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Πατώντας
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να εννοούμε 
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Ο
εφιάλτης της πανδημίας μπορεί να μην έχει
τελειώσει ακόμη, αλλά αργά και σταθερά η Ελ-
λάδα επιστρέφει στην κανονικότητα. Μια κα-

νονικότητα που είχαμε λησμονήσει όλοι μας, καθώς η
πανδημία τα σκέπαζε όλα. Και, μαζί με την κανονικό-
τητα, σταματά η μονοθεματική πολιτική αντιπαράθεση
που επικράτησε όλους αυτούς τους μήνες και η πολι-
τική επιστρέφει. Τα κόμματα θα αρχίσουν να διαφω-
νούν για ζητήματα που δεν αφορούν μόνο το πώς θα
αποφύγουμε τον θάνατο, αλλά το πώς θα διαμορφώ-
σουμε τις πολιτικές εκείνες οι οποίες θα καθορίσουν
τόσο τις δικές μας ζωές όσο και αυτές των επόμενων
γενεών.

Πρώτο στη λίστα της αντιπαράθεσης είναι το εργα-
σιακό νομοσχέδιο.

Είναι πραγματικά η «μητέρα των μαχών». Όχι μόνο
για την αντιπολίτευση, αλλά και για την κυβέρνηση. Για
την αντιπολίτευση γιατί πρόκειται για μάχη οπισθοφυ-
λακής, καθώς θεωρεί ότι το 2021 μπορεί να το αντιμε-
τωπίσει με όρους του 20ού αιώνα. Με λογικές και
συμπεριφορές που ήταν χρήσιμες και σωστές μια άλ-
λη εποχή, αλλά οι οποίες σήμερα, αντί να λύνουν προ-
βλήματα, προκαλούν περισσότερα.

Για την κυβέρνηση είναι «μητέρα των μαχών» το ερ-
γασιακό, καθώς θα καθορίσει τη στρατηγική της σε το-
μείς όπως η εργασία και η οικονομία. Παράλληλα, εί-
ναι η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση της Νέας Δημοκρα-
τίας σε επίπεδο ιδεολογίας. Γι’ αυτό -και πολύ σωστά-
ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο καλύπτει τον Κωστή Χατζη-
δάκη, αλλά δημιουργεί και επικοινωνιακή ομάδα υπο-

στήριξης για το εργασιακό. Αυτό είναι πρώτη φορά
που το λειτουργεί η κυβέρνηση. Ο ενιαίος λόγος, με
επιχειρήματα και χωρίς παραφωνίες, θα κρίνει το τε-
λικό αποτέλεσμα. Όχι στη Βουλή, μια και από εκεί θα
περάσει. Ο νόμος αυτός, όμως, θα κριθεί στην καθη-
μερινότητα. Γι’ αυτό και είναι κάτι παραπάνω από απα-
ραίτητο να περάσει από την κοινωνία. Να πείσει τους
πολλούς και κυρίως τους νέους εργαζομένους. Αυ-
τούς που όχι μόνο θα βιώσουν τις αλλαγές, αλλά θα
κληθούν να τις αξιοποιήσουν. Το στοίχημα του εργα-
σιακού, όσο κι αν κάποιοι δεν το πιστεύουν, είναι με-
γάλο και κρίσιμο. Γι’ αυτό και απαιτούνται προσοχή,
λογική αλλά και ευαισθησία. Φωνές με επιχειρήματα
και όχι με κραυγές. Μόνο έτσι θα αποδυναμωθούν οι
λαϊκιστές και τα κόμματα που εκπροσωπούν το χθες.
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Α
πίστευτο κι όμως αληθινό!
Βουλευτής της Ν.Δ. και πολι-
τικά στελέχη της Κεφαλονιάς
εισέπραξαν χιλιάδες ευρώ ως

αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις πλητ-
τόμενες εταιρείες τους, εξαιτίας της παν-
δημίας αλλά και του καταστροφικού πε-
ράσματος του «Ιανού».

Οι αποζημιώσεις τούς δόθηκαν νόμιμα,
αλλά σαφώς προκύπτει ηθικό ζήτημα, σε
μια περίοδο κατά την οποία αρκετές επι-
χειρήσεις που βρίσκονται στην ίδια κατά-
σταση δεν έχουν καταφέρει να εισπρά-
ξουν ούτε σεντς. Την αποκάλυψη έκανε
τοπικό site του νησιού (portoni.news.gr)
και αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μέσα σε
όλα είναι ο βουλευτής Παναγής Καππάτος
αλλά και άλλοι πολιτικοί παράγοντες του
νησιού μας (ο σύμβουλος του βουλευτή
Καππάτου, Φίλιππος Μεταξάς Αγγελετά-
τος, ο αντιδήμαρχος Ελειού - Πρόννων
Νίκος Κουρκουμέλης και η ξενοδοχειακή
εταιρεία ΑΣΤΕΡΙΣ του πρώην δικηγόρου
Κώστα Ζαπάντη). Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι
αποζημιώσεις του “Ιανού” δεν ήταν αρκε-
τές για ορισμένους και “όρμησαν” και σε
ενισχύσεις για τον Covid-19. Πιο κάτω δη-
μοσιεύουμε τα σχετικά ντοκουμέντα, που
αποδεικνύουν την είσπραξη των 15.000

ευρώ ως ενίσχυση για τον Covid-19 από
τις επιχειρήσεις των ανωτέρω. Νόμιμα
όλα, φυσικά. Υπάρχει, όμως, πάντα το
ερώτημα τόσο για το αν το νόμιμο είναι
πάντα και ηθικό, όπως και για το αν το η
“γυναίκα του Καίσαρα πρέπει να φαίνεται
και τίμια”. Προς το παρόν απλώς παραθέ-
τουμε τα γεγονότα, αφήνοντας την κοινω-
νία της Κεφαλονιάς να κρίνει μόνη της,
όπως και όλους αυτούς τους συμπολίτες
μας που έκαναν τις σχετικές αιτήσεις, αλ-
λά απορρίφθηκαν».

