτό
και η Άγκυρα έχει «μάθει» τρόπους να ξεγελά
τους Δυτικούς και να παρουσιάζει «το κρέας σαν
ψάρι». Αλλά η ενθάρρυνση τέτοιων πρακτικών μέσω της ατιμωρησίας ή της υπερβολικής ανοχής,
κατά το κοινώς λεγόμενο, «δίνει θάρρος στον χωριάτη να ανέβει στο κρεβάτι». Αυτά, για να μην πέσουν από τα σύννεφα οι κρατούντες, αν σε μια
επόμενη φάση η Τουρκία ή άλλο κράτος που θεωρεί εαυτόν «φωτισμένο» και «μοναδικό» κάνει κάτι ανάλογο με το προχθεσινό του Λουκασένκο ή
κάτι ακόμα χειρότερο…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Οι αλλαγές στη φορολογία
να καλύψουν τις μετατροπές στην οικονομία
του

Βασίλη
Κορκίδη
Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

Σ

χολιάζοντας την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογία των
επιχειρήσεων, διαπιστώνεται πως μετά την
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς οι επιχειρήσεις
πρέπει ακόμη και τον 21ο αιώνα να αντιμετωπίσουν διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα σε ολόκληρη την Ε.Ε. Αυτό λειτουργεί ως σημαντικό εμπόδιο κόστους για τη διασυνοριακή λειτουργία της
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οικοσυστημάτων και της οικονομίας στο σύνολό της χρειάζεται ένα φορολογικό
σύστημα που να ταιριάζει σε όλα τα κράτη-μέλη.
Σίγουρα οι ΜμΕ θέλουμε να δούμε τους φόρους
να είναι δίκαιοι και να αντικατοπτρίζουν σωστά τη
διεθνή και ψηφιακή αγορά στην οποία δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
Ως εκ τούτου, μετά την απόσυρση της πρότασης
για κοινή ενοποιημένη βάση εταιρικής φορολογίας, όλοι φαίνεται να υποστηρίζουν μια φορολογική πολιτική της Ε.Ε. που να εναρμονίζεται περισσότερο εσωτερικά και να ευθυγραμμίζεται διεθνώς με τον ΟΟΣΑ και την G20 για τη δημιουργία
ενός φορολογικού συστήματος που να αντικατοπτρίζει πραγματικά αυτές τις αλλαγές. Η δημοσιονομική πολιτική είναι καθοριστικός παράγοντας
για το επιχειρηματικό κλίμα στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες χρειάζονται ένα σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό
καθεστώς, ενώ θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά οι νομοθετικές προτάσεις που προβλέπονται
στην ανακοίνωση για να διασφαλιστούν φορολογική δικαιοσύνη και απλότητα στην επιβολή των

Κάθε Τρίτη

φορολογικών κανόνων, που αντικατοπτρίζουν τη
νέα πραγματικότητα της αγοράς σήμερα.
Η ψηφιακή εποχή έχει οδηγήσει σε μετασχηματισμό όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και χρειάζεται ένα φορολογικό σύστημα
που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις αλλαγές. Ο τομέας λιανικού και χονδρικού εμπορίου δεν είναι
μόνο μεταξύ των μεγαλύτερων φορολογουμένων,
αλλά ο σημαντικότερος φορολογούμενος στην
Ε.Ε., συνεισφέροντας περίπου 183 δισ. ευρώ σε
φορολογία από κέρδη και άλλους φόρους ετησίως. Η πανδημία έπληξε τον κλάδο σκληρά στην
Ε.Ε. των 27, με πολλά καταστήματα, εκτός των
τροφίμων, που έκλεισαν για πολλούς μήνες να αντιμετωπίζουν πτώχευση. Όπως υπογράμμισε η
Επιτροπή στην πρόσφατα ενημερωμένη βιομηχανική στρατηγική της, η ενιαία αγορά θα αποτελέσει
κεντρικό μοχλό ανάκαμψης μετά την πανδημία. Η
μείωση της φορολογικής γραφειοκρατίας και του
κόστους για μικρές και μεγάλες εταιρείες, που
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ενιαία
αγορά, θα είναι σημαντική για τη μακροπρόθεσμη
υγεία του κάθε επιχειρηματικού τομέα και της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της.
Είναι, βεβαίως, θετικό που η Κομισιόν παρουσίασε ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, με σκοπό να προωθήσει ένα ισχυρό, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα φορολόγησης για
τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε. Τα σχέδια αυτά θα βοηθήσουν την Ευρώπη να ανακάμψει από την πανδημία και θα συμβάλουν στην εξασφάλιση επαρκών

δημόσιων εσόδων για τα επόμενα έτη. Σε ό,τι αφορά το μακροπρόθεσμο όραμα, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μέχρι το 2023 ένα νέο πλαίσιο «Business in Europe: Framework for Income Taxation» (BEFIT) για την εταιρική φορολογία στην
Ε.Ε., το οποίο θα συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου, στην άρση των φορολογικών εμποδίων, δικαιότερη κατανομή, ελαχιστοποίηση φοροδιαφυγής, στήριξης απασχόλησης και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος πιο φιλικού για
επενδύσεις στην ενιαία αγορά.
Το φορολογικό σχέδιο για τα επόμενα δύο χρόνια περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπουν την εξασφάλιση μεγαλύτερης δημόσιας διαφάνειας, καθώς προτείνεται ορισμένες μεγάλες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. να δημοσιεύουν
τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές
τους. Επίσης, η Επιτροπή συστήνει στα κράτη-μέλη να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις τη μεταφορά
ζημιών τουλάχιστον στο προηγούμενο οικονομικό
έτος. Αυτό θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις που ήταν
κερδοφόρες κατά τα έτη πριν από την πανδημία,
καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν
τις ζημίες που υπέστησαν το 2020 και το 2021 με
τους φόρους που κατέβαλαν πριν από το 2020. Το
μέτρο του συμψηφισμού ζημιών με φόρους θα
ωφελήσει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία την τελευταία διετία.
Στόχος της Κομισιόν είναι να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε στο μέλλον η φορολογία να συμβαδίζει με τις προτεραιότητες της οικονομίας.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

1. Στην προεκλογική σας ομιλία καλό είναι να βάζετε
«χειρολαβές», όπως στα μέσα μαζικής μεταφοράς λεωφορεία, μετρό, ταξί- για να μπορούν οι πολίτες να
«πιαστούν» από κάπου και να σας ψηφίσουν.
2. Υπάρχουν πολιτικοί που ξεσηκώνουν το κομματικό
ακροατήριο με τα λεγόμενά τους και μετά το γειώνουν
με τις πράξεις τους.
3. Η παγκοσμιοποίηση άλλαξε παγκοσμίως και την πολιτική επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί πολιτικοί
απευθύνονται σε ειδικούς επαγγελματίες της σύγχρονης τεχνολογίας για να αντιμετωπίσουν τις σημαντικά
αυξημένες ανάγκες της επικοινωνίας τους με τους πολίτες. Παρ’ όλα αυτά, η ανθρώπινη επαφή δεν μπορεί
να αντικατασταθεί.
4. Όταν σε ένα προεκλογικό κόμμα υπάρχει «πνεύμα
ομάδας», το αποτέλεσμα δεν είναι άθροισμα αλλά γινόμενο.
5. Ένας «φθηνός» και ρηχός πολιτικός λόγος μπορεί να
κερδίσει ψήφους, την εκτίμηση όμως ποτέ!

6. Σε μια προεκλογική περίοδο το μόνο δεδομένο είναι
ότι δεν υπάρχουν δεδομένα.
7. Αρκετοί πολιτικοί τα λένε πολύ ωραία μόνο όταν μιλάνε
στον καθρέπτη τους.
8. Το ταλέντο στην πολιτική είναι σαν την υγρασία. Κάποτε θα βγει!
9. Ο ασφαλέστερος τρόπος να ελέγχεις τις κινήσεις του
πολιτικού αντιπάλου σου είναι να καθορίζεις ακόμα
και την καθημερινή ατζέντα των μέσων μαζικής επικοινωνίας που παρακολουθεί.
10. Όταν επιδιώκετε πολιτικές συμμαχίες χωρίς αναφορές στα πολιτικά υποκείμενα που τις συγκροτούν, δεν
θα πετύχετε το ζητούμενο «άνοιγμα» σε ενεργούς πολίτες. Η «γέφυρα» που επιδιώκεται με τον όμορο χώρο
έχει κατεβάσει τις «μπάρες»!
11. Αρκετοί αυτοδιοικητικοί σχηματισμοί δεν διατηρούν
αυτόνομη πολιτική σκέψη και διολισθαίνουν σε πολιτικές που παράγουν ένταση και όξυνση με τις τοπικές
κοινωνίες λόγω της πολιτικής τους προέλευσης και

εξάρτησης. Διαρρηγνύουν τις σχέσεις τους με τους
πολίτες χωρίς λόγο. Η Αυτοδιοίκηση δεν έχει χρώμα.
Μην το ξεχνάτε!
12. Το κοινό που παρακολουθεί τα παραδοσιακά μέσα
επικοινωνίας είναι πολύ μικρότερο από το κατά πολύ
μεγαλύτερο κοινό του Διαδικτύου. Και τα δύο κοινά είναι πολύ μικρότερα από τα κοινά των πολιτών που πάνε στις κάλπες.Το εκλογικό σώμα είναι μεγαλύτερο
όλων. Για να μην ξεχνιόμαστε.
13. Στην πολιτική ιστορικά πάντα «ο εχθρός είναι εντός». Σε
πρώτο πλάνο η προδοσία, η αποστασία και η διαφωνία.
14. Στις περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις οι προβλέψεις είναι αδύνατες και η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος κυκλοθυμική. Ακόμη και ένα αουτσάιντερ μπορεί να τερματίσει νικηφόρα.
15. Σύμφωνα με τις μετρήσεις των ερευνών, ένας στους
δύο ψηφοφόρους απέχει των εκλογών λόγω αποπολιτικοποίησης ή απαξίας των πολιτικών κομμάτων ή
αδιαφορίας για το αποτέλεσμα!

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

P

ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2021

N

10

OLITICAL

Πιο επικίνδυνα
φέτος

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης
Την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Πελοποννήσου
μετά την αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών στα Χανιά και
τη Νεάπολη ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η
διασύνδεση συνιστά το πρώτο βήμα για την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού και τη μετάβαση της Κρήτης σε ένα καθαρότερο μείγμα ενέργειας. Το κόστος του έργου είναι 397 εκατ. ευρώ.

Δύο είναι οι μετεωρολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις πυρκαγιές: η θερμοκρασία και ο άνεμος. Οι
καύσωνες και τα μελτέμια παίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο. Με τους βοριάδες είναι γνωστή η πορεία της
πυρκαγιάς, ενώ με τις πολύ υψηλές
θερμοκρασίες και τους νοτιάδες είναι
δυνατόν να δημιουργηθούν εστίες
έναρξης πυρκαγιών σε απίθανα σημεία. Φέτος, λόγω και της πανδημίας,
τα χορτάρια στα εξοχικά έχουν φτάσει το ένα μέτρο.

Περίεργη κατασκοπευτική
υπόθεση στη γείτονά μας

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Οι ευρωπαϊκές
διαπιστώσεις

Τ

η μείωση των συντάξεων κατά 21,9%
και την αύξηση του εργασιακού βίου
κατά 6,6 χρόνια θεωρεί η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή ως απαραίτητες αλλαγές για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του
Ασφαλιστικού, με δεδομένη την επιβάρυνση
που θα δεχτεί από την κλιμακούμενη γήρανση
του πληθυσμού.
Στην έκθεσή της για τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού σε όλα τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. η Επιτροπή περιγράφει την εξέλιξη της γήρανσης του πληθυσμού και για την Ελλάδα.
Επιβεβαιώνει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας
αναμένεται να μειωθεί κατά 2,1 εκατομμύρια
έως το 2070, από τα 10,7 το 2019 στα 8,6. Προβλέπει ακόμη ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός (δηλαδή ο πληθυσμός ηλικίας από 20 έως
64 ετών) αναμένεται να μειωθεί κατά 2,02 εκατομμύρια, από τα 6,25 το 2019 στα 5,81 έως το
2030 και στα 4,32 το 2070. Την ίδια περίοδο τα
άτομα από 55 έως 64 ετών αναμένεται να αυξηθούν ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού
κατά 2,6%, ξεκινώντας από το 22,3% το 2019 και

Σ

τα ψιλά πέρασε η απόφαση του υπουργείου
Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας να προχωρήσει στην απέλαση ενός Ρώσου διπλωμάτη
από τα Σκόπια, χωρίς να διευκρινίζει τον λόγο αυτής
της απόφασης. Το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει
ότι εκλήθη στο υπουργείο ο πρέσβης της Ρωσίας στα
Σκόπια, στον οποίο επιδόθηκε σχετικό διάβημα διαμαρτυρίας για τις ενέργειες συγκεκριμένου Ρώσου
διπλωμάτη και ζητήθηκε να εγκαταλείψει αυτός το

φτάνοντας στο 24,9% το 2070. Τα άτομα άνω των
έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας εντός επτά ημερών.
Μέσα ενημέρωσης της γείτονος εικάζουν ότι ο λόγος
της απέλασης του Ρώσου διπλωμάτη σχετίζεται με
κατασκοπευτικές δραστηριότητες. Η χώρα είχε απελάσει και το 2018 έναν Ρώσο διπλωμάτη για την υπόθεση δηλητηρίασης του πρώην πράκτορα Σεργκέι
Σκριπάλ σε βρετανικό έδαφος. Κάποιοι προσπάθησαν να μπλέξουν στην υπόθεση -ατυχώς- και επιχειρηματία της Βόρειας Ελλάδας.

65 ετών που θα εξαρτώνται από 100 άτομα του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού από 38 που
ήταν το 2019 αναμένεται να φτάσουν στα 64 το
2070.
Ειδική παράμετρο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποτελούν η μετανάστευση και το ποσοστό ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας όσων αποφασίζουν να ζήσουν στη χώρα μας. Η Κομισιόν

Απόψεις

Συζητήσεις

Σε ό,τι αφορά την κύρωση των
μνημονίων Ελλάδας - Βόρειας
Μακεδονίας, στο Μέγαρο Μαξίμου ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν
την άποψη του Αντώνη Σαμαρά.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο τον
έτερο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος πάντα ακολουθεί τη γραμμή της παράταξης.

Πάνω στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκεται η
έκθεση με τις εαρινές προβλέψεις της που
θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τον
διάλογο περί νέων ενέσεων ρευστότητας για
την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο των
«ζόμπι» επιχειρήσεων. Οριστικές αποφάσεις δεν πρόκειται να υπάρξουν άμεσα,
αφού αυτά στην Ευρώπη πάντα αργούν.

εκτιμά ότι οι 13.700 μετανάστες που ενσωματώθηκαν το 2019 θα μειωθούν στις 11.600 το
2030, για να αυξηθούν στις 16.000 το 2040, ενώ
θα είναι πάνω από 20.000 τα επόμενα 30 χρόνια.
Αν και όλα αυτά αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, η Ελλάδα ανεξαρτήτως πολιτικών προσώπων θα πρέπει να ασχοληθεί με το μείζον θέμα
της υπογεννητικότητας. Ίσως να είναι το βασικό θέμα για το μέλλον μας τα επόμενα χρόνια.
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Αλέξης Τσίπρας από Ηλεία: Να παγώσει ο νόμος για την Παιδεία και… βλέπουμε
Να χαϊδέψει τα αυτιά των κατοίκων της Ηλείας (κλείνουν δύο πανεπιστημιακές σχολές) επιχείρησε χθες ο
Αλέξης Τσίπρας στον πρώτο σταθμό των περιοδειών του.
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που είχε με τους δημάρχους υποστήριξε ότι ο νομός είναι ξεγραμμένος από τον
χάρτη για τη σημερινή κυβέρνηση, μίλησε για την αλλαγή
του νόμου στην Παιδεία, με τον οποίο ορίζεται η Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ευνοεί
τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι, όπως ισχυρίστηκε, φέτος
«τα παιδιά μας δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις κάτω από
συνθήκες πρωτοφανούς πίεσης εξαιτίας της πανδημίας,
θα βρεθούν να ανταγωνίζονται σε δυσμενέστατες συνθήκες, καθώς περίπου 25.000-30.000 εξ αυτών, που θα
μπορούσαν να είχαν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν». «Βεβαίως»,
πρόσθεσε, «όλα αυτά γίνονται για έναν στόχο. Προκειμέ-

νου να ευεργετηθούν τα ιδιωτικά κολέγια και να υπάρξει
αυξημένη πελατεία».
Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε ευθύνες (!)
στην κυβέρνηση για τον περιβόητο οδικό άξονα Πάτρα Πύργος, τον οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «έσπασε» σε μικρότερα κομμάτια για να ευνοήσει τον Χρ. Καλογρίτσα, η
εταιρεία του οποίου (Τοξότης) φαλίρισε, με αποτέλεσμα το
έργο να μην προχωρήσει. Ειδικότερα, μίλησε για παντελή
αδιαφορία της κυβέρνησης Μητσοτάκη «και ιδιαίτερα για
τον νομό Ηλείας, όπου παρέλαβε το 2019 συμβάσεις ολοκληρωμένες και εργοτάξια σε λειτουργία για τον δρόμο Πάτρα - Πύργος και σήμερα είναι στις καλένδες και δεν θα
ολοκληρωθεί ούτε σε πέντε χρόνια».
Επανερχόμενος στο ζήτημα της Παιδείας (επανακατέθεσε για τρίτη φορά σχετική ερώτηση προς τον πρωθυπουργό), τόνισε ότι «δεν μπορεί μέσα σε μια χρονιά πανδημίας,
τόσο μεγάλης πίεσης για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, να

αποφασίζεται η περικοπή του 1/3 των εισακτέων». Πρότασή
του, μάλιστα, είναι να παγώσει και να… δούμε τι θα γίνει του
χρόνου!

Οι φωτιές
Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην
κυβέρνηση με αφορμή την κυβερνητική σύσκεψη για την
αντιπυρική περίοδο. «Συνεχίζοντας την πάγια τακτική του
επιτελικού κράτους να πιάνεται διαρκώς στον ύπνο, να είναι
πάντα απροετοίμαστο και να μη χάνει ευκαιρία να αποδεικνύει ότι ενδιαφέρεται μόνο για την επικοινωνία και όχι για
την ουσία, παρουσίασαν ότι προετοιμάζονται με μια μελέτη
χαρτογράφησης 31 περιοχών με κλαριά και καύσιμη ύλη
και την προμήθεια έξι μικρών αεροσκαφών, που θα έχουν
γεμάτους τους κάδους τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η
Κουμουνδούρου.
Αλέξανδρος Διαμάντης

ΚΑΤAΘΕΣΗ ΚΑΛΟΓΡIΤΣΑ

Ήθελαν να
«χτυπήσω»
τη Μαρέβα

Ξ

ετυλίγεται το κουβάρι της εμπλοκής του Νίκου Παππά στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, με τον
Χρήστο Καλογρίτσα να εισφέρει
χθες νέα συγκλονιστικά στοιχεία. Ο «κόκκινος» επιχειρηματίας, ούτε λίγο ούτε πολύ, κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της
«θητείας» του στο «Documento» δεχόταν
πιέσεις ώστε να αναλάβει η εφημερίδα τις
επιθέσεις εναντίον του Γιάννη Στουρνάρα
και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, αποκάλυψε νέα SMS ανάμεσα στον ίδιο και τον Ν.
Παππά και, μάλιστα, έβαλε στο κάδρο τον
δικηγόρο Αρτέμη Αρτεμίου, «έμπιστο» του
πρώην υπουργού, με τον οποίο, άλλωστε,
είχε ταξιδέψει στη Βενεζουέλα.
Ειδικότερα, στον νέο διάλογο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας ο κ. Καλογρίτσας αναφέρει στον κ. Παππά ότι υπάρχει πρόβλημα με την εγγυητική επιστολή
(για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό με τις
τηλεοπτικές άδειες), με τον επιχειρηματία
να προτρέπει τον υπουργό να «πιέσει το
Λονδίνο» προκειμένου να προχωρήσει η
υπόθεση:
Χρ. Καλογρίτσας: Μάλλον... τζίφος!
Ν. Παππάς: Δηλαδή;

Χρ. Καλογρίτσας: Χωρίς εγγυητική πώς
θα πάμε; Πάρε τον Samer να πιέσουν το
Λονδίνο να το στείλουν κατά προτεραιότητα, γιατί είναι για ελληνική κυβέρνηση.