Σε άλλη ανάρτηση, το socialist (site)
αναφέρει: «Ο βουλευτής της Ν.Δ. στην
Κεφαλονιά, κ. Καππάτος, σύμφωνα με ρε-
πορτάζ από το ενημερωτικό τοπικό site
portoni. news gr, που αναδεικνύει τα
ακριβή ποσά τα οποία φέρεται να έλαβε
τόσο ο ίδιος όσο και άλλα πολιτικά στελέ-
χη του νησιού που επλήγη διπλά την πε-
ρασμένη περίοδο. Μία με την πανδημία
και μία με το καταστροφικό πέρασμα του
“Ιανού”. Σε καθημερινές συζητήσεις που
κάνω με συνεργάτες και συναδέλφους, οι
οποίοι έχουν δικές τους πληττόμενες επι-
χειρήσεις σε όλη την επικράτεια, ένας μ.ό.
50% έχει λάβει μια ισχνή αποζημίωση ει-
δικού σκοπού, ως επιχειρήσεις που επλή-
γησαν από την πανδημική διαχείριση της

κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αναρωτιέμαι,
φωναχτά λοιπόν, καθώς από το θέμα αυτό
εγείρονται τα εξής ερωτήματα:

• Πόσες επιχειρήσεις στην Κεφαλονιά
έλαβαν αποζημίωση αρκετών χιλιάδων
ευρώ για τον ίδιο λόγο;

• Είναι θεμιτό οι βουλευτές -ανεξαρτή-
τως κομματικής προέλευσης- που ει-
σπράττουν μεγάλα ποσά μηνιαίως, λόγω
της παύσης ισχύος του “ασυμβίβαστου”,
να εισπράττουν ΚΑΙ αποζημιώσεις και
επιδόματα, που στόχο θα ’πρεπε να έχουν
την υποστήριξη της κοινωνίας και της οι-
κονομίας;

• Είναι θεμιτό κυβερνητικό στέλεχος να
λαμβάνει αποζημίωση, την ίδια στιγμή
που η τοπική κοινωνία που τον εξέλεξε
“ψυχορραγεί”;

Το ζήτημα δεν είναι να γίνει διερεύνηση
των ποσών που έλαβε το κάθε πολιτικό
στέλεχος στην επικράτεια. ο ζήτημα, αν
προκύψει τέτοιο θέμα, θα είναι να δούμε
τα “στατιστικά”. Με τον όρο “στατιστικά”
εννοώ το ποσοστό των βουλευτών του Ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου που ενδεχομένως
να εισέπραξαν αποζημιώσεις ειδικού
σκοπού ως “πληττόμενοι” από τον κορο-
νοϊό, αναλογικά με τα ποσοστά των κατα-
στηματαρχών στον κλάδο της εστίασης,

των μικρομεσαίων αυτής της ταλαιπωρη-
μένης χώρας, των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών που δεν σταμάτησαν να δουλεύουν
στιγμή, κατά πλειοψηφία, στην περίοδο
της πανδημικής κρίσης…». 

Για το θέμα, πάντως, σε ό,τι αφορά τον
βουλευτή της Ν.Δ., αρμόδιοι να αποφασί-
σουν είναι ο πρόεδρος του κόμματος, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, και τα αρμόδια όργα-
να του κόμματος. H «Political», από τη με-
ριά της, είναι στη διάθεση των καταγγελ-
λόμενων από το τοπικό site,
portoni.news.gr, για να ακούσει την εκδο-
χή τους.

Ο εκλεγμένος με τη Ν.Δ. 
στην Κεφαλονιά Π. Καππάτος,
σύμφωνα με ρεπορτάζ από 
το ενημερωτικό τοπικό site
portoni. news gr, εισέπραξε 
ο ίδιος -καθώς και άλλα 
πολιτικά στελέχη 
του νησιού- αποζημιώσεις 
ειδικού σκοπού!

Βουλευτής ειδικού... σκοπού



Κ
αι επισήμως το σχέδιο για
«Πέρασμα στο καλοκαίρι»
παρουσίασε χθες η κυβέρ-
νηση, διά του υφυπουργού

παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσου,
δίνοντας, έτσι, το έναυσμα για τη μεγα-
λύτερη άρση περιορισμών από την
έναρξη του δεύτερου lockdown και εν-
τεύθεν, καθώς, πρακτικά, ο μόνος πε-
ριορισμός που παραμένει είναι αυτός
του ωραρίου κυκλοφορίας, το οποίο θα
ξεκινά από τις 00.30 αντί για τις 23.00
που είναι σήμερα. 

Όπως είχε προαναγγείλει εγκαίρως η
«Political», η κυβέρνηση αποφάσισε το
άνοιγμα των διαπεριφερειακών μετακι-
νήσεων αλλά και του τουρισμού από τις
πρώτες πρωινές ώρες της ερχόμενης
Παρασκευής, με ένα μικτό μοντέλο
τεστ. Πρακτικά, για τις μετακινήσεις
στην ηπειρωτική Ελλάδα, με πάσης φύ-
σεως μέσο, θα ισχύει η σύσταση για
τεστ, αλλά όχι η υποχρέωση, σε αντίθε-
ση με την ακτοπλοϊκή ή την αεροπορική
μετακίνηση προς τα νησιά, όπου η μετά-
βαση θα επιτρέπεται με πιστοποιητικό
εμβολιασμού (και με τις δύο δόσεις, 14
ημέρες μετά), με πάσης φύσεως αρνη-
τικό τεστ (μοριακό, rapid ή self-test 24
ωρών), αλλά και με πιστοποιητικό νόση-
σης από 2 έως 9 μήνες πριν. Η δήλωση

των self-tests θα γίνεται στην πλατφόρ-
μα self-testing.gov.gr, ενώ όσοι προ-
σέρχονται για τεστ σε δομή Υγείας θα
πρέπει να παίρνουν επίσης την αντίστοι-
χη ψηφιακή πιστοποίηση. 

Ταυτόχρονα, εκτός από τις μετακινή-
σεις εκτός νομού, η Επιτροπή Λοιμω-
ξιολόγων εισηγήθηκε την κατάργηση
των SMS στο 13033 και 13032 και την
κατάργηση των click away και click in
shop. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι από
την Παρασκευή δεν θα υπάρχει λόγος
για κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις. Παράλ-
ληλα, η πρόσβαση σε μαγαζιά και εμπο-
ρικά κέντρα θα είναι ελεύθερη, βεβαίως
με τους αυτονόητους περιορισμούς του
ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. και πάντα με
μάσκα. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται
στη διενέργεια self-tests δύο φορές την
εβδομάδα. 

Σε κάθε περίπτωση, επόμενα βήματα
άρσης περιορισμών θα είναι η επανα-
λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθ-
μών στις 17 Μαΐου αλλά και η επαναλει-

τουργία των θερινών σινεμά στις 21/5
και των ανοιχτών θεάτρων και των συ-
ναυλιών από τις 28 Μαΐου. Η απαγόρευ-
ση μουσικής στην εστίαση θα συνεχι-
στεί καθ’ όλον τον Μάιο. Όσον αφορά
στην επαναλειτουργία των γυμναστη-
ρίων, η επιτροπή εισηγείται να γίνει στις
31 Μαΐου, αφού πρώτα εκτιμηθεί η επι-
δημιολογική κατάσταση της χώρας. Τον
Ιούνιο, παράλληλα, σειρά θα πάρουν δε-
ξιώσεις γάμου και βαπτίσεων με έως
100 άτομα σε εξωτερικούς χώρους, οι
εκδηλώσεις αλλά και τα μπαρ. 

Αποκαλυπτήρια για τον τουρισμό 
Σήμερα, δε, από το Σούνιο ο υπουργός

Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης αναμένεται
να ανακοινώσει τον τρόπο επαναλει-
τουργίας του τουρισμού αλλά και τα
υγειονομικά πρωτόκολλα για τις επιχει-
ρήσεις του χώρου. Παράλληλα, θα πα-
ρουσιαστούν και τα σποτ του ΕΟΤ για τη
νέα τουριστική σεζόν, με το σύνθημα εν
όψει της νέας τουριστικής περιόδου να
είναι το «All You Need is Greece». 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της
«Political», ύστερα από έντονες διεργα-
σίες, αποφασίστηκε να ανοίξουν εν τέ-
λει όλες οι χερσαίες είσοδοι στα σύνορα
της χώρας, αν και υπήρχε έντονη περί-
σκεψη για την κατάσταση που επικρατεί

σε Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Με
βάση την ίδια γραμμή πληροφόρησης,
σε κάποια περάσματα, όπως στην Κρυ-
σταλλοπηγή και την Κακαβιά, θα υπάρ-
χουν κάποιοι περιορισμοί, όπως χρονι-
κοί περιορισμοί στις ώρες διέλευσης
αλλά και συγκεκριμένος αριθμός ατό-
μων που θα διέρχονται σε ημερήσια βά-
ση. Παράλληλα, θα υπάρξει και αυξημέ-
νη διαθεσιμότητα για testing, αν και
όσοι εισέρχονται θα πρέπει να συμπλη-
ρώνουν το PLF και να προσκομίζουν πι-
στοποιητικό εμβολιασμού, τεστ αντισω-
μάτων, αν έχουν νοσήσει, ή βεβαίωση
αρνητικού μοριακού τεστ 72 ωρών. 

Παράλληλα, όπως εξήγησε χθες ο κ.
Σκέρτσος, το «Πράσινο Πιστοποιητικό»
(πιστοποιητικό εμβολιασμού / αποτέλε-
σμα μοριακού τεστ) θα μπορεί να ενσω-
ματώνεται στο απαραίτητο PLF ψηφια-
κά, έως και 24 ώρες πριν από το ταξίδι. 
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Πέρασμα στο καλοκαίρι, 
με όπλο τα self-tests

Καταργούνται τα SMS σε
13033 και 13032 - Ελεύθερη
πρόσβαση στα καταστήματα -
Παρατείνεται έως 
τις 00.30 η κυκλοφορία

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Α
ποφασισμένο να υπεραμυνθεί
με «έμφαση και ένταση», κατά
την αποστροφή ανώτερου κυ-
βερνητικού παράγοντα της

δρομολογούμενης μεταρρύθμισης στις
εργασιακές σχέσεις, φέρεται το Μέγαρο
Μαξίμου, που εξαπέλυσε χθες επικοινω-
νιακό μπαράζ, προκειμένου να αναλάβει
την πρωτοβουλία των πολιτικών και επι-
κοινωνιακών κινήσεων. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει σε
τακτικούς συνομιλητές του ότι το υπό κα-
τάθεση νομοσχέδιο ενσαρκώνει, πέραν
όλων των άλλων, και μια βασική ιδεολο-
γική μάχη, η οποία πρέπει να δοθεί έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ και των παρωχημένων και
οπισθοδρομικών αντιλήψεων, πίσω από
τις οποίες αυτός οχυρώνεται. Πιστοποιεί,
επίσης, σύμφωνα με έμπειρους πολιτι-
κούς παρατηρητές, τη στρατηγικού χα-
ρακτήρα επιδίωξη του Μεγάρου Μαξί-
μου να επιφέρει διαρθρωτικές τομές σε
νευραλγικούς τομείς της δημόσιας σφαί-
ρας, χωρίς να απορροφάται από την κα-
θημερινή -εδώ και μήνες- τιτάνια μάχη
κατά της πανδημίας του κορονοϊού ούτε
να φοβάται να αγγίξει προβλήματα με τα
οποία δεν τόλμησαν να ασχοληθούν οι
κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών
στη χώρα. 

Μάλιστα, το Μέγαρο Μαξίμου έχει, κα-
τά πληροφορίες, αποφασίσει να συστή-
σει μια ομάδα βουλευτών της Νέας Δη-
μοκρατίας που θα αναλάβει τον κομβικό
ρόλο της επικοινωνίας του νομοσχεδίου
για τα εργασιακά. Χθες το απόγευμα,
εξάλλου, ο Κωστής Χατζηδάκης ενημέ-

ρωσε τους συγκεκριμένους βουλευτές,
ήτοι τους Θοδωρή Ρουσόπουλο, Κων-
σταντίνο Κυρανάκη, Δημήτρη Μαρκό-
πουλο, Βασίλη Οικονόμου, Μπάμπη Πα-
παδημητρίου, Ιωάννη Μπούγα, Κωνσταν-
τίνο Μαραβέγια και Κατερίνα Παπακώ-
στα, για τις κεντρικές πτυχές του νομο-
σχεδίου. Στην κυβέρνηση υπάρχει η πε-
ποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βιαστεί να ση-
κώσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους και
πως θα βρεθεί προ εκπλήξεως, όταν στη
Βουλή θα υποχρεωθεί να… μην καταψη-
φίσει περί τα 100, όπως εκτιμάται, από τα
συνολικά 125 άρθρα του νομοσχεδίου,
εάν δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ανακό-
λουθος με τις προγραμματικές του θέ-
σεις, όπως, λ.χ., τη μετατροπή του ΣΕΠΕ
σε ανεξάρτητη Αρχή. 