Κόντρα Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ

«Με χρησιμοποιούσαν»
Την ίδια ώρα, τόνισε εκ νέου ότι ο Ν.
Παππάς χρησιμοποιούσε το όνομά του ως
«μπροστινού», για να επισημάνει ότι τελικά
του έδωσαν το φιλί του Ιούδα και τον έδιωξαν! Νωρίτερα είχε αποκαλύψει ότι με εντολή Παππά είχε συναντήσει, εκτός από τον
Β. Μαρινάκη, και άλλους επιχειρηματίες
για να συμμετέχουν στο εγχείρημα.
Χρ. Καλογρίτσας: Είχαμε κάνει αρκετά
ραντεβού. Και από αυτή την πλευρά είχαμε
πει πως θα μπορούσαμε να τα βρούμε τα
χρήματα. Ναι. Είχα δει τον κύριο Αρτεμίου.
Θ. Πλεύρης: Άρα η όποια συνεννόηση με
τον κύριο Μαρινάκη έγινε μεταξύ Μαρινάκη και Παππά και εσείς εκτελούσατε
απλώς εντολές;
Χρ. Καλογρίτσας: Σας το είπα. Εγώ υπάκουα τυφλά. Έδωσα το όνομά μου. Αυτά.
Ήμουν ένα άγραφο sms email. Αυτό
ήμουν. Αντί να το στείλουν, χρησιμοποιούσαν εμένα. 100% ο Παππάς είχε πει πως δεν

υπάρχει συμφωνία, όταν δεν υπήρξε.

Υπήρχε… «Documento»
Σε ό,τι αφορά την έκδοση του «Documento», υπογράμμισε ότι ο ίδιος έδωσε τα
περιβόητα 3 εκατ. για να βγει στον αέρα.
«Μου λέει ο Νίκος “πρέπει να βγει αμέσως
εφημερίδα. Τώρα, τώρα, τώρα”. Μετά μου
λέει πως πρέπει να βγει με τον Βαξεβάνη.
Δεν τον ήξερα. Τον είχα δει σε μια βάπτιση.
Μου είπαν πως “αφού δεν υπάρχει το όνομά σου στην τηλεόραση, να μπεις”. Μπήκα
τελικά. Για το “Documento” δάνεισα χρήματα. Το χρηματοδότησα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου που αποφάσισαν», είπε ενώ
αποκάλυψε ότι αποχώρησε λόγω πιέσεων.
«Κάποια στιγμή διαφώνησα με τη γραμμή

Στον απόηχο της εξέτασης του Χρ.
Καλογρίτσα, Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ διασταύρωσαν τα πυρά τους. Η «γαλάζια» παράταξη καταθέτει τέσσερα
ερωτήματα, όπως, μεταξύ άλλων,
«πώς ένας εργαζόμενος σε μια εφημερίδα, στην οποία έχουν καταλήξει
3 εκατομμύρια, γίνεται στη συνέχεια
ιδιοκτήτης». Από την πλευρά τους,
πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τόνιζαν ότι η σημερινή κατάθεση χάρισε για μια
ακόμα φορά άφθονο γέλιο και νέες
αντιφάσεις.
και είπα ότι δεν θέλω να συνεχίσω γιατί θέλανε να μπλέξουν τον γιο μου. […] Σε αυτή
την ίδια κατεύθυνση είδα ότι έμπαιναν οι
γυναίκες, όπως του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή του Στουρνάρα. Διαφώνησα τότε. Δεν ήθελα το όνομα του γιου
μου σε αυτά. Ήλθε τότε ένα σημαίνον πρόσωπο από Μαξίμου. Με πίεσε. Αρνήθηκα
και έφυγα», είπε με νόημα.
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Το πρώτο... γαλανόλευκο Rafale

Μ

ε τα ελληνικά χρώματα στα
φτερά πετά πλέον το πρώτο
από τα 18 γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για το διθέσιο
μαχητικό Rafale B, της έκδοσης F3-R, με
σειριακό αριθμό «401» στο κάθετο πτερύγιο. Τη «ριπή» με τη γαλανόλευκη και την
γκρι παραλλαγή που φέρουν όλα τα Rafale
φωτογράφισε ο Γάλλος Andre Gonzales να
πετά πάνω από την αεροπορική βάση Istres
στη Νότια Γαλλία.
Το αεροσκάφος υπέστη τροποποίηση τον
περασμένο Νοέμβριο προκειμένου να
αφαιρεθούν από αυτό υποσυστήματα που
χρησιμοποιεί η γαλλική Αεροπορία, καθώς
είναι ένα από τα δώδεκα ελαφρώς μεταχειρισμένα Rafale που θα αποκτήσει η Ελλάδα. Το «401» έχει περιθώριο τουλάχιστον
360 ωρών πτήσεως μέχρι την επόμενη μεγάλη συντήρηση, που αντιστοιχεί σε περίπου δύο έτη.
Αυτές τις μέρες ολοκληρώνονται οι δοκιμές από την κατασκευάστρια εταιρεία Dassault προκειμένου σε ενάμιση μήνα να πετάξει για την Ελλάδα και την 114 Πτέρυγα
Μάχης στην Τανάγρα. Εκεί θα λάβει και τα
διακριτικά της 332 Πολεμικής Μοίρας «Γεράκι», της πρώτης ελληνικής Μοίρας
Rafale στην ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας. Με την παραλαβή των 18 αεροσκα-

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

φών η 332 θα συνεχίσει επάξια το έργο της
Τακτικής Αεροπορικής Υποστήριξης Ναυτικών Επιχειρήσεων, αφού στη «φαρέτρα»
των Rafale θα περιλαμβάνονται και οι πύραυλοι προσβολής στόχων επιφανείας ΑΜ39 Exocet Blk. 2, που αποτελούν τον εφιάλτη κάθε εχθρικού στόλου. Φυσικά, τα
Rafale θα έχουν ρόλο και στις καθημερινές
επιχειρήσεις στο Αιγαίο, ενώ θα είναι εξο-

πλισμένα και με τους πυραύλους αέρος αέρος Meteor, τους οποίους έχει παραγγείλει η Ελλάδα από την MBDA. Γάλλοι μηχανικοί εργάζονται ήδη στο δεύτερο μεταχειρισμένο Rafale που θα λάβει τα διακριτικά
της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, το
ΒΑ118 από το Μον ντε Μαρσάν, το οποίο θα
είναι μονοθέσιο. Στόχος του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας είναι τα πρώτα έξι μεταχειρισμένα Rafale να είναι «ετοιμοπόλεμα»
με τους χειριστές στα κόκπιτ και τα όπλα
τους φορτωμένα στα φτερά μέχρι το τέλος
του 2021. Στη συνέχεια η Ελλάδα θα παραλάβει τα έξι καινούργια αεροσκάφη και τα

τελευταία έξι μεταχειρισμένα θα παραδοθούν το 2023, ολοκληρώνοντας το πιο γρήγορο εξοπλιστικό πρόγραμμα αυτού του
μεγέθους στην ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται
η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων και
μηχανικών. Τέσσερις ακόμη ιπτάμενοι
ετοιμάζονται να μεταβούν στη Γαλλία για να
«μυηθούν» στα μυστικά των Rafale, ενώ
την εκπαίδευσή τους συνεχίζουν και οι τεχνικοί αεροσκαφών. Μόλις ξεκινήσουν οι
αφίξεις των νέων αεροσκαφών στην 332
Πολεμική Μοίρα, θα αρχίσει και η σταδιακή
απόσυρση των Mirage 2000 EG/BG, τα
οποία θα πουληθούν στη Γαλλία.

Στη Σαουδική Αραβία ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Στο Ριάντ, όπου θα έχει συνάντηση με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, βρίσκεται ο αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Αντικείμενο της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και της στρατιωτικής συνεργασίας
των δύο χωρών. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σαουδική Αραβία, που έρχεται ως ανταπόδοση της επίσκεψης του στρατηγού Φαγιάντ μπιν Χαμίντ
αλ Ρουβαϊλί στην Κρήτη τον περασμένο Μάρτιο. Αύριο οι δύο αρχηγοί θα μεταβούν στην αεροπορική βάση Κινγκ Φαϊζάλ, όπου βρίσκονται ήδη τέσσερα ελληνικά F-16 της 341 Πολεμικής
Μοίρας «Βέλος» για τη δεύτερη φάση της άσκησης «Falcon Eye». Το πρώτο σκέλος της είχε
πραγματοποιηθεί στην Κρήτη με την παρουσία έξι αεροσκαφών F-15C της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Με στόχο να... λιώσουν οι πάγοι
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Σ

τον απόηχο της «αεροπειρατείας
Λουκασένκο» και των περιφερειακών εξελίξεων συναντήθηκαν στο Σότσι ο Νίκος Δένδιας
και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ. Η τέταρτη συνάντηση των δύο
υπουργών από το 2019 έγινε σε καλό κλίμα, με τις διμερείς σχέσεις, την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας και το Κυπριακό να βρίσκονται στο επίκεντρο της
συζήτησης. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε και για το αεροσκάφος της
Ryanair, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε
Κύριλλο και Μεθόδιο αλλά και στην ελληνική ομογένεια της Νότιας Ρωσίας.
Ο Σεργκέι Λαβρόφ επιφύλαξε θερμή
υποδοχή στον Νίκο Δένδια, τονίζοντας
την ιστορική ιδιαιτερότητα των σχέσεων
Ελλάδας και Ρωσίας, ενώ αναφέρθηκε
στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του
Εύξεινου Πόντου. «Εδώ υπάρχουν μνημεία της ελληνικής αρχαιότητας και της
κοινής μας ιστορίας. Εδώ ζει μια δραστήρια ελληνική κοινότητα περίπου 30.000
ατόμων και ελπίζω ότι θα αισθανθείτε σαν
στο σπίτι σας», δήλωσε ο Ρώσος ΥΠ.ΕΞ.,
καλωσορίζοντας τον Έλληνα ομόλογό
του.
Ο κ. Λαβρόφ επεσήμανε ακόμη το γεγονός ότι η επίσκεψη του Νίκου Δένδια
συνέπεσε με την Ημέρα Σλαβικής Γραφής
και Πολιτισμού, τονίζοντας την «ιστορική
σημασία από την άποψη της επιβεβαίωσης των στενών ιστορικών δεσμών».
Από την πλευρά του, ο Έλληνας ΥΠ.ΕΞ.
ευχαρίστησε τον ομόλογό του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμβολή της Ρωσίας στην Ελληνική Επανάσταση.
Οι δύο υπουργοί είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση μισής ώρας, στην οποία ο Νίκος
Δένδιας εξέφρασε την ανησυχία του για
τον νεο-οθωμανικό ρόλο της Τουρκίας.
«Υπογράμμισα τη βούληση της Ελλάδας
για την προώθηση ενός ειλικρινούς διαλόγου με την Τουρκία, όμως πάντα στη
βάση του Διεθνούς Δικαίου και τόνισα τη
μεγάλη ικανοποίηση της ελληνικής πλευράς για το γεγονός ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένα υποστηρίξει το αναφαίρετο
δικαίωμα στην επέκταση των χωρικών

μας υδάτων και το γεγονός ότι όλες οι
διαφορές πρέπει να επιλύονται στη βάση
του Διεθνούς Δικαίου», με τον Λαβρόφ να
απαντά ότι όλες οι διαφορές μπορούν να
επιλυθούν με διπλωματικά μέσα.
Αναφορικά με το Κυπριακό, ο Νίκος
Δένδιας ευχαρίστησε τη Ρωσία για την
προσήλωσή της στα ψηφίσματα ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
«Τασσόμαστε υπέρ της διευθέτησης βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για τη Διζωνική - Δικοινοτική Ομοσπονδία. Οι
προσπάθειες για επίλυση εντατικοποιήθηκαν. Η Ρωσία πιστεύει ότι οι εγγυή-

σεις ασφαλείας πρέπει να δοθούν στα
πέντε νόμιμα μέλη του Συμβουλίου
Ασφαλείας», τόνισε ο κ. Λαβρόφ.
Για την ωμή παρέμβαση του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο
και τον ορυμαγδό αντιδράσεων που προκάλεσε ο εξαναγκασμός σε προσγείωση,
υπό την απειλή μαχητικών αεροσκαφών,
του Boeing 737 της Ryanair, ο Λαβρόφ
παρέπεμψε στην απάντηση του Κρεμλίνου, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα των
Αρχών της Λευκορωσίας «να προσκομίσουν στοιχεία που δικαιολογούν την πράξη στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων»,

Συνεχίζει να προκαλεί η Τουρκία
Η Άγκυρα εμμένει στην προκλητική ρητορική, με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ να ανακοινώνει νέες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η Ελλάδα διεκδικεί δικαιώματα για το Καστελόριζο, που απέχει 650 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική χώρα. Εμείς τονίζουμε ότι οι εργασίες μας θα
συνεχιστούν. Δεν υποχωρούμε. Έχουμε κάνει οκτώ γεωτρήσεις. Έχουμε δικαιώματα και συμφέροντα και δεν υπάρχει περίπτωση υποχώρησης», ανέφερε ο Ντονμέζ.
«Η Ελλάδα λόγω της αναμφίβολης γεωστρατηγικής της υπεροχής αποτελεί
διαχρονικά χώρα-κλειδί του περιφερειακού συστήματος ασφαλείας, εφαρμόζοντας μια αμυντική και εξωτερική πολιτική αταλάντευτων αρχών και θέσεων, βασισμένων στο Διεθνές Δίκαιο», τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος παρακολούθησε, μαζί με τον πρέσβη των
ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, την τελική φάση της ελληνοαμερικανικής άσκησης αρμάτων μάχης «Κένταυρος 21» στο Πετροχώρι Ξάνθης.

ανέφερε ο Ρώσος ΥΠ.ΕΞ.
Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ακόμη την
ανάγκη διατήρησης του διαλόγου σε κλίμα αλληλοσεβασμού, με σκοπό την εξομάλυνση και ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ρωσίας. Μετά την
κοινή συνέντευξη Τύπου Δένδιας και Λαβρόφ επισκέφτηκαν το εκπαιδευτικό
κέντρο καινοτομίας «Σείριος» και στη συνέχεια μετέβησαν στην πόλη Ανάπα, το
αεροδρόμιο της οποίας έχει πάρει το όνομά του από τον ελληνικής καταγωγής
θρύλο της σοβιετικής αεροπορίας Βλαδίμηρο Κοκκινάκη. Σήμερα ο Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στο Γκελεντζίκ, όπου
θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους
της ελληνικής Ομογένειας.

Στον απόηχο της «αεροπειρατείας
Λουκασένκο» και των
περιφερειακών εξελίξεων,
ο Νίκος Δένδιας και ο Ρώσος
ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ
συναντήθηκαν στο Σότσι
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Έφυγε ο ισχυρός
άνδρας της
Χαλυβουργικής
- Τα χρόνια της ακμής
και τα δικαστήρια
Γράφει η Αμαλία Κάτζου

Ε

φυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της Χαλυβουργικής,
ύστερα από χρόνια προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν τις δύο τελευταίες
δεκαετίες της ζωής του. Ο εκλιπών ήταν ο πατέρας του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου, που είναι οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, και αδερφός του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Οι Αγγελόπουλοι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές οικογένειες της Ελλάδας.
Οι ρίζες τους κρατάνε από ένα χωριουδάκι της
Αρκαδίας. Στην εποχή του Μεσοπολέμου ιδρύθηκε από τον παππού τους, Θεόδωρο, η εμπορική εταιρεία που μετεξελίχθηκε στη Χαλυβουργική. Από τη δεκαετία του 1960, οπότε ξεκίνησε η λειτουργία της πρώτης υψικαμίνου,
μέχρι τη δεκαετία του 1980, η Χαλυβουργική
διέθετε τη μοναδική υψικάμινο στη χώρα και
αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους
εργοδότες στην Ελλάδα. Τα χρόνια αυτά της
ακμής, η Χαλυβουργική είχε τεράστιες εξαγωγές και αποτελούσε το κόσμημα της βιομηχα-

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
O Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος τελείωσε το κολέγιο και σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ. Μετά συνέχισε σπουδές στην Ελβετία, αλλά γύρισε εγκαίρως για να δουλέψει στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ως φοιτητής, πήγαινε κάθε μέρα στη Χαλυβουργική και γύρναγε καθημερινά όλο το εργοστάσιο. Ο επιχειρηματίας
υπήρξε ένας από τους βασικούς πρωτεργάτες, μετόχους και οικονομικούς
υποστηρικτές στην ιδιωτικοποίηση και τη γιγάντωση της Τράπεζας Πειραιώς,
στην οποία κατείχε για χρόνια τη θέση του αντιπροέδρου. Ο ίδιος προσδιοριζόταν ως αριστερός και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανάμεσα στους φίλους του
ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Κώστας Καζάκος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος.

νίας στην Ελλάδα, διότι όχι μόνο απασχολούσε
πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία εθεωρούντο από τους
ιδιοκτήτες συγγενείς και όχι υπάλληλοι.

Η διαμάχη
Με τη σύζυγό του Άννα - Μαρία Παπαδημητρακοπούλου έχει αποκτήσει δύο γιους, ενώ
χρόνια πριν από τον δεύτερο γάμο του με τη Γέλη Παπαγιαννοπούλου ήταν σε διάσταση με την
πρώτη του σύζυγο.
Η υπόθεση της δικαστικής διαμάχης του
Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου με τους γιους
του επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο, με γραπτή δήλωσή του στις 3 Απριλίου του 2018. Φυσικά, η
υπόθεση δεν τελείωσε εκεί, αφού οι έγγραφες
αντιπαραθέσεις συνεχίστηκαν όταν τέθηκε το
ζήτημα της χρηματοδότησης της Χαλυβουργικής. Ο μεν Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος υποστήριζε ότι ήταν και είναι ο μοναδικός χρηματοδότης της επιχείρησης, αλλά, από την άλλη,
οι γιοι του τον κατηγόρησαν πως την έχει εγκαταλείψει και οι ίδιοι έχουν αναγκαστεί να βάλουν χρήματα από την προσωπική τους περιουσία. Τον Δεκέμβριο του 2018 η ιστορική Χαλυβουργική «έσβησε» ύστερα από 93 χρόνια.

P
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Συναγερμός για τα περιστατικά θρομβώσεων μετά το εμβόλιο
Προβληματισμός επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα για τα περιστατικά θρομβώσεων που εμφανίζονται σε εμβολιασμένους συνανθρώπους μας.
Το πιο πρόσφατο είναι το περιστατικό θρόμβωσης
που αντιμετώπισε 48χρονη από τη Θήβα, μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της Johnson & Johnson.
Στο περιστατικό αναφέρθηκε η αδερφή της, μιλώντας
στο MEGA. «Η αδερφή μου στις 10 Μαΐου έκανε το εμβόλιο της Johnson και στις 17 εισήχθη στο Νοσοκομείο
της Θήβας, όπου διαπιστώνεται γαστρεντερίτιδα. Στις
20 αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει θρόμβωση και μπαίνει
στον “Ευαγγελισμό”, όπου διαπιστώνεται θρόμβωση

στο πόδι, πνευμονική εμβολή και εξελικτικά εσωτερική
αιμορραγία στο νεφρό και στο στομάχι. Ύστερα από 17
ώρες μπήκε στην Εντατική. Μου ανακοίνωσαν ότι η
ζωή της κρέμεται από μια κλωστή. Τώρα η κατάσταση
της υγείας της κρίνεται δυνητικά επικίνδυνη. Είναι 48
ετών, με κινητικό πρόβλημα, αλλά εξετάσεις μικρού
παιδιού», ανέφερε συγκεκριμένα.
Στο μεταξύ, σε προσωρινό πόρισμα για τα τρία περιστατικά θρόμβωσης στην Κρήτη μετά το εμβόλιο της
AstraZeneca κατέληξε η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, με τους επιστήμονες να καταλήγουν
σε πιθανή συσχέτιση του εμβολίου με τα περιστατικά

θρομβώσεων του 35χρονου και της 44χρονης, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ. Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις των ειδικών για την εξέλιξη
της υγείας της 44χρονης από την Κρήτη, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, μετά την επιβάρυνση της υγείας της λόγω της θρόμβωσης η οποία εμφανίστηκε αμέσως μετά τον εμβολιασμό της με το AstraZeneca είναι εξαιρετικά δυσοίωνες. Ο σύζυγός της
δήλωσε το περασμένο Σάββατο ότι είναι εγκεφαλικά
νεκρή και πως μίλησε στα τρία ανήλικα παιδιά τους και
τους είπε ότι πρέπει να ετοιμάσουν την κηδεία της μητέρας τους.

ΝEΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ-ΣΟΚ:

Από εργαστήριο
ξεκίνησε
ο κορονοϊός;

Σ

άλο έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα δημοσίευμα
της «Wall Street Journal»,
σύμφωνα με το οποίο τρεις
ερευνητές του Ινστιτούτου Ιολογίας της
Γουχάν (WIV) στην Κίνα ζήτησαν ιατρική βοήθεια από νοσοκομείο τον Νοέμβριο του 2019, έχοντας συμπτώματα τα
οποία έμοιαζαν με αυτά που προκαλεί
ο νέος κορονοϊός - μήνες προτού οι κινεζικές Αρχές αποκαλύψουν το ξέσπασμα της επιδημίας Covid-19.
Η εφημερίδα επικαλείται έκθεση
των υπηρεσιών πληροφοριών των
ΗΠΑ, η οποία προσφέρει νέες λεπτομέρειες για τον αριθμό των ερευνητών
που ζήτησαν ιατρική βοήθεια, τον χρόνο της ασθένειάς τους και τις επισκέψεις τους σε νοσοκομεία. Η συγκεκριμένη έκθεση πιθανόν να δώσει περισσότερο βάρος στις εκκλήσεις για τη
διενέργεια ευρύτερης έρευνας για το
αν ο ιός SARS-CoV-2 διέρρευσε από
εργαστήριο.
Το άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν
από τη συνεδρίαση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, ο οποίος πρόκειται
να συζητήσει την επόμενη φάση μιας

έρευνας για την προέλευση του Covid19. Εκπρόσωπος του Συμβουλίου
Ασφαλείας των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα
σχολιάσει το άρθρο της «WSJ», αλλά
πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί «να έχει σοβαρά ερωτήματα για
τις πρώτες ημέρες της πανδημίας Covid-19, περιλαμβανομένης της προέλευσής της». Η ίδια πρόσθεσε ότι η
Ουάσιγκτον συνεργάζεται με τον ΠΟΥ
και άλλες χώρες-μέλη του για να στηρίξουν μια έρευνα ειδικών για την προέλευση της πανδημίας, στην οποία
«δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις» και
«δεν θα πολιτικοποιηθεί». Η «WSJ»
ανέφερε στο άρθρο της ότι νυν και
πρώην αξιωματούχοι που έχουν γνώση
των πληροφοριών οι οποίες αφορούν
στους ερευνητές του ινστιτούτου της
Γουχάν εξέφρασαν διάφορες απόψεις
για την ισχύ των στοιχείων που παρουσιάζονται στην έκθεση, με ένα μη κατονομαζόμενο πρόσωπο να δηλώνει
ότι «χρειάζονται περαιτέρω έρευνα και
επιβεβαίωση».
Οι ΗΠΑ, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η
Βρετανία και άλλες χώρες εξέφρασαν
τον Μάρτιο ανησυχίες για την έκθεση

του ΠΟΥ σχετικά με την προέλευση του
Covid-19 και ζήτησαν να γίνουν επιπλέον έρευνες και να δοθεί πρόσβαση
σε όλα τα στοιχεία που αφορούν στα
πρώτα στάδια της επιδημίας.
Την περασμένη Κυριακή, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επεσήμανε
ότι η ομάδα του ΠΟΥ, που επισκέφθηκε
τη χώρα αλλά και το Ινστιτούτο Ιολογίας
της Γουχάν για να εξετάσει την προέλευση της πανδημίας, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι μια διαρροή από εργαστήριο είναι εξαιρετικά απίθανο ενδεχόμενο. «Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να
προωθούν τη θεωρία της διαρροής από
εργαστήριο», απάντησε το κινεζικό

υπουργείο, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το άρθρο της «WSJ». «Ανησυχία
τους είναι να εντοπίσουν την πηγή ή να
στρέψουν αλλού την προσοχή;», διερωτήθηκε.

Τρεις ερευνητές ζήτησαν
ιατρική βοήθεια από νοσοκομείο
της Κίνας τον Νοέμβριο του
2019, έχοντας συμπτώματα που
έμοιαζαν με αυτά του Covid-19
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Νέα μείωση στους
διασωληνωμένους

Νέα μείωση στους διασωληνωμένους
σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ. Ωστόσο, παρατηρήθηκε αύξηση στους θανάτους, σε σχέση
με την Κυριακή.
Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 1.381, εκ των οποίων τρία εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με κορονοϊό είναι 50 (38 την
Κυριακή), ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
11.822.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 563. Η
διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 210.
Στην Αττική βρίσκονται τα 654 από τα
1.381 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε ο
ΕΟΔΥ. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 101 κρούσματα. Υπενθυμίζεται ότι έγιναν μόνο 21.175 τεστ.

Μαθήματα τέλος
2 / 6 για Γ’ Λυκείου

Στις 2 Ιουνίου και όχι στις 11 του μήνα,
όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, θα λήξει το σχολικό έτος για τη Γ’ τάξη του
Λυκείου, με απόφαση του υπουργείου
Παιδείας. Υπενθυμίζεται ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις
14 Ιουνίου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τους υποψήφιους των
γενικών λυκείων και στις 15/6 για τους
συνυποψήφιούς τους από τα επαγγελματικά λύκεια.
Το υπουργείο οδηγήθηκε στην απόφαση αυτήν λαμβάνοντας υπόψη «την
εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη
διάδοση του νέου κορονοϊού». Σε αυτό
συνέβαλε και η «συνήθεια» των υποψηφίων να μην παρακολουθούν τα μαθήματα τις τελευταίες ημέρες πριν από τις
Πανελλαδικές, κάθε χρόνο, επιλέγοντας να τις αφιερώσουν σε επαναλήψεις.
Φέτος, οι απουσίες είναι περισσότερες
από κάθε άλλη χρονιά, καθώς χιλιάδες
μαθητές, υπό τον φόβο μη νοσήσουν
από κορονοϊό και να μη συμμετάσχουν
στην κανονική περίοδο των εξετάσεων,
μένουν στα σπίτια τους.

Με όλα τα εμβόλια από
αύριο οι ηλικίες 35-39

Α

νοίγει αύριο, Τετάρτη, η πλατφόρμα των ραντεβού με όλα τα
εμβόλια και για την ηλικιακή
ομάδα 35-39, ενώ χθες ξεπεράσουμε τους 5.000.000 εμβολιασμούς στη
χώρα μας, με 1.800.000 πολίτες (17,2%) να
είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Κατά τη
χθεσινή καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου
για την πορεία του εμβολιασμού έγινε
γνωστό ότι από εδώ και στο εξής θα ακυρώνεται το ραντεβού σε όσους έχουν νοσήσει το προηγούμενο διάστημα και θα
εμβολιαστούν ύστερα από 6 μήνες, με νέα
ειδοποίηση. Επίσης, θα ακυρώνεται το
ραντεβού και σε όσους νοσήσουν μεταξύ
της πρώτης και της δεύτερης δόσης και θα
εμβολιάζονται ύστερα από 6 έως 12 μήνες.
Σχετικά με το εμβολιαστικό σχήμα για
τα άτομα που έχουν νοσήσει, η πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού Μαρία Θεοδωρίδου εξήγησε ότι αρχικά το
κριτήριο ήταν πως η επαναλοίμωξη ήταν
σπάνια τρεις μήνες μετά τη νόσηση. Έτσι,
είχε επικρατήσει ο κανόνας για δύο δόσεις μετά το τρίμηνο. Εντούτοις, νεότερες

μελέτες έδειξαν ότι ή ανοσία είναι μεγαλύτερης διάρκειας, φτάνοντας ακόμα και
τους 12 μήνες μετά τη νόσηση. Συνεπώς,
αποφασίστηκε να γίνεται η πρώτη δόση,
με χαρακτήρα επαναληπτικής, έπειτα από
6-12 μήνες μετά τη λοίμωξη.
Σχετικά με τις μεταλλάξεις, οι μελέτες
δείχνουν ότι μετά και τις δύο δόσεις το εμβόλιο της Pfizer έχει 86% αποτελεσματικότητα και της AstraZeneca 60%-66%
έναντι της βρετανικής και της ινδικής μετάλλαξης. Η κυρία Θεοδωρίδου παρατήρησε ότι κάποιοι που ταλαιπωρούνται από
τις συνήθεις παρενέργειες με την πρώτη
δόση τείνουν να ακυρώνουν τη δεύτερη.
Αυτό, τόνισε, είναι λάθος και το τίμημα της
παράλειψης της δεύτερης δόσης είναι σημαντικό.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο
Θεμιστοκλέους, περίπου 3.250.000 έχουν
κάνει μία δόση, κάτι που αντιστοιχεί στο
31% του πληθυσμού, ενώ 1.800.000 άτομα
(δηλαδή ποσοστό 17,2%) έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Παράλληλα, ο κ. Θεμιστοκλέους έδωσε

στη δημοσιότητα αναλυτικά τα ποσοστά
εμβολιασμού με τουλάχιστον μία δόση για
κάθε ηλικιακή ομάδα και είναι τα εξής:
 Στους 85 και άνω: 65%
 Στους 80-84: 64%
 Στους 75-79: 76%
 Στους 70-74: 66%
 Στους 65-69: 57,5%
 Στους 60-64: 59%
 Στους 55-59: 40,5%
 Στους 50-54: 41,2%
 Στους 45-49: 26%
 Στους 40-44: 21%.

Χθες ξεπεράσαμε τους
5.000.000 εμβολιασμούς
στη χώρα μας. Το 31%
του πληθυσμού έχει κάνει
μία δόση!
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Ίχνη πρακτόρων της KGB στην Ελλάδα
Κράτησαν… το όνομα

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος

Οι μυστικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας
έχουν κρατήσει το... ιστορικό αρκτικόλεξο KGB,
που παραπέμπει ευθέως στην εποχή του Ψυχρού
Πολέμου, αν και το 1991 άλλαξαν μόνο το Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία που το ακολουθούσε. Τον Οκτώβριο του ίδιους έτους αποφασίστηκε
η υπαγωγή της KGB στο Ανώτατο Κυβερνητικό
Συμβούλιο, ενώ τον Ιανουάριο του 1992 απέκτησε
νέο κανονισμό λειτουργίας. Αυτήν την περίοδο
(σ.σ.: από τον Σεπτέμβριο του 2020) επικεφαλής
είναι ο 55χρονος Ιβάν Τέρτελ, ο οποίος έχει υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις της Σοβιετικής
Ένωσης, ενώ εντάχθηκε στους κόλπους της
KGB το 2008 και η ανέλιξή του ήταν τάχιστη. Μάλιστα, από το 2011 βρίσκεται
στη «μαύρη λίστα» αξιωματούχων από την Ε.Ε., λόγω της
ενεργού συμμετοχής του
στις... αμφιλεγόμενες δράσεις του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο, ιδίως
απέναντι στους πολιτικούς
του αντιπάλους.

papadkos@gmail.com

Π

αγκόσμιο σάλο έχει προκαλέσει η
κινηματογραφική σύλληψη του
Ρομάν Προτάσεβιτς (σ.σ.: αντικαθεστωτικός Λευκορώσος δημοσιογράφος) από πράκτορες των μυστικών
υπηρεσιών της χώρας καταγωγής του, κατά
τη διάρκεια πτήσης από την Αθήνα προς το
Βίλνιους της Λιθουανίας.
Η πτήση FR 4978 της εταιρείας Ryanair
χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ, αρχικά επειδή υπήρχε δήθεν
απειλή για βόμβα και κατόπιν υπό την απειλή
της κατάρριψης από αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας των Λευκορώσων.
Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του αρχηγού της αστυνομίας της Λιθουανίας, ο οποίος
δήλωσε δημόσια ότι «126 επιβάτες αναχώρησαν από το Αεροδρόμιο της Αθήνας και 121
αφίχθησαν τελικά στο Βίλνιους», χωρίς,
όμως, να σχολιάσει τι ισχύει με αυτούς που...
έλειπαν. Αν οι δύο είναι ο Προτάσεβιτς και η
σύζυγός του, οι υπόλοιποι τρεις είναι, προφανώς, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών
οι οποίοι παρακολουθούσαν τον αντικαθεστωτικό δημοσιογράφο -μάλλον- και επί ελληνικού εδάφους.
Οι ενδείξεις είναι αρκετές, με πιο χαρακτηριστική την προειδοποίηση του ίδιου του
Προτάσεβιτς, ο οποίος, μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, ενημέρωσε τους συνεργάτες του ότι, ενώ βρισκόταν ακόμα στο «Ελ. Βενιζέλος», άγνωστο σε
αυτόν ρωσόφωνο άτομο τον πλησίασε και

τον φωτογράφισε με το κινητό του τηλέφωνο. Εάν η μαρτυρία του θεωρείται αξιόπιστη,
τότε είναι πολύ πιθανό οι Λευκορώσοι πράκτορες να βρίσκονταν -με ψεύτικα στοιχεία
ταυτότητας- στην Ελλάδα τουλάχιστον από
το Συμπόσιο των Δελφών, όπου και συμμετείχε ο δημοσιογράφος, ο οποίος θεωρείται
νούμερο ένα εχθρός του Αλεξάντερ Λουκασένκο.
Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι
το πληροφοριακό δίκτυο της ΕΥΠ «έχει πάρει
φωτιά», προκειμένου να ταυτοποιήσει αυτά

τα πρόσωπα, το πότε και
πώς ήρθαν στην Ελλάδα,
πού κινήθηκαν και, φυσικά,
εάν είχαν εδώ συνδέσμους.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα
περιστατικό που πρέπει να προκαλέσει
προβληματισμό για την ευκολία με την
οποία ξένοι πράκτορες φαίνεται πως ήρθαν, έδρασαν και έφυγαν ανενόχλητοι από
τη χώρα μας.

Το θρίλερ με τον
αντικαθεστωτικό
Λευκορώσο δημοσιογράφο
ξεκίνησε από το «Ελ.
Βενιζέλος» - Το δίκτυο
της ΕΥΠ προσπαθεί
να ταυτοποιήσει
πρόσωπα-κλειδιά

Άλλο ρεπορτάζ στη σελίδα 23

Αστυνομικός με βαριοπούλα διέλυσε το αυτοκίνητο του διευθυντή του
Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθεί στο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου o υπαστυνόμος β’
ο οποίος την Κυριακή που μας πέρασε -σε κατάσταση
αμόκ- εμβόλισε με φορτηγό όχημα ιδιοκτησίας του το επιβατικό ιδιωτικό αυτοκίνητο του αστυνομικού διευθυντή
της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Ο 47χρονος αστυνομικός ζήτησε αναβολή, προκειμένου να μπορέσει να παρασταθεί ο συνήγορος υπεράσπισής του. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα, ωστόσο αποφάσισε τη συνέχιση της κράτησής του.
Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου, έξω από τα γραφεία της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης
Δωδεκανήσου. Ο υπαστυνόμος β’, που υπηρετεί ως γραμματέας στο Α.Τ. Ρόδου, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο
επιβατικό ιδιωτικό αυτοκίνητο του αστυνομικού διευθυντή

της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου Μιχάλη
Καληωράκη. Αρχικά, το εμβόλισε με το φορτηγό του και
στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και προκάλεσε φθορές
και με βαριοπούλα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή

για την επίθεση υπήρξε ενδοϋπηρεσιακό ζήτημα. Τη σκηνή
κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα περαστικοί. Προκαλούν σοκ αλλά και ερωτήματα το μένος του δράστη. Τα
γεγονότα θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμα χειρότερα.
Ο αστυνομικός στη συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο
της Αστυνομικής Διεύθυνσης, εκεί όπου βρίσκεται το γραφείο του αστυνομικού διευθυντή Μιχάλη Καληωράκη.
Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν στην εισαγγελέα αστυνομικοί οι οποίοι ήταν παρόντες στο κτίριο, ο δράστης έβριζε
και απειλούσε τον αστυνομικό διευθυντή. Στη συνέχεια
έσπασε το τζάμι εισόδου του γραφείου του. Κρατώντας στα
χέρια του την ίδια βαριοπούλα, μπήκε στο γραφείο και
προκάλεσε επίσης ζημιές. Όταν ακινητοποιήθηκε ο δράστης από τους συναδέλφους του, διαπιστώθηκε ότι είχε
στην κατοχή του το υπηρεσιακό του περίστροφο.

P
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δήμος Πειραιά

Επιστρέφουν 28 Μαΐου - 6 Ιουνίου
οι «Ημέρες Θάλασσας 2021»
Οι «Ημέρες Θάλασσας 2021», γιορτή-θεσμός για τον Πειραιά, επιστρέφουν
για έβδομη συνεχή χρονιά στο μεγάλο λιμάνι από 28 Μαΐου έως 6 Ιουνίου
σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων. Προς τούτο, η δημοτική
Αρχή για φέτος έχει καταρτίσει ένα πανόραμα εκδηλώσεων με επίκεντρο
την ιστορία, τον πολιτισμό, τη ναυτιλία, την παράδοση και τον αθλητισμό της
πόλης με τη συμμετοχή και υποστήριξη φορέων, εθελοντικών οργανώσεων
και συλλόγων. Η τριήρης «Ολυμπιάς», αντίγραφο της αθηναϊκής τριήρους
του 5ου αιώνα π.Χ., δένει και φέτος στο λιμάνι και επισκέπτες θα μπορούν
να συμμετάσχουν σε εν πλω ξεναγήσεις στις ακτές της πόλης. Για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η πλατεία Κανάρη μετατρέπεται σε «πάρκο
ανακύκλωσης», ενώ οι «Ημέρες Θάλασσας» θα φιλοξενήσουν διημερίδα
για τη «Γαλάζια επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη».

ΕΝΠΕ

«Δεν είναι αρμοδιότητά μας
οι αντιπυρικές ζώνες»

Απάντηση στους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Σ. Βαθρακογιάννη σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι
«οι περιφέρειες έχουν κατά κύριο λόγο την αρμοδιότητα των
αντιπυρικών ζωνών» δίνει η ΕΝΠΕ. Με ομόφωνη απόφαση
το Δ.Σ. της Ένωσης ξεκαθαρίζει ότι «οι αντιπυρικές ζώνες
είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των δασαρχείων, τα οποία
υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση». Ειδικότερα, η
ΕΝΠΕ στην ανακοίνωσή της επισημαίνει:
Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 3752/25.05.2018 Εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τα υπ’ αριθμ.
8797/06.12.2019 και 2876/12.04.2021 έγγραφα του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, «η αρμοδιότητα καθαρισμού, βελτίωσης και διάνοιξης δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών με σκοπό την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών είναι αποκλειστική ευθύνη των δασαρχείων,
τα οποία υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση».

Δυτική Ελλάδα

Άγνωστοι προκάλεσαν
φθορές σε μηχανήματα

Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε μηχανήματα της περιφέρειας στο Σούλι Πατρών τα ξημερώματα της περασμένης
Κυριακής. Συγκεκριμένα, έκαψαν ολοκληρωτικά δύο σκαπτικά μηχανήματα, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές
σε άλλα. Η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές.

!

Θεσσαλία

Επιχορήγηση συλλόγων ΑμεΑ
Δήμος Πλατανιά

Πανηγυρικοί εορτασμοί
των 80 χρόνων από τη
Μάχη της Κρήτης

Στην 80ή επέτειο της Μάχης της Κρήτης
ο Δήμος Πλατανιά, εκτός από τις όποιες
επετειακές εκδηλώσεις τιμής στους αγωνιστές, συνδιοργανώνει με θεσμικούς και
τοπικούς φορείς σειρά δράσεων για ανάδειξη της ιστορικής σημασίας της Μάχης.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με την ΠΕΔ Κρήτης κατέθεσε
αίτημα στην Τράπεζα της Ελλάδας για την
έκδοση συλλεκτικού νομίσματος, στηρίζει την επετειακή έκδοση και δημιουργεί
ψηφιακή έκθεση εικονικής ξενάγησης με
αφίσες και οπτικοακουστικό υλικό από τη
Μάχη της Κρήτης.
Ο δήμαρχος Ιωάννης Μαλανδράκης
ανέφερε ότι «ο Δήμος Πλατανιά ανέλαβε
τις παραπάνω δράσεις και πρωτοβουλίες
πέρα από τις κεντρικές και παράλληλες
εκδηλώσεις τιμής και μνήμης που διοργανώνει κάθε χρόνο, σε μια προσπάθεια
περαιτέρω ανάδειξης και διατήρησης της
ιστορικής μνήμης και των μηνυμάτων που
απορρέουν από τη Μάχη της Κρήτης. Ειδικά φέτος, που συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, εν μέσω ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών λόγω
πανδημίας, επιλέξαμε να τιμήσουμε την
επέτειο της παραδοξότερης, όπως έχει
χαρακτηριστεί, μάχης του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου».