Με κεντρικό το μότο «Δύναμη στον ερ-
γαζόμενο», όπως σας είχε ενημερώσει
από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας
η «Political», και στο φόντο της επίσημης
παρουσίασης των κυριότερων διατάξεων
του νομοσχεδίου από τον αρμόδιο
υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, την μπαγκέ-
τα της προώθησης του εμβληματικού -
όπως χαρακτηρίζεται για την κυβέρνη-
ση- νομοθετήματος πήρε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «φωτο-
σκίασε» τις ευεργετικές διατάξεις του για
τους εργαζομένους μέσω του σχετικού

βίντεο που δόθηκε χθες στη δημοσιότη-
τα. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται, μεταξύ άλ-
λων, στην καινοτομία της ψηφιακής κάρ-
τας εργασίας, του δικαιώματος του εργα-
ζομένου στην αποσύνδεση, ήτοι να μην
είναι προσβάσιμος πέραν του ωραρίου
του στην τηλεργασία, στη διευθέτηση του
χρόνου εργασίας, στη γονική άδεια και
στην άδεια πατρότητας, στην αύξηση των
υπερωριών, καθώς και στην προστασία
από τη βία και την παρενόχληση στον χώ-
ρο εργασίας. Στην κυβέρνηση δεν δεί-
χνουν, μάλιστα, να ανησυχούν ιδιαίτερα
από τη μονολιθική όσο και σπασμωδική
αντίδραση, όπως τη χαρακτηρίζουν, του
ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνητικά στελέχη προεξο-
φλούν πως το κόμμα της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης δεν μπορεί να συνεγείρει τη
μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων,
που γνωρίζουν ότι εν μέσω ενός ριζικά
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στις ερ-
γασιακές σχέσεις επείγει ένα νέο, σύγ-

χρονο πλαίσιο προστασίας αυτών. Σχο-
λιάζουν, δε, με αρκετή δόση ειρωνείας
πως τα πρόσωπα που επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ
να τοποθετήσει στην προμετωπίδα της
πολιτικής μάχης κατά του νέου εργασια-
κού νομοσχεδίου -στην πλειονότητά τους
«μετεγγραφές» από το πρώην χρεοκο-
πημένο ΠΑΣΟΚ, όπως λέγεται χαρακτη-
ριστικά- μαρτυρούν και το αναχρονιστικό
της πολιτικής στρατηγικής που έχει επι-
λέξει ο Αλέξης Τσίπρας. 

Τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η χώρα μας την τε-
λευταία διετία στον τομέα της Μεταναστευτικής Πολιτικής
και δη στη μείωση των μεταναστευτικών ροών προς τα νη-
σιά πρώτης υποδοχής του Βορειοανατολικού Αιγαίου είχε
την ευκαιρία να υπογραμμίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κα-
τά τη χθεσινή του επίσκεψη στο εν λόγω υπουργείο. 

Επικαιροποιώντας τη λεγόμενη πολιτική των έξι σημείων,
από την αυστηρή φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και τον
άμεσο διαχωρισμό προσφύγων και οικονομικών μετανα-
στών έως την εμπέδωση διαφάνειας στις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις και τη συγκροτημένη πολιτική ένταξης για

όλους όσοι εξασφαλίζουν δικαίωμα παραμονής, ο πρωθυ-
πουργός αναφέρθηκε στα αριθμητικά στοιχεία που πιστο-
ποιούν με τρόπο αδιαμφισβήτητο την κυβερνητική ευστο-
χία στο Μεταναστευτικό. «Από τις 72.000 που ήταν οι μετα-
ναστευτικές ροές το 2019, μειώθηκαν σε περίπου 15.000 το
2020 και έχουν περιοριστεί σε μόλις 2.500 το πρώτο τετρά-
μηνο του 2021», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτά-
κης. Έκανε, μάλιστα, ειδική αναφορά στην πρωτοβουλία
της κυβέρνησης για τα ασυνόδευτα ανήλικα, τονίζοντας με-
ταξύ άλλων πως «δεν υπάρχουν πια απροστάτευτα παιδιά,
τα οποία να στοιβάζονται σε ζούγκλες τύπου Μόριας στα νη-

σιά μας».  Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης
Μηταράκης, από την πλευρά του, ανέδειξε τη σημασία του
δραστικού περιορισμού των επιπτώσεων από τις αυξημένες
-τα προηγούμενα χρόνια- μεταναστευτικές ροές στις τοπι-
κές κοινωνίες και δη στην ακριτική Ελλάδα και τα πέντε νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να μοιράσει συγ-
χαρητήρια τόσο στον Νότη Μηταράκη και τη Σοφία Βούλτε-
ψη όσο και στην ειδική γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευ-
των Ανηλίκων Ειρήνη Αγαπηδάκη. 

Σ.Μ.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Τask force» 
για το εργασιακό
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Από 72.000, που ήταν οι μεταναστευτικές ροές το 2019, μειώθηκαν σε περίπου 15.000

Με το μότο «Δύναμη 
στον εργαζόμενο»
η κυβερνητική αντεπίθεση
για το εργασιακό 
νομοσχέδιο…



Γ
ιατί όλο το συνδικαλιστικό κατεστη-
μένο είναι στα κάγκελα με τον
υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδά-

κη; Μήπως από αγάπη προς τους εργαζομέ-
νους; Δείτε λίγο προσεκτικά: «Πόροι συνδι-
καλιστικών οργανώσεων - Τροποποίηση
παρ. 4 άρθρου 5 του Ν. 1264/1982. Η παρ. 4
του άρθρου 5 του Ν. 1264/1982 τροποποιεί-
ται ως εξής: Απαγορεύεται να δέχονται οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις εισφορές και
ενισχύσεις από εργοδότες ή οργανώσεις
τους καθώς και από κομματικούς οργανι-
σμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις». Μή-
πως τώρα καταλάβατε το μένος εναντίον
των αλλαγών που έρχονται; Πρακτικά, λοι-
πόν, ο Κωστής Χατζηδάκης βάζει τέλος στις
συνδικαλιστικές καριέρες διάφορων εργα-
τοπατέρων που διέπρεψαν τις προηγούμε-
νες δεκαετίες στον δημόσιο βίο.

Δύσκολες ώρες 
για τον Πλακιωτάκη 
Συντετριμμένος είναι ο υπουργός Εμπορι-
κής Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης για
τον χαμό του συνεργάτη του αστυνομικού
που βρήκε τραγικό θάνατο το απόγευμα της
Τρίτης, όταν έπεσε από τον πέμπτο όροφο
πολυκατοικίας στην Κυψέλη. Ο αστυνομι-
κός είχε αποσπαστεί στο Α.Τ. Ψυχικού και
υπηρετούσε στη φύλαξη του υπουργού
Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη. «Έφυγε
σήμερα από κοντά μας ένας νέος άνθρω-
πος και καλός συνεργάτης. Καλό ταξίδι,
Γιώργο», έγραψε σε ανάρτηση στον προ-
σωπικό λογαριασμό του στο Facebook o
υπουργός Ναυτιλίας.

Πότε θα έρθουν τα λεφτά; 
Το μείζον ερώτημα στο εσωτερικό της χώρας
είναι αυτό: Πότε, επιτέλους, θα έρθουν τα
πρώτα χρήματα από το πολυπόθητο Ταμείο
Ανάκαμψης. Μέχρι στιγμής, 14 κράτη-μέλη
έχουν υποβάλει τα εθνικά τους σχέδια (η Ελ-
λάδα ήταν η δεύτερη κατά σειρά) και, με εξαί-
ρεση δύο τρία, τα υπόλοιπα αναμένεται να το
πράξουν έως το τέλος Μαΐου. Θεωρητικά μι-
λώντας κι αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, χωρίς
απρόοπτα, η έγκριση του Εθνικού Προγράμ-
ματος Ανάκαμψης αναμένεται το δεύτερο δε-
καπενθήμερο του Ιουνίου, σύμφωνα με τον
επίτροπο Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι, με
την εκταμίευση της προκαταβολής των 4 δισ.
ευρώ να τοποθετείται τον Ιούλιο. Άντε να
δούμε: Θα κάνουμε φέτος καλοκαίρι; Ή θα
κλαίμε τη μοίρα μας όλοι μαζί;

Ζωή εναντίον Αικατερίνης  

Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε
αγωγή κακοδικίας για λογαριασμό του πελάτη
της, του αποκαλούμενου «Mr. Bitcoin», Αλε-
ξάντερ Βίννικ, σε βάρος της Προέδρου της
Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
Οι καταγγελίες αυτές είναι οι σοβαρότερες
που έχουν γίνει για Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας. Σε απλά «ελληνικά», η Ζωή Κωνσταντο-
πούλου ουσιαστικά κατηγορεί την Πρόεδρο
ότι αντάλλαξε δικαστική απόφαση με τη θέση
της Προέδρου της Δημοκρατίας! Βαρύ, ομο-
λογουμένως. Έχουμε δηλαδή, σύμφωνα με
την κυρία Κωνσταντοπούλου, τόσο την κατά-
λυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης όσο
και του ανώτατου πολιτειακού θεσμού. Η κα-
ταγγελία αυτή, μάλιστα, γίνεται πλέον αντικεί-
μενο δικαστικής διερεύνησης. Νομίζω ότι το
θέμα θα μας απασχολήσει πολιτικά το προσε-
χές διάστημα. Το timing, πάντως, που γίνονται
όλα αυτά είναι περίεργο… Συμπεράσματα
δεν βιάζομαι να βγάλω. Υπομονή. Θα δούμε…

Πινακίδα ντροπής κατά 
του αείμνηστου 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Όταν είσαι κάθαρμα, δύσκολο να αλλά-
ξεις… Κάποια καθάρματα, λοιπόν, επιχεί-
ρησαν να σπιλώσουν το όνομα του πρώην
πρωθυπουργού, του αείμνηστου Κωνσταν-
τίνου Μητσοτάκη. Το περιστατικό έλαβε
χώρα στα Χανιά επί της οδού Ακρωτηρίου,
που πλέον έχει μετονομαστεί σε οδό Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη. Άγνωστοι άλλαξαν
την πινακίδα που είχε τοποθετήσει ο δήμος
και έβαλαν μια άλλη, στην οποία κάτω από
το ονοματεπώνυμο του πρώην πρωθυπουρ-
γού έγραψαν τη λέξη «αρχαιοκάπηλος».
Μόνο ντροπή! 
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Ο Χατζηδάκης κόβει
τις «μάσες» των 
συνδικαλιστών… 

Ο δήμαρχος παίζει «μπαλίτσα» μόνος του. Κάνει
τις επαφές του αθόρυβα με στελέχη του ευρωπαϊ-
κού στερεώματος και με ξένους δημοσιογρά-
φους… Σήμερα θα διοργανώσει και δείπνο εις το
οποίο θα παρακαθίσουν ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο
Ζόραν Ζάεφ και η Μαργκρέτε Βεστάγκερ και δύο
ξένοι κορυφαίοι δημοσιογράφοι… Μαθαίνει ο
Κώστας γρήγορα…

Το κατάφεραν κι αυτό…    
Ορισμένες βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας κα-
τάφεραν να γίνουν αγαπημένες του ΣΥΡΙΖΑ με τη
στάση που κράτησαν εναντίον του υπουργού Δι-
καιοσύνης Κώστα Τσιάρα για το οικογενειακό Δί-
καιο. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε,
αν και λίγο έως πολύ αυτά είναι γνωστά στην πολιτι-
κή πιάτσα. Οι συγκεκριμένες κυρίες της «γαλά-
ζιας» παράταξης -έτσι κι αλλιώς- όπου βρεθούν κι
όπου σταθούν κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη επί παντός επιστητού. Και αυτά είναι γνωστά…
Βλέπεις, δεν υπέκυψε ο Κυριάκος σε «υψηλές»
πιέσεις, προκειμένου να τις κάνει υπουργούς στα
υπουργεία που ήθελαν. Τώρα τα άρθρα και οι πα-
ρεμβάσεις των εν λόγω κυριών κοσμούν τις εφη-
μερίδες και τα σαλόνια των εφημερίδων και των
sites της Κουμουνδούρου. Τεράστια επιτυχία…