Με 28.000 ευρώ επιχορηγεί η περιφέρεια το έργο και τη λειτουργία συλλόγων για την προστασία ΑμεΑ στην Π.Ε. Λάρισας.
Συγκεκριμένα, επιχορηγούνται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Ειδικών Σχολείων - Ιδρυμάτων - Θεραπευτηρίων και ΑμεΑ Νομού Λάρισας, το Πολιτιστικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες και μη «Η Φλόγα», ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Ανάπηρων Πολιτών και ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων
και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό. «Η ποιότητα του πολιτισμού
μιας κοινωνίας αποτυπώνεται στις πολιτικές και τα έργα της
για την αξιοπρεπή διαβίωση, την ίση μεταχείριση και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που έχουν
τα άτομα με αναπηρίες», δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Νότιο Αιγαίο

Αθώος ο Χαρ. Κόκκινος
για την Ενεργειακή Α.Ε.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 21/5/21 έκρινε
αθώο για την υπόθεση των υπηρεσιακών μετακινήσεων
στην Ενεργειακή Α.Ε τον επικεφαλής του Περιφερειακού
Συνδυασμού «Πνοή Δημιουργίας Νοτίου Αιγαίου», περιφερειακό σύμβουλο Π.Ε. Ρόδου και αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ Χαράλαμπο Κόκκινο. Τη δικαστική
διαδικασία είχε κινήσει ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
κ. Χατζημάρκος με συνεργάτες του, όπως ανέφερε ο αθωωθείς Χαράλαμπος Κόκκινος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αγωνία για τα ΚΔΑΠ από ΚΕΔΕ - Λύσεις
υποσχέθηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου
Ποιος δήμαρχος προς τα
βόρεια της Αθήνας ετοιμάζει και «καινούργια μεταγραφή» δημοτικού συμβούλου, ενισχύοντας και
άλλο τη δημοτική του ομάδα; Ήδη ο «υποψήφιος»
διαγράφηκε από την παράταξη με την οποία εκλέχθηκε με την «κατηγορία» ότι
συνέπλεε πολύ συχνά με τη
διοίκηση και φαίνεται να
ετοιμάζεται για την ανάληψη ευθυνών. Και όλα αυτά
ενώ έχουμε μπει στη χρονική περίοδο κατά την
οποία αρχίζουν να «χαλάνε» και οι συνεργασίες που
είχαν δημιουργηθεί…

Σε επαγρύπνηση

Η ετοιμότητα του Συνδέσμου
Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) για την αντιπυρική περίοδο που ήδη έχει ξεκινήσει
ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του δήμαρχου Παπάγου - Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλου με
τον πρόεδρο του ΣΠΑΥ και δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης
Γιάννη Κωνσταντάτο. Στη συζήτηση μπήκαν και οι προτάσεις που
κατέθεσε ο ΣΠΑΥ στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», οι εργασίες
αποψίλωσης και καθαρισμού, οι
εργασίες συντήρησης των δασικών δρόμων στον Υμηττό αλλά και
η γενικότερη συνεργασία των 11
δήμων-μελών του συνδέσμου με
σκοπό την προστασία του βουνού.
Τα συμπεράσματα είναι θετικά,
αλλά και από τις δύο πλευρές
αναγνωρίστηκε ότι χρειάζεται
διαρκής επαγρύπνηση.

Η

εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας των 424 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,
των 75 Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-μεΑ), που απασχολούν 2.700 εργαζομένους που αποτελούνται
από εξειδικευμένο προσωπικό, ήταν από τα
βασικά θέματα που έθεσε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου στην υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου.
Στη συνάντηση που συμμετείχαν και ο
πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, καθώς και το στέλεχος της ΚΕΔΕ για θέματα Κοινωνικής Ένταξης Γεράσιμος Φεσσιάν παρουσιάστηκαν
στην υφυπουργό και οι θέσεις και προτάσεις
της Ένωσης για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» σχολι-

κού έτους 2021-2022 εν όψει της επικείμενης προκήρυξης του προγράμματος. Ο κ. Παπαστεργίου μετέφερε στην κυρία Μιχαηλίδου την αγωνία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και τον ρόλο που
διαδραματίζουν στις τοπικές κοινωνίες, ενώ
επεσήμανε την κρίσιμη καμπή που βρίσκεται
το πρόγραμμα, κυρίως το θέμα της στέγασης
των δομών στα σχολικά κτίρια που ανήκουν
και συντηρούνται από τους δήμους.
Επίσης, έγινε εκτενής συζήτηση για τον
έλεγχο των παρουσιών των παιδιών στα
ΚΔΑΠ αλλά και τις προθέσεις της Αυτοδιοίκησης να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο
τον ρόλο και τη δράση των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ, ώστε να ανταποκρίνονται ακόμη περισσότερο στις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας. Η υφυπουργός, από την πλευρά της,
τόνισε ότι με την υπό έκδοση ΚΥΑ θα λυθούν
πολλά από τα ζητήματα που είχαν προκύψει
μέχρι σήμερα.

Έργα υποδομής για το Ηράκλειο Αττικής
Ο σχεδιασμός των αναπτυξιακών έργων που χρειάζονται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής και η ευρύτερη περιοχή και σχετίζονται με την καλύτερη προάσπιση της
οδικής ασφάλειας, την αντιπλημμυρική θωράκιση αλλά
και με παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν την πόλη να γίνει πιο λειτουργική ήταν τα βασικά θέματα της συνάντησης που είχε ο δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος με τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Ειδικότερα, σε
ό,τι αφορά το έργο της υπογειοποίησης της οδού Μελίνας Μερκούρη συζητήθηκαν οι τρόποι και οι παράμετροι προκειμένου να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες ωρίμανσης για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, ενώ
εξετάστηκε και το έργο της διαπλάτυνσης της λεωφόρου Ηρακλείου. Παράλληλα, ο δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε στον κ. Πατούλη το ζήτημα της άμεσης ανάγκης δρομολόγησης αντιπλημμυρικών έργων για την πόλη, καθώς και των ασφαλτοστρώσεων, υπογραμμίζοντας
παράλληλα την καλή και εποικοδομητική συνεργασία που έχει με την Περιφέρεια Αττικής.

Ανακύκλωση
αποτσίγαρων
Ο Δήμος Πετρούπολης, με πρωτοβουλία του δημάρχου Στέφανου Γαβριήλ Βλάχου, ενώνει τις δυνάμεις
του με την Αστική Mη Κερδοσκοπική
Εταιρεία Cigaret Cycle, με στόχο ένα
καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον χωρίς απορρίμματα από τα τσιγάρα που
ρυπαίνουν και μολύνουν τον δημόσιο
χώρο. Ήδη υπογράφηκε συμφωνία
και η Πετρούπολη θα είναι πλέον ο
πρώτος αστικός δήμος του Δυτικού
Τομέα Αθηνών από τον οποίο θα ξεκινήσει το πρωτοπόρο και καινοτόμο
πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης αποτσίγαρων #gopafree. Τα
έσοδα από το πρόγραμμα θα διατεθούν για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων, συγκεκριμένα για την αγορά ιατρικών βοηθημάτων σε ανθρώπους
με προβλήματα όρασης και ακοής.

Το πρώτο ιατρείο
διακοπής καπνίσματος
Σε άλλη μία πρωτοποριακή παρέμβαση προχωρά η δημοτική Αρχή του
Κώστα Μπακογιάννη με την πιλοτική
λειτουργία ιατρείου διακοπής καπνίσματος. Το ιατρείο, που θα λειτουργήσει υπό την καθοδήγηση και
παρουσία πνευμονολόγων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
και εξειδικευμένων ψυχολόγων, είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου
Αθηναίων με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος
στις 31 Μαΐου, στοχεύοντας στην
ενημέρωση των πολιτών για τους
κινδύνους του καπνίσματος αλλά και
τις πρακτικές ελέγχου και περιορισμού του. Βασικός στόχος του είναι
αφενός να βοηθήσει τους καπνιστές
που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα να το επιτύχουν με εύκολο
και ασφαλή τρόπο, αφετέρου να κινητοποιήσει εκείνους που δεν είναι
ακόμα έτοιμοι, ώστε σε δεύτερο
χρόνο να καταφέρουν να προχωρήσουν στην οριστική διακοπή.
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Αιτήσεις για
κατ’ εξαίρεση
μετεγγραφές
Έως και αύριο καλούνται να
υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι
ενδιαφερόμενοι φοιτητές για τη
χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, που αφορά σε σοβαρές
και τεκμηριωμένα εξαιρετικές
περιπτώσεις. Δικαιούχοι είναι οι
φοιτητές που έχουν εξαιρετικό
λόγο και δεν υπέβαλαν αίτηση για
κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή την
κανονική περίοδο από 15 έως 23
Δεκεμβρίου 2020. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και όσοι, κατά την
κανονική περίοδο, δεν ολοκλήρωσαν ή δεν ακολούθησαν την
προβλεπόμενη διαδικασία (δεν
απέστειλαν έγκαιρα τα δικαιολογητικά ή δεν οριστικοποίησαν την
ηλεκτρονική αίτηση ή υπέβαλαν
αίτηση με δικαιολογητικά απευθείας στο πρωτόκολλο του
υπουργείου Παιδείας).
Οι αιτήσεις, μαζί με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους
επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
στην
ειδική
εφαρμογή
www.transfer.it.minedu.gov.gr.
Στην ειδική εφαρμογή των κατ’
εξαίρεση μετεγγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις
ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις. Εν τω μεταξύ,
παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου η
προθεσμία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό
εξάμηνο.

EΛΛΑΔΑ

Έρευνες για το διπλό
«τυφλό» χτύπημα
στη σύζυγο Χαρδαλιά

Π

ού ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. τους δράστες για τα γκαζάκια στη σύζυγο Χαρδαλιά; Σε άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, τα
οποία κινούνται στην ευρύτερη περιοχή
του Βύρωνα, αναζητά η Κρατική Ασφάλεια τους δράστες της διπλής εμπρηστικής επίθεσης σε καταστήματα συμφερόντων της συζύγου του Νίκου Χαρδαλιά,
στην οδό Φορμίωνος, τα ξημερώματα της
Κυριακής.
Για τους αστυνομικούς είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι δράστες έχουν συμμετάσχει
ξανά σε παρόμοιες καταδρομικές ενέργειες, κάτι το οποίο φαίνεται και από την
ψυχραιμία που είχαν να τοποθετήσουν
δύο εμπρηστικούς μηχανισμούς (σ.σ.:
αποτελούμενους από γκαζάκια) στο γυμναστήριο και στο κατάστημα με ρούχα
της Γιώτας Παναγιωτοπούλου. Επίσης, ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας -για
την ακρίβεια η σύζυγός του- θεωρείται
αναβαθμισμένος στόχος, οπότε η ενέργεια θα λάμβανε (σ.σ.: όπως κι έγινε) μεγάλη έκταση, γι’ αυτό και δεν θα ρίσκαραν
πιθανή αστοχία. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει τρεις καταλήψεις κτιρίων
στον Βύρωνα, στις οποίες μπαινοβγαίνουν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Μεγάλο βάρος ρίχνουν οι αστυνομικοί
στις αναλύσεις των βίντεο από κάμερες
ασφαλείας που έχουν συλλέξει, ενώ ένα
από αυτά έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος
ο Νίκος Χαρδαλιάς, με την εξής επισήμανση: «Στις δημοκρατίες κάποιοι ηρωικά
θα προσπαθούν να σβήνουν φωτιές και να
σώζουν ανθρώπινες ζωές, ενώ εσείς,
κρυμμένοι στο σκοτάδι και μέσα στις κουκούλες σας και στα τυφλά σας εγκληματικά σύνδρομα, δεν θα διστάζετε να τις θυ-

Δάσκαλος έστελνε
ερωτικά sms σε μαθήτριες

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

σιάσετε. Θα σας ξετρυπώσουμε από τα
λαγούμια σας - δεν σας φοβόμαστε...»!
Το βίντεο προκάλεσε αίσθηση, καθώς
σε αυτό αποτυπώνεται ένας πολίτης να
περνάει τυχαία από το σημείο και να επιχειρεί να σβήσει τη μικρή εστία φωτιάς με
ένα μπουκαλάκι νερό, δευτερόλεπτα προτού εκραγεί ο εμπρηστικός μηχανισμός.
«Δύο βήματα παραπάνω να είχε κάνει, θα
ήταν τώρα νεκρός! Αλλά στα δικά σας άρρωστα μυαλά θα ήταν μία ακόμη παράπλευρη απώλεια», σημειώνει στην ανάρτησή του ο Νίκος Χαρδαλιάς.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι εντός των
επόμενων ημερών αναμένεται κείμενο
ανάληψης ευθύνης σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπου θα «αιτιολογείται» η επίθεση στα δύο καταστήματα
της συζύγου του υφυπουργού Πολιτικής
Προστασίας. Τέλος, οι πέντε προσαχθέντες στη ΓΑΔΑ αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς σε βάρος τους δεν προέκυψε κάποιο
στοιχείο εμπλοκής.

Για τους αστυνομικούς
είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι
δράστες έχουν συμμετάσχει
ξανά σε παρόμοιες
καταδρομικές ενέργειες

«Παγωμένη» είναι η τοπική κοινότητα
της Αναβύσσου, μετά την αποκάλυψη ότι
ένας 55χρονος δάσκαλος δημοτικού σχολείου της περιοχής συνελήφθη και κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων
μαθητριών του. Το σοκ γίνεται ακόμη μεγαλύτερο στην είδηση ότι ο συγκεκριμένος
εκπαιδευτικός είναι πατέρας ενός 10χρονου κοριτσιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος
δάσκαλος φέρεται πριν από λίγο καιρό να
άρχισε επικοινωνία με τουλάχιστον τρεις
μαθήτριές του, μέσω μηνυμάτων στο κινητό τους τηλέφωνο - μηνύματα, που, όπως
αναφέρουν οι ίδιες πηγές, άρχισαν να γίνονται προσβλητικά για τα νεαρά κορίτσια
ύστερα από λίγο καιρό και με έντονες ερωτικές αναφορές. Οι γονείς των παιδιών αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά και άρχισαν τις επίμονες ερωτήσεις, μέχρι που οι
νεαρές μαθήτριες ομολόγησαν τι ακριβώς
συμβαίνει.
Οι γονείς δεν μπορούσαν να πιστέψουν
ότι ο άνθρωπος που η Πολιτεία είχε εμπιστευτεί για να διδάξει τα παιδιά τους επιχειρούσε να εκμεταλλευτεί τη θέση του για
να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις του. Απευθύνθηκαν στην Αστυνομία,
επιδεικνύοντας μάλιστα και τα σχετικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων
κοριτσιών. Ενημερώθηκε η Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 55χρονου δασκάλου.
Ο εκπαιδευτικός σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στα Δικαστήρια της
Ευελπίδων, όπου, αφού περάσει πρώτα
από την εισαγγελέα για να ενημερωθεί για
τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον ανακριτή για κατάθεση. Την ίδια ώρα, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
για τον εντοπισμό τυχόν άλλων κοριτσιών
που έχουν δεχθεί παρενόχληση από τον
συγκεκριμένο άνδρα συνεχίζονται.
Κώστας Παπαδόπουλος

P

ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2021

21

OLITICAL

Δικογραφία για τα στρώματα από το
«Ιπποκράτειο» στον Γαλλικό ποταμό

Δ

ικογραφία σε βάρος του διοικητή του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σχημάτισε
η Ασφάλεια για την υπόθεση με τα δεκάδες
στρώματα που βρέθηκαν στην κοίτη του Γαλλικού ποταμού. Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, ο διοικητής κατηγορείται για υποβάθμιση περιβάλλοντος.
Τα στρώματα μαζί με παλιές πόρτες, ντουλάπια και
άλλα αντικείμενα βρέθηκαν από μέλη της ομάδας «Εχεδώρου Φύσις» στις όχθες του Γαλλικού στα τέλη του
περσινού Δεκεμβρίου και το εύρημα προκάλεσε την
παρέμβαση του εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Τα στρώματα ήταν νωρίτερα στοιβαγμένα στην αυλή του νοσοκομείου μαζί με άλλα υλικά από την ανακαίνιση των κλινι-

Με καρφίτσα
του ΠΑΟΚ

κών Covid-19, όμως κανείς δεν έδωσε εξηγήσεις πώς
βρέθηκαν σχεδόν πενήντα από αυτά στον Γαλλικό ποταμό. Μετά την ενημέρωση του δήμου, ο αντιδήμαρχος
του οποίου κατέθεσε στην Αστυνομία στο πλαίσιο της
εισαγγελικής έρευνας, τα στρώματα μεταφέρθηκαν εκ
νέου στις αρχές Μαρτίου στην αυλή του Ιπποκράτειου
σε συνεννόηση με τη διοίκηση του ιδρύματος και από
εκεί παραδόθηκαν σε ιδιώτη για να τα καταστρέψει.
Από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου, από
την αρχή τονίστηκε ότι δεν είναι γνωστό με ποιον τρόπο
μεταφέρθηκαν τα στρώματα - ενδεχομένως να κλάπηκαν, όπως έλεγαν οι διοικούντες. Η δικογραφία έχει
ήδη διαβιβαστεί στην Ασφάλεια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με καρφίτσα του ΠΑΟΚ στο πέτο
εμφανίστηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας,
λίγες ώρες μετά την κατάκτηση
του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο δήμαρχος αποχωρίστηκε το «Θ» της
Θεσσαλονίκης για να τιμήσει με
τον τρόπο αυτόν τον αγαπημένο
του σύλλογο, ο οποίος κατάφερε
να κερδίσει ένα ακόμη τρόπαιο
στην Αθήνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Άλλωστε, ο κ. Ζέρβας δεν
έχει κρύψει ποτέ την αγάπη που
έχει προς τον ασπρόμαυρο σύλλογο.

Ξυρίστηκε κατόπιν…
δημοψηφίσματος

Φωταγωγήθηκε
το μέγαρο
Μια σημαία του ΠΑΟΚ κυμάτιζε στον ιστό
του δημαρχιακού μεγάρου της Θεσσαλονίκης αμέσως μετά την απονομή του Κυπέλλου Ελλάδος στην ποδοσφαιρική
ομάδα και τη μεγάλη επιτυχία του ΟΑΚΑ.
Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας έδωσε εντολή να φωταγωγηθεί το δημαρχείο
και να τοποθετηθεί η σημαία, συμβάλλοντας έτσι στους πανηγυρισμούς. Μάλιστα, ήταν από τους πρώτους (μαζί με τον
υφυπουργό Εσωτερικών Σταύρο Καλαφάτη και τον επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης Βασίλη Γάκη) που έστειλαν
συγχαρητήρια στον «δικέφαλο» λίγα λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης και
την κατάκτηση του τροπαίου.

Το ’πε και το ’κανε! Ο αντιδήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Αντώνης
Σαουλίδης πριν από λίγες μέρες
πραγματοποίησε ένα... δημοψήφισμα στα social media για το αν
έπρεπε ή όχι να αποχωριστεί τη
μακριά του γενειάδα, δημιούργημα της καραντίνας. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των φίλων
του ήταν συντριπτικά υπέρ τού να
ξυριστεί. Και ο κ. Σαουλίδης το
έπραξε, ανεβάζοντας μάλιστα και
το σχετικό βιντεάκι στον λογαριασμό του στο Facebook, όπου η ξυριστική μηχανή ανέλαβε δράση!

Περιοδεία στις γειτονιές του «Παύλου Μελά »
Περιοδείες σε όλες τις γειτονιές του Δήμου Παύλου Μελά ξεκινά το επόμενο διάστημα και με αφορμή τη χαλάρωση των μέτρων της πανδημίας ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιώργος Λίλτσης.
Ο γιατρός θέλει να βρεθεί από κοντά με κατοίκους
και καταστηματάρχες όλων των περιοχών προκειμέ-

νου να συζητήσει για τα προβλήματα στην καθημερινότητα και πώς μπορεί ο ίδιος να πιέσει ακόμη περισσότερο τη διοίκηση Δεμουρτζίδη ώστε να δοθούν
λύσεις σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό, ασφαλτοστρώσεις και γενικότερα στη βελτίωση της εικόνας
του δήμου.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βρήκε τρόπο
και μπήκε στο ΟΑΚΑ

Έφαγε τον... τόπο ο γενικός του Δήμου Θεσσαλονίκης Ευθύμης Φωτόπουλος, προκειμένου να
καταφέρει να βρει τρόπο να μπει στο ΟΑΚΑ για
να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του
Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον
Ολυμπιακό. Πίστευε όσο λίγοι στην επικράτηση
του «Δικεφάλου» και τελικά το αποτέλεσμα τον
δικαίωσε. Γουρλής ο γενικός!