Ο Παναγιωτόπουλος, οι φρεγάτες και τα ναυπηγεία     
«Καράβι που αργεί, σκ… φέρνει». Δεν το είπα εγώ - ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Άμυνας το υπονόησε (με πιο κομψό τρόπο)
μέσα στη Βουλή, διότι και αυτός έχει απαυδήσει με την ιστορία των ναυπηγείων που έχει σκαλώσει… Η παροιμία με το «καράβι που αρ-
γεί…» κολλάει ακριβώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τόνισε, λοιπόν, ότι δεν μπορούμε να διανοηθούμε το ίδιο χρονοδιάγραμμα ναυπή-
γησης στις νέες φρεγάτες με αυτό των πυραυλάκατων που κράτησε 20 χρόνια. Όπως είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, «θα πρέπει να αντιμε-
τωπίσουμε το εξής δίλημμα, εάν θέλουμε τις νέες φρεγάτες γρήγορα: Τις αναθέτουμε εξ ολοκλήρου στα ναυπηγεία της χώρας που θα
προτιμηθεί (...) ή εάν επιλέξουμε (ναυπηγεία στην) Ελλάδα, θα κινδυνεύσουμε να περάσουν αρκετά χρόνια και καράβια να μην έχουμε,
εκτός από αυτά που θα ναυπηγηθούν στο εξωτερικό. Να τρέξει η διαγωνιστική διαδικασία, τουλάχιστον για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά,
που είναι στην τελική της φάση, έτσι ώστε να αποκτήσει η Ελλάδα ένα ναυπηγείο ικανό να αναλάβει μια τέτοια μεγάλη δουλειά και φυσικά
να εμπλακεί και η εγχώρια αμυντική βιομηχανία». Αλλιώς, προκοπή δεν θα δούμε ούτε σε είκοσι χρόνια…

Ποιος έσβησε την άποψη
Αβραμόπουλου; 

Ο κ. Αβραμόπουλος, μιλώντας στο Mega,
ισχυρίστηκε ότι στη Συμφωνία των Πρεσπών
υπήρξε ένα «μαγικό χέρι» που έσβησε ση-
μεία τα οποία είχε θέσει ο ίδιος και κατά την
άποψή του ήταν πιο σημαντικά από την ονο-
μασία, όπως η εθνότητα και η γλώσσα. Η απο-
στροφή του αυτή ερμηνεύεται από πολλούς
ότι αποτελούσε «καρφί» για κορυφαίο στέλε-
χος της Κομισιόν το οποίο παρενέβη. Ειδικό-
τερα, όπως τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, όταν η
συμφωνία έφτασε στην Επιτροπή, ο ίδιος αν-
τέδρασε και σε επικοινωνία του με τον πρό-
εδρο της Ν.Δ., Κυριάκο Μητσοτάκη, του είχε
υπογραμμίσει ότι «η συμφωνία ήταν προβλη-
ματική». «Εκεί που εστίαζα εγώ δεν ήταν στο
όνομα, αλλά στην εθνότητα και τη γλώσσα και
το έθεσα αυτό στο Κολέγιο των Επιτρόπων»,
σημείωσε ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος,
αποκαλύπτοντας ότι με «ένα μαγικό χέρι» η
παρέμβασή του στο Κολέγιο διεγράφη από τα
πρακτικά. «Ευτυχώς το θυμούνται οι επίτρο-
ποι», πρόσθεσε ο κ. Αβραμόπουλος.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Follow the money
Η τακτική που ακολουθούν οι αξιωμα-
τικοί της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη των
δραστών του αποτρόπαιου εγκλήμα-
τος στα Γλυκά Νερά στηρίζεται στο fol-
low the money. Προσπαθούν, δηλαδή,
να ακολουθήσουν την πορεία του χρή-
ματος που έβαλε τους δράστες μέσα
στο σπίτι του άτυχου ζευγαριού. Η
πληροφορία ότι το ζευγάρι είχε εκτα-
μιεύσει χρήματα για την αγορά κάποι-
ου οικοπέδου είναι ίσως το πιο σημαν-
τικό στοιχείο. Και δεν είναι μόνο ζήτη-
μα τιμής για την ΕΛ.ΑΣ. η συγκεκριμέ-
νη υπόθεση. Είναι αμιγώς θέμα Δημο-
κρατίας. Ήδη έχει αυξηθεί σε επικίν-
δυνα σημεία το αίσθημα ανασφάλειας
των πολιτών και, αν αυτό δεν αποκατα-
σταθεί σύντομα, υπάρχει κίνδυνος να
οδηγηθούμε σε επικίνδυνες ατρα-
πούς. Το ενδεχόμενο της αυτοδικίας
από τους πολίτες που αισθάνονται
απροστάτευτοι θα είναι μια πολύ κακή
εξέλιξη, η οποία θα λειτουργήσει εντε-
λώς αρνητικά σε μια ήδη ζορισμένη
κοινωνία. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως
οι αξιωματικοί της Ασφάλειας έχουν
ήδη υπερβάλει εαυτόν και προσπα-
θούν να εντοπίσουν άτομα που γνώρι-
ζαν την οικονομική άνεση την οποία
είχε το νεαρό ζευγάρι. Συνθέτουν, λοι-
πόν, το παζλ από άτομα που είτε είχαν
πρόσβαση στο σπίτι ως εργαζόμενοι
είτε ήξεραν πως το ζευγάρι συνήθιζε
να έχει χρήματα στους χώρους της οι-
κίας. Από κόσκινο έχουν περάσει τα
προφίλ όλων όσοι γνώριζαν για το οι-
κόπεδο… 

O
ναύαρχος ε.α. και πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της κυβέρνησης Αλέ-
ξανδρος Διακόπουλος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Αναπτυξια-
κής Βοήθειας του υπουργείου Εξωτερικών, την αποκαλούμενη και Hellenic

Aid. Ο κ. Διακόπουλος, πρώην σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ένας εμπει-
ρότατος αξιωματικός και, παρά την απομάκρυνσή του μετά τις δηλώσεις του το περα-
σμένο καλοκαίρι ότι το «Oruc Reis» «έχει κάνει έρευνες», αρκετοί αναλυτές έλεγαν ότι
δεν υπάρχει κάποιος να τον αντικαταστήσει επαρκώς. Ο ναύαρχος ξέρει πολύ καλά τα
Ελληνοτουρκικά και έχει τεράστια εμπειρία στη συλλογή και τη διαχείριση πληροφο-
ριών. Ευτυχώς, ο Νίκος Δένδιας τον επαναφέρει στην ενεργό δράση, αν και από άλλο
πόστο… Πάντως, όπως εκτιμούν αρκετοί, με την ανάληψη της διεύθυνσης ο Διακόπου-
λος θα παίξει ρόλο και στην προετοιμασία της ελληνικής δημόσιας διπλωματίας, στην
οποία ο Δένδιας δίνει τεράστια σημασία.