Δωρεά και προσκύνημα
στο Άγιον Όρος

Το Άγιον Όρος επισκέφτηκαν οι βουλευτές
Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Στράτος Σιμόπουλος
και Σάββας Αναστασιάδης, οι
οποίοι αφού παρέστησαν στην
τελετή παράδοσης ενός σύγχρονου ταχύπλοου σκάφους -δωρεά της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών- στο
λιμεναρχείο του Αγίου
Όρους, παρόντος του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, επισκέφτηκαν μοναστήρια της περιοχής. Οι Σιμόπουλος και Αναστασιάδης επισκέφτηκαν την
Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας για προσκύνημα,
με τον δεύτερο να επισκέπτεται και την Ιερά
Μονή Γρηγορίου.

Ανησυχία για τον
συνεδριακό τουρισμό

Τη μεγάλη ανησυχία από εκπροσώπους εταιρειών τουριστικού ενδιαφέροντος της Βόρειας
Ελλάδας για το πλήγμα που μπορεί να δεχτεί ένα
πολύ δυναμικό κομμάτι της τουριστικής αγοράς
της χώρας δέχεται η Άννα Ευθυμίου. Για τον λόγο
αυτόν η βουλευτής της Ν.Δ. ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς αν στον σχεδιασμό για το άνοιγμα δραστηριοτήτων του τουρισμού περιλαμβάνεται και ο συνεδριακός τουρισμός και -αν είναι
θετική η απάντηση- αν περιλαμβάνεται στις άμεσες προτεραιότητές τους η ανακοίνωση ασφαλών και βιώσιμων ρυθμίσεων για την επανεκκίνηση της διεξαγωγής συνεδρίων.

Παραιτήθηκε ο Γούσιος
από τον Δήμο Κορδελιού

Την παραίτησή του από δημοτικός σύμβουλος
Κορδελιού - Ευόσμου υπέβαλε ο Γιάννης Γούσιος. Ο πρώην αντιδήμαρχος και εκλεγμένος με
την παράταξη του πρώην δημάρχου Πέτρου Σούλα παραιτήθηκε επικαλούμενος προσωπικούς
λόγους και τη θέση του στα δημοτικά έδρανα
λαμβάνει για το υπόλοιπο της θητείας ο επίσης
πρώην αντιδήμαρχος Βασίλης Τσακαλίδης.
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ΡΟΣΩΠΟ

ΑΛΕΞAΝΤΕΡ ΛΟΥΚΑΣEΝΚΟ

Ένας δικτάτορας πίσω
από την αεροπειρατεία

Ο

Αλεξάντερ Λουκασένκο, πρόεδρος της Λευκορωσίας και ιθύνων νους στης κρατικής αεροπειρατείας του αεροσκάφους
της Ryanair, έχει ένα μοναδικό ρεκόρ, που
σε πραγματικά δημοκρατικές χώρες θα ήταν
ακατάρριπτο: Είναι «εκλεγμένος» πρόεδρος
της Λευκορωσίας συνεχώς από το 1994, δηλαδή επί 27 χρόνια. Η πρωτοφανής ενέργεια
του προέδρου της Λευκορωσίας να προσγειώσει αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει
από την Αθήνα με προορισμό το Βίλνιους,
για να συλλάβει δημοσιογράφο, έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.
Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1954 από
ανύπαντρη μητέρα, κάτι που σημάδεψε την
παιδική του ηλικία, αφού υπέστη κακόβουλες επιθέσεις στο σχολικό του περιβάλλον

κραυγή, με αποτέλεσμα την επιβολή απαγόρευσης της μετακίνησης του Λουκασένκο
προς τις χώρες της Ε.Ε. και προς τις ΗΠΑ.
Ξανακέρδισε τις εκλογές του 2001, παρά
τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για νοθεία. Τον Οκτώβριο του 2004, μαζί με τις
βουλευτικές εκλογές, διεξάγεται νέο δημοψήφισμα για νέα παράταση της θητείας του
Λουκασένκο έως το 2006. Ήδη από τότε έως
σήμερα κάθε «επανεκλογή» του Λουκασένκο συνοδεύεται από ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, από συσπείρωση όλων
των αντιπολιτευόμενων γύρω από έναν υποψήφιο, που, όμως, στις κάλπες για κάποιον
λόγο δεν έχει καμία τύχη…
Ο Λουκασένκο επανεξελέγη για τρίτη φορά εκείνη τη χρονιά, για τέταρτη το 2010, για
5η πέμπτη το 2015 και για έκτη συνεχόμενη
το 2020. Στις εκλογές του 2008 για το Κοινοβούλιο επιτράπηκε στα κόμματα της Αντιπολίτευσης να λάβουν μέρος, χωρίς, όμως, να
έχουν πρόσβαση στα ΜΜΕ. Δεν εξελέγη κανείς υποψήφιος από την αντιπολίτευση,
όπως προέκυψε από την καταμέτρηση των
99 από τις 110 εκλογικές περιφέρειες. Αντίστοιχες πρακτικές του Λουκασένκο καταγγέλλονται έως σήμερα.

Δεν βρήκε χρόνο να παραιτηθεί

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

γι’ αυτό. Φοίτησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Μογκίλεφ και μετά στη Γεωργική Ακαδημία
της Λευκορωσίας. Το 1990 εξελέγη αντιπρόσωπος του Ανώτατου Σοβιέτ της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και πέντε χρόνια αργότερα, ως εκλεγμένος πρόεδρος της (ανεξάρτητης ήδη) Λευκορωσίας, διέλυσε το
Ανώτατο Σοβιέτ.
Ορκίστηκε πρόεδρος τον Ιούλιο του 1994
ύστερα από εκλογές και δύο χρόνια μετά
προχώρησε σε δημοψήφισμα με το οποίο
παρέτεινε τη θητεία του έως το 2001. Το 1998
κατηγόρησε τις ξένες κυβερνήσεις ότι συνωμοτούσαν εναντίον του και έδιωξε τους
πρεσβευτές από την κατοικία τους στο
Ντράζντι, κοντά στο Μινσκ, δίνοντάς τους
άλλο κτίριο. Αυτό προκάλεσε διεθνή κατα-

Στις εκλογές του 2020 κανείς εκ των υποψηφίων της αντιπολίτευσης δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Το ενδεχόμενο
μοναδικής υποψηφιότητας του Λουκασένκο
ήταν ορατό, έως ότου οι αποκλεισμένοι αντίπαλοί του σκέφτηκαν να προτείνουν μια νοικοκυρά! Επελέγη η σύζυγος ενός εξ αυτών,
η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η οποία κέρδισε
τους Λευκορώσους, αλλά, όταν άνοιξαν οι
κάλπες, βρέθηκε με ποσοστό κάτω του 10%.
Έκτοτε βρίσκεται φυγάς στην Ευρώπη και
προσπαθεί να συντονίσει τον αγώνα εναντίον του Λουκασένκο. Ογκώδεις διαδηλώσεις έγιναν πριν από τις εκλογές του 2020
και πολλούς μήνες αργότερα. Ο Λουκασένκο υποσχέθηκε ότι «θα παραιτηθεί», χωρίς
άλλες επεξηγήσεις, ωστόσο έως τώρα δεν
βρήκε τον χρόνο…
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Με προεδρική βούλα
η «απαγωγή»
του Προτάσεβιτς
Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Ε

μβρόντητη η διεθνής κοινή γνώμη παρακολούθησε την πρώτη -ίσως- κρατική αεροπειρατεία στην
ιστορία, η οποία εξελίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν η πτήση της Ryanair Αθήνα - Βίλνιους
ξαφνικά άλλαξε διαδρομή και αναγκάστηκε να προσγειωθεί
στο Μινσκ, πρωτεύουσα της Λευκορωσίας.
Οι 171 επιβάτες της πτήσης δικαίως τρομοκρατήθηκαν,
όταν κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη αμέσως, καθώς αρχικά η αιτιολογία της αλλαγής κατεύθυνσης
ήταν η προειδοποίηση για βόμβα. Έτσι, το αεροσκάφος αναγκάστηκε, συνοδευόμενο από μαχητικά της Λευκορωσίας, να
αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο της
πρωτεύουσας της χώρας αυτής. «Εκεί πήραν τον δημοσιογράφο εκτός του αεροπλάνου και στη συνέχεια μας έβγαλαν
όλους έξω και μας ανέκριναν», λέει ένας επιβάτης μετά το τέλος του εφιάλτη. Στο Μινσκ έγινε σαφής ο λόγος της αλλαγής
πορείας: Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, πρόεδρος της Λευκορωσίας, είχε οργανώσει την όλη επιχείρηση, προκειμένου να
συλλάβει τον δημοσιογράφο, μπλόγκερ και πολέμιο του καθεστώτος Ρομάν Προτάσεβιτς, ο οποίος επέβαινε στην πτή-

Συνέλαβαν τον αδελφό του «μαφιόζου»
που εκθέτει την κυβέρνηση Ερντογάν
Η τουρκική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση την Κυριακή τον
αδελφό του Σεντάτ
Πεκέρ, καταδικασμένου αφεντικού συμμορίας του οργανωμένου
εγκλήματος, μετά την
καταγγελία του βαρόνου του υποκόσμου ότι τον είχε στείλει πριν
από 25 χρόνια να φέρει σε πέρας μια αποστολή η οποία απέτυχε: να δολοφονήσει
Τουρκοκύπριο δημοσιογράφο, κατά διαταγή πρώην υπουργού. Η σύλληψη του αδελφού του Σεντάτ Πεκέρ έρχεται ύστερα από
χείμαρρο καταγγελιών περί διαφθοράς από
τον αυτοεξόριστο βαρόνο του υποκόσμου.
Η υπηρεσία δίωξης εγκλημάτων της

τουρκικής αστυνομίας
συνέλαβε τον Αττίλα
Πεκέρ και έναν σωματοφύλακά του σε νοικιασμένο σπίτι στην
επαρχία Μούλα, που
βρέχεται από το Αιγαίο,
σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Σεντάτ Πεκέρ, ο
οποίος τελευταία εμφανίζεται σε σειρά βίντεο να κατηγορεί πρώην και νυν αξιωματούχους για διάφορες σκοτεινές υποθέσεις
-βίντεο που έχουν παρακολουθήσει εκατομμύρια Τούρκοι-, είπε πως είχε αναθέσει
στον αδελφό του το 1996 να δολοφονήσει
τον πολιτικό και δημοσιογράφο Κουτλού
Ανταλί.

ση. Ο Προτάσεβιτς συνελήφθη στο Μινσκ, μαζί και η σύντροφός του Σοφία Σάπεγκα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες επιβιβάστηκαν και πάλι στο αεροπλάνο και λίγο αργότερα πατούσαν
το πόδι τους στο Βίλνιους, όπου ήταν ο προορισμός τους. Κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας αποφασίζουν απόψε οι «27»
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ποιος είναι ο δημοσιογράφος
Γιατί ο Λουκασένκο ήθελε να συλλάβει τον Προτάσεβιτς; Ο
26χρονος είναι πρώην διευθυντής του αντιπολιτευόμενου
διαδικτυακού καναλιού Nexta, ενός μπουκέτου μέσων ενημέρωσης με έδρα τη Βαρσοβία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
κάλυψη και στην οργάνωση των πολλών και εξαιρετικά μεγάλων διαδηλώσεων που ξέσπασαν εναντίον του Λουκασένκο
πέρυσι. Τότε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας για έκτη φορά
«κέρδισε» τη νίκη στις εκλογές, χάρη στις απαγορεύσεις
προς όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους να θέσουν υποψηφιότητα αλλά και την εκτεταμένη νοθεία για την οποία τον
κατηγορούν η ανθυποψήφιά του, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια,
και πλήθος πολιτικών και διανοουμένων. Σήμερα είναι συντάκτης στο «Belamova», ένα κανάλι στο Telegram που ιδρύθηκε πέρυσι από τον Ίγκορ Λόσικ, σύμβουλο του αμερικανικού κρατικού οργανισμού ΜΜΕ «RFE/RL». Ο Λόσικ συνελήφθη, το προηγούμενο καλοκαίρι, στην πόλη Μπαρανοβίτσι
και έκτοτε, βρίσκεται στη φυλακή. Από τον Νοέμβριο ο Προτάσεβιτς συμπεριλαμβάνεται στην κρατική λίστα με τους καταζητούμενους διεθνώς από τις Αρχές της Λευκορωσίας.

Τζόνσον και Σίμοντς
παντρεύονται
το καλοκαίρι του 2022
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η
μνηστή του Κάρι Σίμοντς έχουν στείλει
προσκλήσεις γάμου στην οικογένεια και
στους φίλους τους, για την 30ή Ιουλίου
2022, σύμφωνα με κυριακάτικο δημοσίευμα της εφημερίδας «The Sun». Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο τέλεσης του γάμου παραμένουν μυστικές, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Τον Φεβρουάριο του 2020 ο
Τζόνσον και η Κάρι Σίμοντς ανακοίνωσαν ότι αρραβωνιάστηκαν και
θα παντρευτούν. Ο 56χρονος Τζόνσον και η 33χρονη Σίμοντς ζουν
μαζί στην Ντάουνινγκ Στριτ από τότε που ο Τζόνσον έγινε πρωθυπουργός το 2019, ενώ έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Ουίλφρεντ Λόρι Νίκολας Τζόνσον, ο οποίος γεννήθηκε την προηγούμενη χρονιά.
Ο Τζόνσον, που είναι γνωστός για την ατημέλητη εμφάνισή του αλλά
και για την επιδεικτική ρητορική του, ήταν πριν παντρεμένος με τη
Μαρίνα Γουίλερ, με την οποία και απέκτησε τέσσερα παιδιά.
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ε «άρωμα» αναπτυξιακό
αλλά και με δίχτυ προστασίας για τους υφιστάμενους μετόχους θα πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank ύψους 800 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα επέσπευσε και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου ώστε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία.
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Το σχέδιο αξιοποίησης
των 800 εκατ. της ΑΜΚ

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας
κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των
αναλυτών επεσήμανε ότι οι συνθήκες
στις διεθνείς αγορές είναι οι κατάλληλες,
εξ ου και η τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι οι
μέτοχοι, ξένοι και Έλληνες, θα έχουν
προνομιακή μεταχείριση. Στόχος μας και
βασική μας προτεραιότητα είναι οι μέτοχοι της τράπεζας να μη χάσουν, να κρατήσουν την αξία της επένδυσής τους», τόνισαν τα στελέχη της Alpha Bank.
Τόσο στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η τράπεζα όσο και κατά την ενημέρωση των αναλυτών η Alpha Bank απάντησε στα ερωτήματα των επενδυτών αλλά
και ταυτόχρονα να επιχειρηματολόγησε
για τους λόγους που αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου. Έτσι, η διοίκηση της Alpha Bank περιέγραψε τις βασικές παραμέτρους της αύξησης αλλά και εξήγησε
τον χρονισμό αλλά και τους λόγους που
οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

Χρηματοδότηση της οικονομίας
Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας,
η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στοχεύει
αποκλειστικά στο να εξασφαλίσει ότι το
πιστωτικό ίδρυμα θα μπορέσει να ξεκλειδώσει υψηλότερα επίπεδα διψήφιας
κερδοφορίας, χρηματοδοτώντας με ίδια
μέσα τον μετασχηματισμό του οικονομικού μοντέλου της χώρας μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Απαντώντας στο θέμα του χρονισμού, η
βασική επιχειρηματολογία είναι ότι η
προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις τρέχουσες
ευνοϊκές συνθήκες στις χρηματαγορές,
καθώς και την ισχυρή οικονομική θέση
της Alpha, με στόχο την ταχεία επίτευξη
διψήφιου ποσοστού κερδοφορίας και τη
δημιουργία αξίας για τους μετόχους της
τράπεζας.

Ποιο θα είναι το ύψος της αύξησης
Ως προς την τιμή της αύξησης, το ελάχιστο όριο είναι το
1 ευρώ, καθώς αυτό συνεπάγεται μια προσαρμοσμένη
αξία PTBV στο 0,4x, ποσοστά στα οποία κινείται σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ μετά την αύξηση η Alpha
Bank θα πλησίαζε περισσότερο την Eurobank, η οποία
διαπραγματεύεται στο 0,6x.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για
τη 15η Ιουνίου 2021 θα εξετάσει την προσφορά προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους και

Παράλληλα, επανέλαβε ότι τα κεφάλαια που διαθέτει επαρκούν πλήρως για
να μειώσει τα NPEs σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα. Έτσι, πρόκειται για την πρώτη ΑΜΚ με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
τα τελευταία χρόνια στον κλάδο, υπολογισμένη με βάση τις εκτιμώμενες απαιτήσεις δανειοδοτήσεων που θα προέλθουν
από την υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ δεν συγκρίνεται
με αντίστοιχες κινήσεις του παρελθόντος.
Αναφορικά με το κρίσιμο ερώτημα για
το τι θα γίνει με τους παλαιούς μετόχους,

θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την
έγκριση της τιμής προσφοράς μέσω της διαδικασίας
κατάρτισης βιβλίου προσφορών και της ολοκλήρωσης
της συναλλαγής.
Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η διάθεση των νέων μετοχών να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και
της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και εποπτικών
εγκρίσεων.

με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξουν δικαιώματα προτίμησης, είναι ξεκάθαρο
μέσα από τη διαδικασία διασφαλίζονται
τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων, οι οποίοι και θα έχουν τη δυνατότητα
συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσοστό που θα κατέχουν. Αντίστοιχα, δεν τίθεται ζήτημα dilution ή split, γεγονός που θα οδηγούσε σε
απομείωση της αξίας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αν υπάρξουν αδιάθετες μετοχές από τους παλαιούς μετόχους, είναι
εξασφαλισμένο ότι αυτές θα αγοραστούν

από νέους. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να
υπάρξουν και anchor investors, προερχόμενοι είτε από το υπάρχον μετοχολόγιο
είτε από νέους επενδυτές.

Αναπτυξιακοί οι λόγοι
της κεφαλαιακής ενίσχυσης Σε προνομιακή θέση
οι υφιστάμενοι μέτοχοι
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ΑΑΔΕ: Τα οκτώ «SOS» του Ε3 στις φετινές φορολογικές δηλώσεις
λωθεί στο έντυπο Ε3, εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί
στο Τμήμα Μητρώου.
6. Οι ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο
Ε1) και φορολογούνται με ειδικό τρόπο υποβάλλουν το έντυπο Ε3.
7. Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 εφόσον έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα
μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,
καθώς και όταν αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.
8. Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν
επισύρει πρόστιμα.