Το
... 

Πρ
όσ

ω
πο

«Επιστρέφει» ο Διακόπουλος 
σε άλλο πόστο… 

Τα νούμερα για τα «ιερά φιλέτα» 
στη Βουλιαγμένη προκαλούν ζάλη…   

Εγώ, πάντως, μαθαίνω ότι, παρά την εκδήλωση
ενδιαφέροντος αρκετών επιχειρηματιών που θέ-
λουν να αγοράσουν τις βίλες τους by the sea, οι
υποθέσεις αυτές θα εξεταστούν νομικά το 2023! Η
Εκκλησία ισχυρίζεται ότι έχει νόμιμους τίτλους 85
στρεμμάτων στο Ορφανοτροφείο, 300 στρεμμάτων
στο κέντρο της Βουλιαγμένης, στη Λίμνη Βουλιαγ-
μένης και 1.200 στρέμματα στην περιοχή «Φασκο-
μηλιά», που τώρα είναι χώροι πρασίνου… Η υπόθεση είναι πολύ μπερδεμένη, πιο πολύ
απ’ όσο φαίνεται… Το 1990 οι εκτάσεις κρίθηκαν προς απαλλοτρίωση, αλλά δεν απαλ-
λοτριώθηκαν, καθότι δεν υπήρχε cash… Άσε που κάποιες από τις εκτάσεις απαλλο-
τριώθηκαν το 1919! Μόνο που τα λεφτά πήγαν στο Ταμείο Αεροπορίας. Η έκταση τότε εί-
χε απαλλοτριωθεί για 75.000 δραχμές. Εκατόν δύο χρόνια μετά, κάποιοι θυμήθηκαν ότι
η απαλλοτρίωση δεν έγινε σωστά και προσέφυγαν σήμερα στα δικαστήρια… Αντιλαμ-
βάνεστε τώρα που τα οικόπεδα κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Πρόκειται
να γίνει η μεγάλη σφαγή!

7

Πήρε σάρκα και οστά η Κοινοβουλευ-
τική Ομάδα Φιλίας μεταξύ Ελλάδας
και Βόρειας Μακεδονίας. Πρόεδρος
είναι η Μαριέττα Γιαννάκου της Ν.Δ.,
αντιπρόεδρος ο Νίκος Παππάς του
ΣΥΡΙΖΑ και γραμματέας ο Ιωάννης
Δελής του ΚΚΕ. Μέλη από τη Ν.Δ. εί-
ναι η Μαρία Κεφάλα, ο Γιώργος Κο-
τρωνιάς, ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο
Νίκος Μανωλάκος και ο Χριστόδου-
λος Στεφανάδης. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, η
Ειρήνη Αγαθοπούλου, η Σία Αναγνω-
στοπούλου, ο Αλέξανδρος Αυλωνί-
της, ο Νίκος Βούτσης, η Όλγα Γερο-
βασίλη, ο Θοδωρής Δρίτσας, ο Κώ-
στας Ζαχαριάδης, η Κυριακή Μάλαμα,
ο Κωνσταντίνος Μάρκου, ο Ιωάννης
Μπουρνούς, η Γιώτα Πούλου, η Μπέ-
τυ Σκούφα, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Νί-
κος Φίλης και η Ραλλία Χρηστίδου.
Δεν κάνω κανένα απολύτως σχό-
λιο… Απλώς παραθέτω τα ονόματα.

LOCK
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O
ρθιος επάνω σε ένα αυτοκίνητο, ο τότε
Αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον
διαβεβαίωνε μέσω μεγαφώνου τούς

συγκεντρωμένους οπαδούς του, κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής του περιοδείας τον Σεπτέμβριο
του 1964 στην πόλη Πρόβιντενς της πολιτείας Ρό-
ουντ Άιλαντ, ότι είναι «υπέρ πολλών πραγμάτων
και εναντίον ελαχίστων».

Με παραπλήσιο πνεύμα πολιτικής πλειοδο-
σίας, πολλοί στη χώρα μας τοποθετήθηκαν τις τε-
λευταίες δεκαετίες -μεταξύ πλείστων άλλων θε-
μάτων- και «αναφανδόν υπέρ» της ανάγκης ενί-
σχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας,
χωρίς, όμως, να κάνουν κάτι απτό για να προωθή-
σουν αυτό τον στόχο. Αντιθέτως, ο συγκεκριμένος
κλάδος χρησιμοποιήθηκε από το «πολιτικό σύ-
στημα» πρωτίστως ως μηχανισμός ικανοποίησης
εκλογικών αιτημάτων, ενώ το συνδικαλιστικό κί-
νημα άσκησε επάνω του αδιάκοπη κομματική γυ-
μναστική…

Σε αντίθεση με αυτή την «παράδοση», η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εφαρμόζει ένα
λειτουργικό και ρεαλιστικό σχέδιο για την ανα-
διάταξη της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας.
Βασική επιδίωξή της είναι η ένταξη των εν λόγω
επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής
και υποστήριξης στρατιωτικού υλικού, μέσω της
ανάπτυξης συμμαχιών με εταιρείες του εξωτερι-
κού. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αεροπορική
Βιομηχανία (ΕΑΒ) επιδιώκει, μέσω και του προ-
γράμματος αναβάθμισης των μαχητικών F-16 της
Πολεμικής μας Αεροπορίας, τη μετεξέλιξή της σε
διεθνή κόμβο παροχής υπηρεσιών συντήρησης
και αναβάθμισης αεροσκαφών. Επίσης, πριν από

μερικούς μήνες ολοκληρώθηκε η αποκρατικο-
ποίηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων
(ΕΛΒΟ), η αναδιάταξη της οποίας θα της επιτρέ-
ψει να διεκδικήσει ένα μερίδιο τόσο της εγχώριας
όσο και της διεθνούς αγοράς στρατιωτικών και μη
οχημάτων. Αντίστοιχες προσπάθειες γίνονται για
την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών των εγχώ-
ριων ναυπηγείων, στο πλαίσιο του υπό εξέλιξη
προγράμματος απόκτησης τεσσάρων νέων φρε-
γατών για το Πολεμικό μας Ναυτικό.