Διευκρινίσεις για τη φετινή δήλωση Ε3 που αφορά στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα περίπου
1.500.000 επιτηδευματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και
αγροτών έδωσε χθες με σχετική εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πιο συγκεκριμένα:
1. Στην περίπτωση συζύγων που έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης υποβάλλεται χωριστή δήλωση Ε3.
2. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του
ίδιου φορολογικού έτους υποβάλλεται μία δήλωση.
3. Δεν επιτρέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη.
4. Το Ε3 υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν υποκαταστήματα.
5. Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της
επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δη-

Ο… κατώτατος
μισθός «παγώνει»
έως και το 2022

Σ

τα «χαρακώματα» έχουν μπει οι
εργοδοτικές οργανώσεις και τα
συνδικάτα με αφορμή την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, για τον οποίο αποτελεί ειλημμένη
απόφαση της κυβέρνησης η διατήρησή
του στα σημερινά επίπεδα.
Οι μεγάλες ανατροπές που έφερε ο κορονοϊός στην οικονομία είχε δημιουργήσει από πέρυσι ένα απαγορευτικό σχετικά
με την οποιαδήποτε σκέψη για αύξησή
του. Σημειώνεται ότι ο κατώτατος μισθός
αναπροσαρμόστηκε το 2019 από τα 586,08
ευρώ στα 650 ευρώ ή σε κατώτατο ημερομίσθιο 29,04 ευρώ. Επιπλέον, στις αρχές
του 2020 ο τότε υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης είχε εισηγηθεί την αύξηση
του κατώτατου μισθού στα 676 και εναλλακτικά στα 682 ευρώ, ωστόσο στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε κάθε σκέψη για αύξησή του, όταν «φούντωσε» η πανδημία
του κορονοϊού.
Τα συναρμόδια υπουργεία αναμένεται
μέσα στο προσεχές διάστημα να... επισημοποιήσουν το «πάγωμα» του κατώτατου
μισθού, κάτι που έχουν ζητήσει τόσο η
Τράπεζα της Ελλάδος και οι εκπρόσωποι
των δανειστών όσο και οι εκπρόσωποι των

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

εργοδοτικών οργανώσεων. Πάντως, με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή τοποθέτηση της ΓΣΕΕ κατά τη διαδικτυακή συνέντευξη σχετικά με το νέο νομοσχέδιο των εργασιακών σχέσεων, όπου
θα προταθεί για ακόμη μια φορά στην κυβέρνηση η αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 751 ευρώ.
Εδώ και αρκετούς μήνες οι εκπρόσωποι
των εργοδοτικών οργανώσεων και κυρίως
ο ΣΕΒ έχουν αποστείλει τις θέσεις τους
προς την κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι
σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου μισθού χιλιάδες επιχειρήσεις θα αναγκάζονταν να προχωρήσουν σε προσλήψεις.
Μάλιστα, ο ΣΕΒ έχει καλέσει την κυβέρνηση να προχωρήσει στην... έμμεση αύξηση
του σημερινού κατώτατου μισθού μέσω
της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους. Σημειώνεται ότι ο ΣΕΒ αλλά και οι
υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις αιτιο-

Τσουνάμι πληρωμών έως την Παρασκευή
Από χθες το βράδυ ξεκίνησαν οι πληρωμές συντάξεων προς περίπου
2.450.000 συνταξιούχους, ενώ έως την Παρασκευή θα δοθούν αποζημιώσεις ειδικού σκοπού σε δικαιούχους της τέχνης και του πολιτισμού, η αναλογία του Δώρου Πάσχα για τους εντασσόμενους στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», καθώς και επιδόματα του ΟΑΕΔ. Σήμερα, αύριο και την Πέμπτη θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των δικαιούχων του ΕΦΚΑ, καθώς και του Δημοσίου, ενώ έως την Παρασκευή θα καταβληθούν τα
επιδόματα ανεργίας, μητρότητας, εφάπαξ παροχών, καθώς και αναδρομικά
κληρονόμων.
λογούν τη θέση για διατήρηση του κατώτατου μισθού στα τρέχοντα επίπεδα με βάση το μεγάλο πλήγμα που έχουν δεχτεί τομείς όπως το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και η εστίαση. Σημειώνεται ότι στους
συγκεκριμένους κλάδους κατά την πενταετία 2016-2020 έχει δημιουργηθεί το 33%
των νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων
το 98% αφορά σε εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Στα «χαρακώματα»
οι εργοδοτικές οργανώσεις
και τα συνδικάτα - Από το 2023
οι όποιες σκέψεις για αύξηση
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Intracom Defense: Επεκτείνει
συνεργασία με Diehl Defence

Η

Intracom Defence (IDE) επεκτείνει τη συνεργασία της με τη γερμανική
εταιρεία Diehl Defence, με την ανάληψη νέων εργασιών που αφορούν
στην παραγωγή κρίσιμων ηλεκτρονικών υποσυστημάτων της οικογένειας
πυραύλων αέρος - αέρος και επιφανείας - αέρος IRIS-T καθώς και στον σχεδιασμό και στην παραγωγή σταθμών για την επίγεια υποστήριξή τους. Όπως αναφέρει
η εταιρεία, τα καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα που σχεδιάζει και παράγει η IDE
για πυραυλική και αεροπορική χρήση παρέχουν απόλυτη αξιοπιστία σε ιδιαίτερα
απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας, η οποία, μεταξύ άλλων, προέρχεται από:
• Την τεχνολογία και την εμπειρία διεθνούς επιπέδου της IDE στον τομέα αμυντικών συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας, με χρήση υψηλού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, που διακρίνονται για την ανθεκτικότητα της επικοινωνιακής ζεύξης, την ασφαλή μετάδοση της πληροφορίας αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχομένων παρεμβολών.
• Τις εξειδικευμένες και προηγμένες δυνατότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και
παραγωγής που διαθέτει η IDE σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα υψηλών ταχυτήτων καθώς και σε αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές μονάδες, που επιτρέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών με ιδιαίτερα απαιτητικούς όρους, τόσο ως προς το
μέγεθος το βάρος και την ισχύ όσο και ως προς την ανταγωνιστικότητα του κόστους (SWaP-C).

ΔΕΗ: Οι όροι του διαγωνισμού για τον ΔΕΔΔΗΕ
Η ΔΕΗ, στους ορούς για τον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ, αφήνει τις συμπράξεις
ανοιχτές όχι μόνο μεταξύ των εννέα επιλέξιμων Funds, αλλά και με τρίτους. Σε
κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος που θα πλειοδοτήσει δεν θα μπορεί να διαθέσει τις
μετοχές του για μία τριετία, ενώ, μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η
ΔΕH διατηρεί το δικαίωμα πρώτης προσφοράς για την επαναγορά των μετοχών
της εταιρείας. Σήμερα είναι σε εξέλιξη η β’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας,
με την πρόσβαση των υποψήφιων επενδυτών στην Εικονική Τράπεζα Δεδομένων,
που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για τη ΔΕΔΔΗΕ, νομικά, οικονομικά, φορολογικά, το σχέδιο απόσχισης του δικτύου διανομής όπως και τα προσχέδια των δύο
Συμβάσεων που θα υπογραφούν, για την πραγματοποίηση του Due Diligence.

Cosmote: Τεχνολογική λύση για το Life Safe-Crossing
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, η
Cosmote παρουσιάζει μια πρωτοποριακή τεχνολογική
λύση για την προστασία της άγριας πανίδας στην Ελλάδα, ενώ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό έργο Life Safe-Crossing. Η ολοκληρωμένη τεχνολογική
λύση από το Research & Development του Ομίλου ΟΤΕ
αφορά στην προστασία ειδών ζώων υπό εξαφάνιση στη
Βορειοδυτική Ελλάδα. Οι σημαντικές περιβαλλοντικές
παρεμβάσεις στην περιοχή της ΒΔ Ελλάδας, που έχουν
σχεδιαστεί για την προστασία της άγριας πανίδας, είναι
τα πρώτα αποτελέσματα από τον έναν χρόνο λειτουργίας
της ολοκληρωμένης τεχνολογικής λύσης της Cosmote
για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της κίνησης
των άγριων ζώων, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο
ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό έργο Life Safe-Crossing.

Τηλεπικοινωνίες: Νέες
επενδύσεις σε Data Center
Νέες επενδύσεις σε Data Center, χερσαία και υποθαλάσσια δίκτυα οπτικών ινών σχεδιάζονται το διάστημα
αυτό. Μεγάλο ρόλο στις νέες κινήσεις έπαιξαν η Microsoft, με τη δημιουργία κόμβου με Data Center στην
Ελλάδα, αλλά και η εξαγορά της Lamda Hellix από την
Digital Realty. Μεταξύ άλλων, η Lancom, εταιρεία με
12ετή παρουσία, πάροχος και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σύνδεση στο Internet με μεγάλες ταχύτητες) σε
πολύ μεγάλους εταιρικούς πελάτες, η οποία διαθέτει
δύο Data Center (ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη) προχωρά στη δημιουργία του τρίτου, με μοναδικά
χαρακτηριστικά, υπό την ονομασία Balkan Gate I. Το νέο
Data Center της Lancom στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει να παρέχει τις πρώτες υπηρεσίες αρχές του 2022.

Όμιλος Ηρακλής: Πλατφόρμα
ΕΚΕ, «Ένας άθλος ακόμα»
Με αφορμή τον εορτασμό της ιστορικής επετείου
των 110 χρόνων, στις αρχές του έτους, ο Όμιλος Ηρακλής εγκαινίασε το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ) «Ένας άθλος ακόμα», με σκοπό να ενισχύσει περαιτέρω την κοινωνία, να μεριμνήσει για το
περιβάλλον, να ενδυναμώσει την τοπική επιχειρηματικότητα, να στηρίξει τους νέους και τα όνειρά τους, να
φροντίσει για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και να
συνεισφέρει στη δημόσια υγεία. Σήμερα, ο Όμιλος
Ηρακλής εγκαινιάζει την ομώνυμη ιστοσελίδα, η οποία
αποτελεί πολύτιμο εργαλείο αλλά και συνέχεια του
προγράμματος ΕΚΕ.

Διάκριση για την
Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία βραβεύτηκε με «Gold» βραβείο στην κατηγορία «Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας /
Health & Safety Culture» στα φετινά Health & Safety
Award. Σκοπός των βραβείων είναι η ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,
επιβραβεύοντας τις εταιρείες που δημιουργούν και διατηρούν ασφαλείς χώρους εργασίας, αναπτύσσουν κουλτούρα προληπτικής υγείας και ασφάλειας και αποτελούν
παραδείγματα προς μίμηση στον κλάδο τους. Η δημιουργία Κουλτούρας Μηδενικών Ατυχημάτων (Zero Accidents Culture) συνιστά έναν από τους τέσσερις πυλώνες
βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Carlsberg και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Together Towards Zero» αναφέρει η εταιρεία.

Air France - KLM: Αλλάζουν
τις αεροπορικές μετακινήσεις
Ο Όμιλος Air France-KLM, η Total, το Groupe ADP
και η Airbus ένωσαν τις δυνάμεις τους, με σκοπό την
απελευθέρωση των αεροπορικών μετακινήσεις από
τον άνθρακα και πραγματοποίησαν την πρώτη πτήση
μεγάλων αποστάσεων με βιοκαύσιμο. H πτήση της Air
France AF 342 αναχώρησε από το Παρίσι, «Charles de
Gaulle», Terminal 2E για το Μόντρεαλ πριν από λίγες
ημέρες, με τις δεξαμενές καυσίμων του αεροσκάφους
εφοδιασμένες για πρώτη φορά με βιοκαύσιμο που παράγεται στις εγκαταστάσεις της Total στη Γαλλία.
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Πλαστικά Θράκης: Μέρισμα
0,152 ευρώ ανά μετοχή

Lufthansa: Επτά νέοι
ελληνικοί προορισμοί
Πλαίσιο Computers:
1ο Open Call στον
Διαγωνισμό Ρομποτικής

«Α

υτό το καλοκαίρι, όλες οι εταιρείες του
Lufthansa Group θα προσφέρουν πτήσεις
προς την Ελλάδα με 470 ανταποκρίσεις από
17 προορισμούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Επτά νέους προορισμούς στην Ελλάδα -Άκτιο, Χανιά, Κέρκυρα,
Καβάλα, Κω, Μύκονο και Ζάκυνθο- προσθέτει στο δίκτυό
της γι’ αυτό το καλοκαίρι η Lufthansa. Η Ελλάδα αποτελεί
μία από τις μεγάλες αναπτυσσόμενες αγορές της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας αυτό το καλοκαίρι, με έμφαση στον εισερχόμενο τουρισμό, καθώς και τους επιβάτες που έρχονται για να επισκεφθούν συγγενείς και φίλους, σύμφωνα με ανακοίνωση. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση της εταιρείας, το ελληνικό πρόγραμμα δρομολογίων της Lufthansa υπερδιπλασιάζεται με την προσθήκη επτά ολοκαίνουργων προορισμών. «Πρόκειται για
τη μεγαλύτερη αύξηση της Lufthansa στη μακρά ιστορία
της, που μετρά 62 χρόνια παρουσίας. Αυτό το καλοκαίρι,
όλες οι εταιρείες του Lufthansa Group θα προσφέρουν
πτήσεις προς την Ελλάδα με 470 ανταποκρίσεις από 17
προορισμούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Συσκευασίες από ανακυκλωμένα
υλικά χρησιμοποιεί η Green Cola
Η Green Cola, στοχεύοντας στη σημαντική μείωση
του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ανακοίνωσε την έναρξη χρήσης ανακυκλωμένων υλικών
σε μέρος των συσκευασιών της, ενώ παράλληλα
αναπτύσσει μια πλατφόρμα δράσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η
εταιρεία προχωράει άμεσα στην αλλαγή των πλαστικών συσκευασιών των Pet 500 ml, οι οποίες θα
κατασκευάζονται πλέον από 50% ανακυκλωμένο
πλαστικό rPET. Οι νέες συσκευασίες θα έχουν μια
καινούργια σήμανση, αυτήν του προγράμματος
«Choose Earth», τη νέα πλατφόρμα ενεργειών για
την προστασία του περιβάλλοντος που λανσάρει η
Green Cola και στην οποία εντάσσεται και η ενσωμάτωση των νέων μπουκαλιών από ανακυκλωμένο
πλαστικό rPET.

Η Πλαίσιο Computers, σε συνέχεια της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου από την ελληνική
ομάδα Plaisiobots στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής, διοργανώνει τον 1ο Open Call Διαγωνισμό
«Plaisiobots: The Race», με σκοπό να αναδείξει τη
Ρομποτική και την εφαρμογή της στο πλαίσιο της
επιχειρηματικότητας. Ο διαγωνισμός απευθύνεται
σε μαθητές γυμνασίου - λυκείου και σε φοιτητές
και οι δηλώσεις συμμετοχής διαρκούν έως τις 20
Ιουλίου. Κορυφαίο έπαθλο για τους νικητές, ένα
εκπαιδευτικό ταξίδι στο ΜΙΤ! Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες: Στις ομάδες μαθητών Γυμνασίου Λυκείου και στις ομάδες φοιτητών. Το θέμα της
μαθητικής κατηγορίας είναι «Το ρομπότ: ένα εργαλείο εκπαίδευσης» και της φοιτητικής «Το ρομπότ υποβοηθά τον άνθρωπο στην εργασία του».

Στην Epsilon Net το 100%
της Data Communication
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Epsilon Net ανακοίνωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της
μειοψηφίας της θυγατρικής εταιρείας Data
Communication. Κατόπιν της εξαγοράς αυτής, η
μοναδική μέτοχος της Data Communication είναι η Epsilon Net. Ειδικότερα, η Epsilon Net αγόρασε από δύο νομικά πρόσωπα 750.000 μετοχές,
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% του συνόλου
των μετοχών της Data Communication. Συγκεκριμένα, η Epsilon Net αποκτά 412.500 μετοχές
που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο Easmuin
Holdings LTD και αντιστοιχούν στο 11% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Data Communication, έναντι ποσού 302.486,25 ευρώ, και
337.500 μετοχές που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο Delmar Consulting LTD, που αντιστοιχούν στο
9% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Data
Communication, έναντι ποσού 247.488,75 ευρώ.

Τη διανομή μερίσματος 0,152 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό) στους μετόχους και την αγορά έως 4,34
εκατ. ιδίων μετοχών, ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι
της Πλαστικά Θράκης στην τακτική γενική συνέλευση
της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
21 Μαΐου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η γενική συνέλευση ενέκρινε
κατά πλειοψηφία τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2020 (1/1/2020 31/12/2020) και ειδικότερα τη διανομή (καταβολή) συνολικού μερίσματος ύψους 6.947.002,24 ευρώ (μικτό
ποσό) προς τους μετόχους της, από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2020, ήτοι 0,158820 ευρώ ανά μετοχή
(μικτό ποσό), το οποίο μετά την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 322.688 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η
εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος πρόκειται να ανέλθει σε 0,16 ευρώ ανά μετοχή
(μικτό ποσό).

Εκτός ταμπλό η μετοχή του «Ιασώ»
Το όριο του 90% στη μετοχή του «Ιασώ» ξεπέρασαν οι
OCM και τα συντονισμένα πρόσωπα μετά την προαιρετική δημόσια πρόταση για τη μετοχή, ανοίγοντας τον
δρόμο για έξοδο της μετοχής από το Χρηματιστήριο.

Τους πληγέντες από
την πυρκαγιά στηρίζει η Wind
Η Wind Ελλάς, με ευαισθησία στα καταστροφικά γεγονότα που προκαλούν οι πυρκαγιές οι οποίες είναι
ακόμα σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου,
βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες, με δωρεάν υπηρεσίες
επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, σε όλους τους πελάτες
συμβολαίου κινητής Wind, ιδιώτες και επιχειρήσεις,
καθώς και στους κατόχους καρτοκινητής F2G & Q προσφέρεται δωρεάν χρόνος ομιλίας 1.500 λεπτών προς
όλους (εθνικά κινητά και σταθερά) και δωρεάν 10 GB, με
ισχύ για 15 ημέρες. Παράλληλα, η Wind σταματάει τη
διαδικασία φραγής εισερχομένων - εξερχομένων κλήσεων στις συνδέσεις συμβολαίου από σήμερα και για 30
ημέρες.

Newsphone: Στο 91,33%
το ποσοστό της Ancostar
Την απόκτηση ποσοστού 91,33% της εισηγμένης μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανακοίνωσε
η Ancostar, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για έξοδο
της μετοχής από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Π. Μυλωνάς: Η Εθνική
δεν εξετάζει ΑΜΚ
Με δήλωσή του στο Bloomberg, που στάλθηκε με email, ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς ξεκαθαρίζει ότι η Εθνική Τράπεζα «δεν εξετάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου». Στο πλαίσιο των ρευστοποιήσεων
στις τραπεζικές μετοχές, η μετοχή της Εθνικής βρέθηκε
να χάνει έως και 16%, για να κλείσει τη συνεδρίαση με
απώλειες 3,65%, στα 2,35 ευρώ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σε… σταυροδρόμι
πρωταθλητής
και κυπελλούχος

ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό
του Κυπέλλου, νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό στο
ΟΑΚΑ με γκολ του Τσέχου φορ Μίκαελ
Κρμέντσικ στο τέλος και η επόμενη μέρα στον κυπελλούχο και τον πρωταθλητή έχει πολλά ερωτήματα, τα
οποία ζητούν απαντήσεις.
Υπόθεση Πάμπλο Γκαρσία:
Το αποτέλεσμα του τελικού θα ήταν το κριτήριο παραμονής του. Ο ΠΑΟΚ νίκησε μεν, αλλά ο Γκαρσία
προκάλεσε με χυδαίες δηλώσεις στα social media
εναντίον του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη, προσβάλλοντας τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Ίσως αυτό προσμετρηθεί στην απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Πάντως, ο άλλοτε τεχνικός του «δικέφαλου του Βορρά», ο Ρουμάνος Ραζβάν Λουτσέσκου, βρήκε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, ενώ απέρριψε και πρόταση του Δημήτρη Μελισ-

Ο

σανίδη να αναλάβει την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, ο
ΠΑΟΚ πρέπει να διαχειριστεί την περίπτωση του Τσέχου Μίκαελ Κρμέντσικ (επίσης έκανε χυδαίες δηλώσεις), ο οποίος παίζει δανεικός από την Μπριζ. Ο έτερος σέντερ φορ, ο Πολωνός Κάρολ Σφιντέρσκι, κλήθηκε στην εθνική Πολωνίας για το Euro 2020 και η
υπεραξία του θα «μετρήσει» σε ενδεχόμενο ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Δανεικός παίζει και ο Μπάμπα
από την Τσέλσι, ενώ εκπεφρασμένη είναι η επιθυμία
του Πάμπλο Γκαρσία για απόκτηση δύο wingers, με τη
βεβαιότητα ότι ο Χρήστος Τζόλης θα πουληθεί.
Στον Ολυμπιακό προτεραιότητα του Πέδρο Μαρτίνς
είναι η αγορά δύο wingers πρώτης γραμμής, καθότι ο
Μπρούμα, ο οποίος έδωσε εξετάσεις στον τελικό, δεν
τις πέρασε με τη μέτρια απόδοσή του. Προφανώς και
ένας ή δύο κεντρικοί αμυντικοί, αν πουληθεί ο Ουσεϊ-

νού Μπα, ο Σεμέδο ή και οι δύο. Στόχος είναι και ένας
αριστερός μπακ, καθότι ο νεαρός Μολδαβός Όλεγκ
Ρέαμπτσιουκ δεν έχει πείσει, όπως και οι Ντρέγκερ,
Λαλά από τη δεξιά πλευρά. Η σχεδόν σίγουρη πώληση
του Μαντί Καμάρα πιθανόν να σηματοδοτήσει την
έλευση ενός ακόμη κόφτη.
Ο Ολυμπιακός πιθανότατα να βγάλει στο... σφυρί
και το πιο ακριβό «ασημικό» του, τον Κώστα Φορτούνη, καθότι δεν λογίζεται βασικός από τον Μαρτίνς,
ενώ έχει γίνει ήδη πρόταση από την τουρκική Μπεσίκτας. Σίγουρα, όμως, ο Μαρτίνς θα αγοράσει έναν
σέντερ φορ αξίας, έστω και αν έχει στη διάθεσή του
τους Ελ Αραμπί και Χασάν. Οι δυο τους θα λείψουν για
περισσότερο από έναν μήνα τον χειμώνα με τη συμμετοχή τους στο Κόπα Άφρικα, ενώ ήδη ακούγεται το
όνομα του Βραζιλιάνου Τικίνιο Σοάρες.
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Στο τιμόνι του Παναθηναϊκού ο Γιοβάνοβιτς
Ο Σέρβος τεχνικός και παλιός γνώριμος του
ελληνικού ποδοσφαίρου Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι το νέο αφεντικό στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι 59 ετών, με καλό βιογραφικό,
γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και
της ελληνικής γλώσσας, καθότι έπαιξε δέκα
χρόνια στον Ηρακλή (1989-1999) και εργάστηκε ως προπονητής στον «Γηραιό» (2002 και
2007-08), τη Νίκη Βόλου (2001-02) και την Παναχαϊκή (2005-06). Το πλέον σημαντικό credit
στην καριέρα του το πέτυχε στην Κύπρο, όπου
οδήγησε τον ΑΠΟΕΛ στα προημιτελικά του
Champions League. Τελευταία του δουλειά, η
Αλ Νασρ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο
Γιοβάνοβιτς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με
τους «πράσινους» έναντι 900.000 ευρώ ετησίως, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί σε προπονητή επί εποχής Αλαφούζου. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση του
Γιάννη Αλαφούζου να καταλήξει στην επιλογή του Γιο-

SPORTS
Χάντμπολ: Το σήκωσε η ΑΕΚ!

Κυπελλούχος Ελλάδας στέφθηκε η ομάδα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ, επικρατώντας 24-22 του
ΠΑΟΚ στον τελικό που έγινε στην Κοζάνη. Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-2, 9-5, 11-7, 13-9, 14-11 (ημιχρ.),
16-13, 17-17, 20-19, 20-20, 21-21, 24-22. Η ΑΕΚ,
όπως είναι γνωστό, θα παίξει και στον διπλό τελικό του ευρωπαϊκού EHF European Cup κόντρα
στη σουηδική Ίσταντ. Και τα δύο ματς θα γίνουν
στην Αθήνα.

«Πράσινος»
τίτλος στο ΣΕΦ
βάνοβιτς είναι και το γεγονός ότι ο Σέρβος προπονητής
δεν απαξίωσε το ρόστερ του Παναθηναϊκού, δηλαδή δεν
ζήτησε να… ξηλωθεί για να έρθουν νέοι παίκτες. Προφανώς και θα γίνουν μεταγραφές…

«Χάλκινος»
ο Γκολομέεφ

Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ελλάδας
στο μπάσκετ Γυναικών, καθώς πήρε τεράστια νίκη
74-66 στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έκανε το 2-1
μέσα στο ΣΕΦ και πανηγύρισε τον τίτλο ύστερα
από οκτώ ολόκληρα χρόνια. Έσπασε την κυριαρχία του Ολυμπιακού, που το έπαιρνε συνέχεια τα
πέντε τελευταία χρόνια. Μεγάλο παιχνίδι έκανε η
Ριντ, η οποία σημείωσε 24 πόντους για τις «πράσινες». Στον Ολυμπιακό δεν έφτασαν οι 26 πόντοι
της Σταμολάμπρου, που ήταν απελπιστικά μόνη.
Τα δεκάλεπτα: 16-17, 28-32, 47-51, 66-74.

Καταγγελίες ΑΕΚ
για «φουσκωτούς»

Το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο κατέκτησε ο Κριστιάν Γκολομέεφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της Βουδαπέστης. Ήταν το τρίτο μετάλλιο μετά το χρυσό της Άννας Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα
και το χάλκινο του Απόστολου Χρήστου στα 100μ. ύπτιο. Στα 50μ. πεταλούδα η Ντουντουνάκη
έχασε το μετάλλιο για 35 κλάσματα του δευτερολέπτου και κατετάγη τέταρτη.

Πόλο: Κυπελλούχος… παντού ο Θρύλος!
Κυπελλούχος Ελλάδας σε άντρες και γυναίκες αναδείχθηκε η
ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Οι γυναίκες επικράτησαν 11-8 της
Βουλιαγμένης σε έναν συγκλονιστικό τελικό. Οι άνδρες νίκησαν εύκολα 20-4 την
ΑΕΚ στον Λαιμό και κατέκτησαν το νταμπλ.
Επόμενος στόχος για τις δύο ομάδες είναι
το πρωτάθλημα, με τους τελικούς των πλέι
οφ να ξεκινούν αύριο Τετάρτη.

Σημεία και τέρατα καταγγέλλει η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ στο τρίτο ματς των πλέι οφ με τον
Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» νίκησαν 94-83, έκαναν το 2-1, όμως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πολλά
παράπονα από τη διαιτησία, ενώ στο τέλος του
ματς… κλειδώθηκαν στα αποδυτήρια, γιατί,
όπως ισχυρίζονται, υπήρχαν περιφερόμενοι «φουσκωτοί» που κινήθηκαν εναντίον τους. Το επόμενο μεταξύ τους ματς θα γίνει αύριο.

«Δώρο» της Τότεναμ
στον Ολυμπιακό

Οριστικά από τον 2ο προκριματικό γύρο στο Champions League θα εκκινήσει
ο Ολυμπιακός στις 20 Ιουλίου. Ήταν ένα «δώρο»
της Τότεναμ, που νίκησε 4-2 εκτός έδρας τη Λέστερ, με συνέπεια η Τσέλσι να πάρει την 4η θέση
στο αγγλικό πρωτάθλημα, παρότι έχασε 2-1 από
την Άστον Βίλα. Αυτό ήταν και το ζητούμενο για
τον Ολυμπιακό σε σχέση με την Τσέλσι.
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• Στα πολυτελή καταλύματα της Βίκυς Σταυροπούλου στη μεσσηνιακή
Μάνη διέμεινε για ένα Σαββατοκύριακο η Τζένη Μπαλατσινού με τον γιο
της!

Σάλος με το άγριο
μπούλινγκ στην
Έλενα Παπαρίζου

Σ

οκ έχει προκαλέσει στο Twitter το άγριο
μπούλινγκ στην Έλενα Παπαρίζου για τα
κιλά της. Τα εμετικά σχόλια μερίδας
ανεγκέφαλων χρηστών κατέκλυσαν τη
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της με το «My Number One» στον
σαββατιάτικο τελικό της φετινής Eurovision, 16
χρόνια μετά τη νίκη της.
Η πρώην κριτής του «The Voice» έγινε αντικείμενο
χλευασμού με προσβλητικά επίθετα που αφορούσαν στο βάρος της, με την ίδια, όπως αναφέρουν
πληροφορίες, να ξεσπά σε λυγμούς. Από τη μια
στιγμή στην άλλη, από την αποθέωση, δηλαδή, των
χιλιάδων eurofans για την εντυπωσιακή εμφάνιση,
συνοδεία των χορευτών της, βρέθηκε στη δίνη
ενός οργισμένου πλήθους χρηστών που διψούσαν
για μπούλινγκ: «Πρέπει να “έπιασε” η μέση των χορευτών που σήκωσαν την Παπαρίζου, 100 κιλά έγινε, κλασική Ελληνίδα».
Τα γόνατά της «κόπηκαν» και τα πρώτα δάκρυα
έτρεξαν στο τέλεια μακιγιαρισμένο πρόσωπό της,
όπως φημολογείται. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή,
αφού οι αρνητικές αναρτήσεις δεν είχαν σταματημό: «Η Παπαρίζου με κάποια κιλά παραπάνω, αλλά
δικαίως, αν όντως ισχύει ότι είναι έγκυος», « Έχει
γίνει ένας κακός χαμός με την Παπαρίζου. Οι μεν
τη λένε χοντρή, οι δε βρίζουν αυτούς που τη λένε

χοντρή. Το γεγονός είναι ότι έχει πάρει πολλά κιλά.
Και αυτό το βλέπεις. Θα το σχολιάσεις, αλλά αυτό
μπορεί να φτάσει στο μπούλινγκ». Το Twitter χωρίστηκε στα δύο και ο «πόλεμος» μαινόταν (και) χθες
όλη τη μέρα. «Είναι - δεν είναι έγκυος, γούστο της
και καπέλο της, δεν αφορά κανέναν!», «Πάντα
“Number One” στις καρδιές μας», ανταπάντησαν οι
θαυμαστές της.
Η μάχη της Έλενας Παπαρίζου με τα κιλά είναι
γνωστή στο Πανελλήνιο. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά
στα Media για τα προβλήματα με την υγεία της. «Σίγουρα είσαι αυτό που τρως, αλλά κάποιες φορές
υπάρχει σοβαρός λόγος που παίρνεις ή χάνεις βάρος. Είχα θυρεοειδή και άλλα ορμονικά θέματα. Μέσα σε μια εβδομάδα δεν χωρούσα στο αγαπημένο
μου τζιν. Σε πάρα πολύ μικρό διάστημα, μέσα σε δύο
μήνες, πήρα δέκα κιλά», ανέφερε σε παλαιότερη
συνέντευξή της η Ελληνοσουηδέζα τραγουδίστρια,
προσθέτοντας πως «δεν είχα καταλάβει ότι έχω θέμα με τον θυρεοειδή μου. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για καμία γυναίκα να παίρνει απότομα βάρος,
αλλά έμαθα ότι το πιο σημαντικό είναι να φροντίζουμε την υγεία μας. Δεν είμαι από τις γυναίκες που αν
πάρουν δύο κιλά, θα νιώσουν ενοχές. Στις διακοπές
τρώμε καλά και κοιμόμαστε πολύ. Είναι λογικό να
παχύνουμε. Για αυτό κάνουμε διακοπές και όχι για
να δείχνουμε τα μαγιό στην παραλία».

• Πιο πολύ κόσμο είχε στο
«Ελ. Βενιζέλος» ο Νίκος
Μπάρτζης, ο οποίος επέστρεψε από το «Survivor», παρά οι
νικητές της Eurovision Maneskin στο αεροδρόμιο της Ρώμης..
• Ο David Damiano, ο frontman του
γκρουπ που κατέκτησε την πρώτη θέση στον διεθνή διαγωνισμό, θα περάσει από έλεγχο χρήσης ναρκωτικών
μετά το επίμαχο πλάνο να σκύβει πάνω στο τραπέζι του green room.
• «Απλά φίλοι», δήλωσε η
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για
τη σχέση της με τον τράπερ Snik.
• Ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε περήφανος για τη 19χρονη κόρη του Βασιλεία, ενώ αποκάλυψε ότι επιστρέφει στο θέατρο!
• Η Στεφανία Λυμπερακάκη
δήλωσε χθες στο «Φλ-ΕΡΤ»
τρισευτυχισμένη για τη 10η θέση στη Eurovision!
• Ο Θανάσης Αλευράς, ο Ίαν Στρατής,
η Τάνια Μπρεάζου και ο Ησαΐας Ματιάμπα στον τελικό του «YFSF»!
• Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
του «Πρωινού» λέγεται ότι
βρίσκεται στο στόχαστρο της
Ελένης Μενεγάκη αλλά και
της Ναταλίας Γερμανού για τη
νέα σεζόν.
• Φήμες θέλουν την Κατερίνα Στικούδη έγκυο!
• Ο διαγωνισμός χάρισε στη
δημόσια τηλεόραση ρεκόρ τηλεθέασης που ξεπέρασε ακόμα και το 71,5% την ώρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας τα ξημερώματα της Κυριακής.
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Ο κορονοϊός «χτύπησε»
τον Σταύρο Νικολαΐδη

Ο

τηλεοπτικός Μιχαλάκης, που γνωρίσαμε από τη σειρά «Εγκλήματα», ο Σταύρος Νικολαΐδης, σόκαρε συγγενείς και φίλους με τη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Facebook από
τον θάλαμο του νοσοκομείου όπου βρίσκεται τις τελευταίες μέρες
με βαριά πνευμονία. Εξαντλημένος και με σωληνάκι οξυγόνου στη
μύτη, ο ηθοποιός ενημέρωσε δημοσίως για την επιδείνωση της
υγείας του μετά τη διάγνωση πως βρέθηκε θετικός στον Covid-19.
«Εκεί που ήλπιζα ότι θα περάσω τον #covid_19 σπίτι μου, τελικά κατάφερε να μου κάνει πνευμονία!», έγραψε ο ηθοποιός, με δεκάδες
συναδέλφους και θαυμαστές να του εύχονται γρήγορη ανάρρωση.
Η σύζυγός του Γιώτα Ζαρμακούπη και ο γιος τους περιμένουν πώς
και πώς να τελειώσει ο εφιάλτης προκειμένου να επιστρέψει ο ηθοποιός στο σπίτι τους ασφαλής και υγιής.
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Άναψε φωτιές
στην Κέρκυρα
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Νίκησε τον φόβο της

Το πρώην κορίτσι του «Τροχού της Τύχης» Τζούλια Νόβα
ξεκίνησε τις καλοκαιρινές
της διακοπές από την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα των
Επτανήσων και το ανακοίνωσε στο Instagram με μια σέξι
φωτογραφία από την παραλία. Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια επέλεξε φούξια μπικίνι για τις βουτιές της στο Ιόνιο, με καλοχτενισμένα μαλλιά, άψογο μακιγιάζ και
σκούρο μοβ κραγιόν!
Η Μαίρη Σταυρακέλη εμβολιάστηκε για τον κορονοϊό! Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της το αρχικό δίλημμα για τυχόν παρενέργειες του φαρμάκου, ωστόσο μετά
τον εμβολιασμό αποκάλυψε ενθουσιασμένη.
«Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ έκανα την πρώτη
δόση του εμβολίου και, πιστέψτε με, είμαι
πραγματικά χαρούμενη. Ο φόβος μήπως βρεθώ
σε μια ΜΕΘ εγώ ή οι αγαπημένοι μου με είχε
εξαντλήσει», ευχήθηκε με χαμόγελο πίσω από
τη μάσκα!

Λατρεύει τις αλλαγές

Μεταμορφώθηκε σε άγαλμα

Πόσα χρώματα άλλαξε στα μαλλιά της τη
φετινή σεζόν η Μαίρη Συνατσάκη; Αμέτρητα! Η influencer, που λατρεύει τις αλλαγές, εμφανίστηκε στα προσωπικά της
social media ξανθιά, ντυμένη στα λευκά
με τοπ, σέξι στενή φούστα και ψηλοτάκουνα nude με χρυσές αλυσίδες στα πόδια. Είναι και ο νέος έρωτας με τον τραγουδιστή Ιαν Στρατή, που την ομόρφυνε
τόσο πολύ!

Στα Χανιά η σέξι «μαχήτρια»
Η Ασημίνα Ιγγλέζου βρέθηκε στα Χανιά και φορώντας το μαγιό της
έκανε μια πρώτη αναγνωριστική εξερεύνηση στους χώρους του ξενοδοχείου όπου φιλοξενήθηκε! Η πρώην «Survivor», ξυπόλητη και
φορώντας χακί μπικίνι, που αναδείκνυε το πλούσιο μπούστο της,
περιπλανήθηκε στις αίθουσες τέχνης και ενθουσιασμένη από τις
εικαστικές μπάλες και τον μαρμάρινο κορμό πόζαρε δίπλα στα εκθέματα, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το αγαλματένιο κορμί της!

Η σπουδαία θεατρική πρωταγωνίστρια Κόρα
Καρβούνη συμμετείχε στην καμπάνια #setmefreecampaign της ΜΚΟ «Αποστολή», ενώνοντας τη φωνή της με εκείνη των συναδέλφων
της στο παγκόσμιο αίτημα επιστροφής των
σπουδαίων γλυπτών και μαρμάρων στην Ελλάδα. Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε ως εμβληματική «Καρυάτιδα» με εντυπωσιακό μακιγιάζ, καθηλώνοντας τους χιλιάδες followers της. «Η
λέξη “Καρυάτις” στα αρχαία Ελληνικά σημαίνει
“Κόρη από τις Καρυές”, μια πόλη κοντά στη
Σπάρτη. Είναι μια παραλλαγή της Κόρης και
χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική», εξήγησε.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
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Ανδρέας Πιτταράς,
καρδιολόγος - υπερτασιολόγος

Υπέρταση και επιπλοκές

Χ

ιλιάδες άτομα πάσχουν από υπέρταση
και τους παρακολουθεί καρδιολόγος.
Είναι μια ύπουλη κατάσταση, με επιπτώσεις σημαντικές για τη ζωή του ατόμου. Η υπέρταση είναι η κατάσταση στην οποία η
αρτηριακή πίεση είναι αυξημένη. Αφορά στο ένα
τέταρτο του γενικού πληθυσμού, με αύξηση της
συχνότητας σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ένας
σιωπηλός και ύπουλος εχθρός, αφού δεν έχει κανένα σύμπτωμα και λειτουργεί σαν «τοξικό ομόλογο» στο χαρτοφυλάκιο της υγείας μας. Οι επιπτώσεις της την καθιστούν πρώτη αιτία θανάτων παγκοσμίως.
«Για την αποτελεσματική διαχείριση της υπέρτασης σημαντικό ρόλο παίζουν η έγκαιρη διάγνωσή
της καθώς και η επιτυχής θεραπεία. Παρά την πληθώρα των φαρμακευτικών σκευασμάτων που διαθέτουμε στη θεραπευτική φαρέτρα μας, τα τρία τέταρτα των υπερτασικών ατόμων γνωρίζουν την
ύπαρξη της υπέρτασης, οι μισοί παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, αλλά, δυστυχώς, μόνο ο ένας
στους τέσσερις ή, στην καλύτερη περίπτωση, ο
ένας στους τρεις ρυθμίζει με επιτυχία την αρτηριακή πίεση στα επιθυμητά επίπεδα-στόχους. Δυστυχώς, περίπου 800.000.000 υπερτασικοί παγκοσμίως παραμένουν αρρύθμιστοι. Ένα από τα αίτια
της αδιάγνωστης υπέρτασης, της καθυστερημένης
αντιμετώπισής της αλλά και της αναποτελεσματικής ρύθμισης των υπερτασικών ασθενών, φαίνεται
να είναι η υποβάθμιση εκ μέρους των ιατρών αλλά

και των ασθενών του ρόλου της ακριβούς και αξιόπιστης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, με τήρηση της σωστής διαδικασίας, αλλά και την επιλογή
του κατάλληλου πιστοποιημένου πιεσόμετρου. Ο
κάθε υπερτασικός πρέπει να συμμετέχει ενεργά
στη διαδικασία της διαχείρισης της υπέρτασης,
γιατί η μισή δουλειά γίνεται στο ιατρείο και η άλλη

Άθληση και
μείωση βάρους
Καλό θα ήταν όποιος πάσχει από υπέρταση,
εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, να υιοθετήσει και μια σειρά μέτρων, κυρίως υγιεινοδιαιτητικών, μη φαρμακευτικών, τα
οποία θα τον βοηθήσουν να κρατά την πίεσή
του σε φυσιολογικά επίπεδα. «Ένα από αυτά είναι η αερόβια άσκηση, η διακοπή του
αλατιού, η μείωση του σωματικού βάρους, ο
περιορισμός υπέρμετρης κατανάλωσης οινοπνεύματος, η διακοπή του καπνίσματος
και η μεσογειακή δίαιτα. Επιπρόσθετα,
υπάρχουν πολλά και καλά φάρμακα για τη
ρύθμιση της υπέρτασης και μάλιστα με τη
μορφή έτοιμων συνδυασμών δύο ή τριών
διαφορετικών φαρμάκων σε ένα χάπι»,
αναφέρει η κυρία Μαρία Παπαβασιλείου,
καρδιολόγος - υπερτασιολόγος.

μισή στο σπίτι», αναφέρει ο κ. Ανδρέας Πιτταράς,
καρδιολόγος - υπερτασιολόγος.
Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά και καλά φάρμακα για
την αντιμετώπιση της υπέρτασης. Με τους έτοιμους συνδυασμούς φαρμάκων βελτιώνονται η
συμμόρφωση στη θεραπεία και η ρύθμιση των
υπερτασικών ασθενών. Η αποτελεσματική θεραπεία της υπέρτασης οδηγεί σε ευεργετική μείωση
των καρδιαγγειακών επεισοδίων (εμφράγματα
μυοκαρδίου, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, νεφροπάθειες που οδηγούν σε τεχνητό νεφρό κ.τ.λ.)
και των καρδιαγγειακών θανάτων αλλά και βελτίωση της ποιότητας ζωής των υπερτασικών ασθενών. Η υπέρταση δεν συνοδεύεται από συμπτώματα, οπότε θα πρέπει να γίνεται σωστή και τακτική
μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση. Η στενή συνεργασία του ασθενούς με
τον θεράποντα ιατρό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καρπωθούμε το πλήρες όφελος, με μείωση θανάτων και αναπηριών, καθώς επίσης και με
σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σιωπηλός και ύπουλος εχθρός, δεν
έχει κανένα σύμπτωμα και λειτουργεί
σαν «τοξικό ομόλογο» στο
χαρτοφυλάκιο της υγείας μας…
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Χρόνια πολλά, Δίδυμοι

έος κύκλος ζωής. που αρχίζει στα φετινά σας γενέθλια. προμηνύει
σημαντικές αλλαγές, υποχρεωτικές εκκαθαρίσεις και συχνή επιστράτευση σε μάχες που πρέπει να δώσετε. Οι περισσότεροι ζείτε τα
φετινά σας γενέθλια ανάμεσα σε δύο εκλείψεις (τις τελευταίες) που
πραγματοποιούνται στον άξονα του ζωδίου σας με τον Τοξότη. Αυτό
σημαίνει εκκαθάριση, αναπόφευκτη περιστασιακή ταλαιπωρία, χωρισμούς ή απώλειες και, πάνω από όλα, κλείσιμο κύκλων δραστηριότητας αλλά και συνηθειών.

Ένας νέος κύκλος ζωής αρχίζει

Α

στρολογικά, το βασικό διακύβευμα ρυθμίζεται από τέσσερις πλανήτες: τον Ποσειδώνα που είναι στους Ιχθύς (και για λίγο τώρα συντροφεύεται από τον Δία, ο οποίος θα
ξαναγυρίσει στον Υδροχόο), τον Κρόνο που είναι
στον Υδροχόο όπου και θα παραμείνει, την επιστροφή του Δία στο τέλος αυτού του έτους στους
Ιχθύς και τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω, ο οποίος
είναι για πολλά χρόνια εκεί.
Όλη αυτή η εικόνα μάς δείχνει, όπως και πέρυσι,
ότι τα εξωτερικά γεγονότα θα παίξουν ρυθμιστικό ρόλο στην πορεία αυτού του κύκλου. Αναμφίβολα, είστε πιο ευνοούμενοι από τα προηγούμενα χρόνια. Ο Κρόνος στον Υδροχόο λειτουργεί
λυτρωτικά και επεκτατικά, καθώς σας ανανεώνει
και σας κάνει περισσότερο αναγνωρίσιμους για
τις ικανότητες που διαθέτετε. Ιχνογραφεί μια νέα
πορεία για τις επιδιώξεις σας στο παρόν και στο
μέλλον, σας βοηθά να προβείτε σε καινούργιες
επαγγελματικές συμφωνίες ή σε νέους οικονομικούς διακανονισμούς. Ενισχύει τις επιδόσεις
των νεώτερων που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα
μια καριέρα ή μια αποστολή και, τέλος, ευνοεί
τους μαθητές στις επιδόσεις τους.
Η παρουσία του Δία κοντά στον Κρόνο, μετά το
τέλος Ιουλίου και έως το τέλος Δεκεμβρίου, θα
συμβάλει μέσα από τις σχέσεις με τους άλλους
να υλοποιήσετε προσδοκίες και επιθυμίες, χάρη
στη βοήθεια από αυτούς, τη συμμετοχή ή την
αρωγή τους σε αυτό το οποίο επιδιώκετε.
Το μεγάλο δίλημμα είναι ο Ποσειδώνας στο ζενίθ
του ωροσκοπίου σας, στους Ιχθύς. Έχει εγκατασταθεί εκεί από τον Φεβρουάριο του 2012 και θα
μείνει έως τις αρχές του 2026. Βέβαια, έχει γίνει
πολλές φορές αιτία ταλαιπωριών, παραπλανήσεων και ασυνέπειας από την πλευρά των άλλων ή
αδικίας για αυτό που πραγματικά διαθέτετε. Από
την άλλη πλευρά, όμως, ο Ποσειδώνας σάς βοηθά να απευθυνθείτε στο πλήθος, να το επηρεάσετε και να το κερδίσετε - για όσους από εσάς το αντικείμενο της εργασίας σας σχετίζεται με κάτι τέτοιο.
Το πρώτο εξάμηνο του 2022, το οποίο είναι η συ-
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η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

Ζυγός

(21/3-20/4)
Έχετε αρκετό άγχος και καλά θα
κάνετε να μην είστε αφηρημένοι
ή βιαστικοί όταν οδηγείτε και
όταν χειρίζεστε μηχανήματα.
Προσέξτε τα ταξίδια, το εξωτερικό και τις σχέσεις σας με ξένους,
τις πνευματικές, συγγραφικές,
εκδοτικές, τουριστικές και εκπαιδευτικές εργασίες.

(23/9-23/10)
Η επερχόμενη έκλειψη ενδέχεται να φέρει καβγάδες με αδέρφια, συγγενείς, γείτονες και άλλους οικείους ή στενοχώριες
από αυτούς. Μην τρέχει η γλώσσα σας πριν από το μυαλό σας.
Προσέξτε τι λέτε και τι υπογράφετε.

Ταύρος

(24/10-21/11)
Προσέξτε αν είναι να κλείσετε
συμβόλαια. Παρά τις μεγάλες
προσπάθειές σας, τα χρήματα
καθυστερούν ή δεν φτάνουν.
Ωστόσο, μπορεί να μην πάρετε
τα λεφτά σας τώρα, αλλά θα τα
πάρετε.

(21/4-20/5)
Αναθεωρήσεις και προβλήματα θα
προκύψουν που θα αφορούν στα
οικονομικά μας. Φυσικά, δεν είναι
εποχή αυτή για να αγοράσετε κάτι
ακριβό. Κάντε οικονομία. Θα έχετε
την ευκαιρία να απαλλαγείτε μια
και καλή από εχθρούς και τοξικούς
ανθρώπους.

Δίδυμοι

νέχεια του κύκλου που αρχίζει με τα φετινά σας
γενέθλια, η συνύπαρξη του Δία και του Ποσειδώνα στους Ιχθύς και η καλή όψη που θα κάνουν με
τον Πλούτωνα από τον Αιγόκερω θα λειτουργήσουν πιο ευνοϊκά και θα σας δώσουν ευκαιρίες
αναγνώρισης των ικανοτήτων ή των ταλέντων
σας που για κάποιο καιρό είχαν παραμεριστεί.
Από την άλλη, η σύνοδος αυτών των δύο ουρανίων σωμάτων ορίζει ένα νέο ξεκίνημα για την
καριέρα σας και διευρύνει το βεληνεκές της
επιρροής σας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σάς
βοηθά να καταλάβετε μια θέση υψηλότερη και
μια αναγνώριση μεγαλύτερη. Η επιτυχία του
επαγγελματικού τομέα, που θα βγει με έναν περίπλοκο τρόπο, θα συμβάλει και στη βελτίωση
του εισοδήματος ή των οικονομικών σας, τα
οποία για αρκετά χρόνια παραμένουν δύσκολα ή
προβληματικά.
Τέλος, ο Ουρανός στο 12ο ηλιακό σας σπίτι, στον
Ταύρο, συμβάλλει στην αλλαγή της ψυχολογίας,
στην αφύπνιση ενός ξεχασμένου ταλέντου, στην
επιστροφή ενός ανθρώπου από το παρελθόν ή
στην αισθητή αλλαγή των στόχων ή των συνθηκών του τομέα της εργασίας σας.
Υπολογιζόμενων των επιρροών των εν διελεύσει
πλανητών αυτής της περιόδου, σε συνάρτηση με
τις εκλείψεις Μαΐου - Ιουνίου, ο κύκλος αυτός
εμπεριέχει πολλά καινούργια ενδιαφέροντα, αλλά και μερικές αναπόφευκτες δοκιμασίες, οι
οποίες λειτουργούν σαν κάθαρση και σαν διαδικασία επέκτασης και βελτίωσης της ζωής σας, η
οποία θα σταθεροποιηθεί δύο χρόνια αργότερα.

Οι προβλέψεις της ημέρας

(21/5-21/6)
Τα πράγματα είναι μάλλον δύσκολα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις σας.
Αποφύγετε επιπόλαιους ερωτικούς δεσμούς και καβγάδες στο οικείο σας περιβάλλον. Αυτό το διάστημα θα έχετε κάποιες συγκρούσεις. Να οδηγείτε προσεκτικά.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Προσέξτε στην εργασία σας, ειδικά αν σχετίζεται με δικαστήρια ή
το κράτος. Θα κάνετε σημαντικά
ξεκαθαρίσματα σε αυτόν τον τομέα. Φροντίστε μόνο γιατί, μαζί με
τα χλωρά μπορεί να κάψετε και τα
ξερά!

Λέων

(23/7-22/8)
Φροντίστε να μείνετε μακριά από
επιπόλαια ειδύλλια, παρότι θα
μπείτε συχνά σε πειρασμό. «Στριμώχνεστε» λίγο στα οικονομικά
σας. Θέλει προσπάθεια για να καταφέρετε να ισορροπήσετε έσοδα
και έξοδα.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Θα πρέπει να προσέχετε την υγεία
σας, να οδηγείτε συνετά, να τρέφεστε σωστά και να κοιμάστε αρκετά.
Αποφύγετε μια προβληματική σχέση. Προσέξτε τα χρήματά σας και
μην προβείτε σε μεγάλα έξοδα.

Σκορπιός

Τοξότης

(22/11-21/12)
Προσέξτε πεσίματα και χτυπήματα
που μπορεί να προκληθούν από
απροσεξία. Να οδηγείτε πολύ προσεκτικά. Μην τρέχετε. Μην εξαντλείτε τον εαυτό σας με πολλή δουλειά και άγχος. Με κάποιους συναδέλφους θα βρεθείτε σε εμπόλεμη
κατάσταση.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Καθυστερήσεις και κούραση θα
υπάρχουν. Κάποιοι πρέπει να τελειώσετε με παράνομα ή κρυφά ειδύλλια. Θα αναθεωρήσετε σχέσεις και
συνεργασίες. Η έκλειψη που έρχεται αύριο επηρεάζει την υγεία και
την ψυχολογία σας.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Είστε πότε πιο εσωστρεφείς και
αγχωμένοι. Η έκλειψη ίσως φέρει ανταγωνιστές ή εχθρικές
συμπεριφορές από κάποιους.
Προσέξτε μην μπλέξετε σε παράνομες σχέσεις και ιδίως με άτομα
δεσμευμένα.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Προσέξτε πάρα πολύ την καριέρα
σας και αποφύγετε κάθε είδους
καταχρήσεις και υπερβολές.
Οδηγείτε προσεκτικά. Βάλτε νέα
θεμέλια στην ερωτική σας ζωή,
αλλάζοντας τον τρόπο που επικοινωνείτε.
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Οι φωτιές δεν πέφτουν από τον ουρανό

E
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ξι μέρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς
τα Γεράνεια σιγοκαίνε ακόμη. Ο απολογισμός (αν ο απολογισμός περιλαμβάνει
μόνο αριθμούς) είναι περισσότερα από 71.000
στρέμματα καμένης έκτασης, εκ των οποίων περί
τα 52.000 στρέμματα καθαρού δάσους. Ευτυχώς
που δεν είχαμε νεκρούς ή τραυματίες. Ήταν,
όμως, από την άποψη της καμένης έκτασης η πιο
καταστροφική πυρκαγιά της τελευταίας δεκαετίας. Η καταστροφικότερη πολλών δεκαετιών, αν
μετρήσουμε όσες ξέσπασαν στη χώρα προ του
Ιουνίου. Είναι, λοιπόν, απορίας άξιον πώς μια τέτοιας έκτασης περιβαλλοντική καταστροφή δίπλα
στην Αθήνα, με σοβαρές συνέπειες στην υγεία
και τη ζωή των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, γνώρισε τόσο μικρή δημοσιότητα. Ίσως επειδή δεν
θρηνήσαμε θύματα. Ή επειδή συνηθίσαμε να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές ως φυσικές καταστροφές. Δίχως ευθύνες και ενόχους.
Κι όμως. Οι φωτιές δεν πέφτουν από τον ουρανό. Και αν πέφτουν, είναι ελάχιστες αυτές που
προκαλεί ένας κεραυνός. Οι υψηλές θερμοκρασίες από μόνες τους και οι άνεμοι. Δίχως να βάλουν το χέρι τους οι άνθρωποι. Οι πυλώνες υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η αμέλεια. Ο
ωχαδερφισμός. Επισήμως, η Πυροσβεστική δεν
έχει καταλήξει ακόμη στις αιτίες που προκάλεσαν την πυρκαγιά στα Γεράνεια. Ωστόσο, οι μαρτυρίες συγκλίνουν στο κάψιμο κλαριών. Κοντά
στις δέκα η ώρα το βράδυ, ενώ οι άνεμοι φούντωναν. Από κάποιον ή κάποιους, τα ονόματα των
οποίων δεν θα μάθουμε ποτέ. Και οι οποίοι είναι

αμφίβολο αν και κατά πόσο θα τιμωρηθούν. Από
κάψιμο ξερόκλαδων στην Πεντέλη δεν ξεκίνησε
και η πυρκαγιά που κατέκαψε πριν από τρία χρόνια το Μάτι; Η ανθρώπινη αμέλεια, ο ωχαδερφισμός, η ασχετοσύνη -και όχι «η κακιά η ώρα»- είναι οι ουσιαστικότεροι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές που ταλανίζουν κάθε χρόνο τη χώρα μας. Η υστεροβουλία, η σκοπιμότητα, ακόμη και δολιοφθορά ακολουθούν. Οι πυλώνες της ΔΕΗ, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι κεραυνοί συμπληρώνουν το παζλ
των «λόγων και των αιτιών». Οπότε, «πάει και αυτό ήτανε»; Ή μήπως, εκτός από τα δάκρυα που η
οργανωμένη Πολιτεία (ως γενική κυβέρνηση,
υπηρεσίες και Αυτοδιοίκηση) χύνει κατόπιν εορτής, κάτι περισσότερο όφειλε να κάνει;
H πυρκαγιά στα Γεράνεια, που όλα δείχνουν ότι
ξεκίνησε από ανθρώπινη αμέλεια, εξαπλώθηκε
λόγω των ανέμων, του δύσβατου της περιοχής,

Οι περισσότερες πυρκαγιές
οφείλονται στην ανθρώπινη
αμέλεια. Ωστόσο, είναι
ανεξήγητο γιατί για την πρόληψή
τους δεν χρησιμοποιούνται
σύγχρονα μέσα (drones και
αισθητήρες), με αποτέλεσμα
κάθε χρόνο να είμαστε
στο ίδιο έργο θεατές...

της προχωρημένης ώρας αλλά και των παρατημένων δοχείων ρητίνης που ήταν διάσπαρτα στο
δάσος. Η ρητίνη, που συλλέγεται σε δοχεία και
πλαστικές σακούλες στους πελεκημένους κορμούς των πεύκων, μαζί με τα ξερόκλαδα δεν είναι
μόνο προσανάμματα. Είναι τροφή που γιγαντώνει
τις φλόγες. Αν, μάλιστα, κορμοί υλοτομημένων
δέντρων εναποτεθούν σε ντάνες αριστερά και δεξιά των δρόμων που περνούν μέσα από δάση
(όπως επί δύο συνεχόμενες χρονιές και πυρκαγιές συνέβη στη Δίρφη, ενώ οι αρμόδιοι αγρόν
ηγόραζον), δεν απαιτείται παρά η απουσία αντιπυρικών ζωνών ώστε να ολοκληρωθεί η καταστροφή. Και όλα αυτά δίχως να υπολογίσουμε
τους ανέμελους εκδρομείς που στήνουν μπάρμπεκιου μέσα στα δέντρα. Τους μελισσοκόμους
που αφήνουν τα μελίσσια τους δίπλα από τις πινακίδες που το απαγορεύουν. Τα καμένα δάση
που αφήνονται απείραχτα δίπλα στα ζωντανά για
να αποτελέσουν πρώτη ύλη για την επόμενη πυρκαγιά. Τα κατά τόπους δασαρχεία που δεν έχουν
επαρκή μέσα για να ελέγξουν τις περιοχές που
έχουν στην αρμοδιότητά τους.
Σε όλα αυτά προσθέστε την ανεπαρκή, κατά
περίπτωση, Αυτοδιοίκηση (δίχως πόρους, μέσα,
τεχνογνωσία αλλά και ενδιαφέρον) και την τραγική απουσία σύγχρονων μέσων παρατήρησης και
πρόληψης (drones, αισθητήρες κ.ά.) για να αντιληφθείτε ότι οι πυρκαγιές δεν πέφτουν από τον
ουρανό. Αλλά και αν θεωρήσουμε ότι πέφτουν,
δεν υπάρχουν επί γης οι πολιτικές, τα μέσα και η
εκπαίδευση για να τις αντιμετωπίσουν.

Η Παπαρίζου, τα έμφυλα στερεότυπα και οι άντρες παλαιάς κοπής

Τ

ελικά είναι να απορεί κανείς με το τι
κρύβει η ψυχή κάθε ανθρώπου. Δεν είναι τυχαία η φράση «άβυσσος η ψυχή
του». Απλώς το Διαδίκτυο έχει δώσει στο κάθε
κατακάθι που κουβαλάει κόμπλεξ και στερεότυπα αιώνων να μπορεί να τα αναπαράγει και
να κρύβεται εύκολα πίσω από την ανωνυμία ή
τους ψεύτικους λογαριασμούς. Αναφέρομαι
σε όλους αυτούς τους υποτιθέμενους… μάγκες που επιτέθηκαν στην Έλενα Παπαρίζου.
Την καλλιτέχνιδα που πρόσφερε στην Ελλάδα χαρές και δόξα, αλλά και με τη φωνή της
έχει χαρίσει σε όλους και σε όλες ψυχαγωγία
και διασκέδαση. Ακόμη και σε αυτούς που
έβγαλαν χολή με αφορμή την εμφάνισή της
στη Eurovision. Όχι για τη φωνή της, αλλά για
τα… κιλά της!
Πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που είμαι
βέβαιος ότι στα… κρυφά η Έλενα Παπαρίζου
έχει αποτελέσει διακαή πόθο τους και τους
έχει συντροφέψει στα… μοναχικά ταξίδια των
ονειρώξεών τους. Είναι όλοι αυτοί οι υπεράνω

υποψίας και καθωσπρέπει που, αντί να βρίσκονται στα έγκατα της Γης, ζουν ανάμεσά
μας και δηλητηριάζουν τις ζωές μας αλλά και
τις ζωές των δικών τους ανθρώπων. Είναι αυτοί που αποκαλύπτονται σιγά σιγά από το κίνημα #MeToo και, ξάφνου, όταν τους ακούμε,
πέφτουμε από τα σύννεφα. Όλοι αυτοί που
θέλουν τις γυναίκες βγαλμένες από τη φαντασία τους και από τα στερεότυπα που έχουν
καλλιεργήσει χρόνια τώρα οι ανδροκρατούμενες καπιταλιστικές κοινωνίες. Που θεωρούν έναν άντρα με κοιλίτσα γοητευτικό και

Δυστυχώς, πολλές γυναίκες έχουν
αποδεχτεί τον… ρόλο που θέλουν
άλλοι γι’ αυτές, λειτουργώντας με
έναν εσωτερικευμένο σεξισμό

σέξι και μια γυναίκα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά θύμα και απορριπτέα.
Είναι οι… άνδρες παλαιάς κοπής που δηλητηριάζουν με τις συμπεριφορές τους την κοινωνία μας. Είναι όλοι αυτοί που πεινασμένοι
για κάθε είδους εξουσία θεωρούν τις γυναίκες αντικείμενα χωρίς ψυχή που είναι υποχρεωμένα να υπακούν στις ορέξεις του άντρα.
Δυστυχώς πολλές γυναίκες έχουν αποδεχτεί αυτά τα έμφυλα στερεότυπα, λειτουργώντας με έναν εσωτερικευμένο σεξισμό. Μπαίνουν και οι ίδιες σε έναν ανταγωνισμό για να
ανταποκριθούν στα κριτήρια που θέτουν άλλες για αυτές. Και αρχίζουν και τον ανταγωνισμό η μία με την άλλη για το ποια είναι καλύτερη. Αν αυτό δεν αλλάξει στην κοινωνία, τότε
θα συνεχίσουν αυτά τα ανθρωπάκια να σχολιάζουν, τάχα μου δήθεν, με χιούμορ, πληγώνοντας ανθρώπους και διαιωνίζοντας στερεότυπα που, αντί να φτιάχνουν καλύτερες και
ισότιμες κοινωνίες, αναπαράγουν αποτυχημένα μοντέλα ζωής…
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