Η κυβερνητική αυτή στρατηγική ανταποκρίνε-
ται πλήρως και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώ-
ρα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ αρ-
κετών κρατών του πρώην ανατολικού μπλοκ, σε
συνδυασμό με την αναζωπύρωση συγκρούσεων
κοντά στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, καθι-
στά όλο και πιο επιτακτική την εξεύρεση φτηνών
και αξιόπιστων λύσεων, που θα αντικαταστήσουν
τα παλιά σοβιετικής προέλευσης οπλοστάσιά
τους με σύγχρονα δυτικά οπλικά συστήματα, κα-
θώς και την εν συνεχεία υποστήριξή τους. Η Πο-

λωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία
αποτελούν μερικές χαρακτηριστικές περιπτώ-
σεις τέτοιων χωρών, με τις οποίες η χώρα μας -
εγγύτερη γεωγραφικά με αυτές- μπορεί να συ-
νεργαστεί για την κάλυψη των αυξανόμενων
αναγκών τους για δυτικά αμυντικά προϊόντα και
για υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι η σημερινή κυβέρνηση, με
τη σταθμισμένη και προσαρμοσμένη στις διε-
θνείς συνθήκες βιομηχανική στρατηγική που
υλοποιεί, διαμορφώνει τις κατάλληλες προϋπο-
θέσεις για να κάνει επιτέλους την αμυντική μας
βιομηχανία έναν σύγχρονο και ελκυστικό περι-
φερειακό παίκτη, απαλλάσσοντάς την από τις πα-
θογένειες του αμαρτωλού παρελθόντος…

Το οφείλουμε, άλλωστε, και στην ιστορία μας,
που ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή
που με τον Ν. 43/1975 «Περί ιδρύσεως Εθνικής
Βιομηχανίας Αεροπορικού Υλικού» τοποθέτησε
τον θεμέλιο λίθο της αμυντικής βιομηχανίας στη
χώρα μας!

του
Θανάση 
Δαβάκη

Βουλευτής 
Λακωνίας Ν.Δ., 
πρόεδρος 
της Ειδικής 
Διαρκούς Επιτροπής
Εξοπλιστικών 
Προγραμμάτων 
και Συμβάσεων
της Βουλής, πρώην
υφυπουργός 
Εθνικής Άμυνας

Ένα βήμα μπροστά για την αμυντική μας βιομηχανία

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Η
Βουλή των Ελλήνων αριθμεί 300 μέλη και ο
αριθμός αυτός έχει γίνει κατά καιρούς αντι-
κείμενο επικρίσεων: «Είναι πολλοί οι 300

για έναν πληθυσμό 10-11 εκατομμυρίων» είναι η πιο
διαδεδομένη κριτική. Για να συμφωνήσει κάποιος
με το «είναι πολλοί» ή «λίγοι», πρέπει να έχει δεδο-
μένο το μέτρο, ώστε να συγκρίνει και να βρει «πολ-
λούς» ή «λίγους» τους 300. 

Αλλά και αυτοί οι 300 πολλές φορές δεν αφήνον-
ται ελεύθεροι να διατυπώσουν τη γνώμη τους, ικα-
νοποιώντας και τη σχετική συνταγματική διάταξη
(«Ο βουλευτής έχει απεριόριστο δικαίωμα γνώμης
και ψήφου»). Μπαίνουν στη μέση τα κόμματα, ακό-
μα και σε θέματα «χαμηλής πολιτικής», όπως το νο-
μοσχέδιο για την συνεπιμέλεια, και ουσιαστικά «φι-
μώνουν» πολλά μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας.

Πράγματι, ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα έπρεπε να
είναι μεγάλη ευκαιρία οι 300 να διατυπώνουν ελεύ-
θερα, πέρα από κομματικές γραμμές, τη γνώμη
τους. Το έκαναν ήδη η Μαριέττα Γιαννάκου, πάντα

με τεκμηριωμένη άποψη που δεν διστάζει να την
εκφέρει, η Όλγα Κεφαλογιάννη κ.ά. Ακόμα και με
αυτές τις λίγες επισημάνσεις, το θέμα ανέβηκε ψη-
λά στην επικαιρότητα. Γιατί;

Διότι τα κοινωνικά θέματα, όπου δεν υπάρχει
«αυστηρή κομματική γραμμή», μπορούν να γίνουν
αφορμή να ξεδιπλωθεί όλη η προστιθέμενη αξία
των 300 της Βουλής. Να μιλήσουν ελεύθερα οι βου-
λευτές για ένα τέτοιο ζήτημα, να μετάσχουν ενεργά
στον δημόσιο διάλογο, να συνεισφέρουν επιχειρή-
ματα, να αντικρούσουν άλλα, να ελκύσουν το ενδια-
φέρον της κοινωνίας. Αυτό είναι, κατά κυριολεξία,
το έργο της Βουλής - κάθε Βουλής: Να «βουλεύε-
ται». Και να δίνει ερεθίσματα στην κοινωνία, για να
«βουλεύεται» κι εκείνη.

Η κομματοκρατία επιχειρεί να «πνίξει» φωνές,
ακόμα και σε τέτοια θέματα, χαμηλής πολιτικής. Η
αντίληψη «όλα είναι πολιτική» οδηγεί πολλούς κομ-
ματάνθρωπους να συμπεριφέρονται λες και «όλα
είναι θέμα κομματικής γραμμής». Το πόσο απέχει

αυτή η αποστεωμένη αντίληψη από τη σύγχρονη

πραγματικότητα μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί. 

Το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια «ακουμπά»

πάνω στις αντιλήψεις μας για την οικογένεια, για τον

τρόπο ανατροφής και ανάπτυξης των παιδιών, για το

πρώτο κοινωνικό κουκούλι μέσα στο οποίο αντι-

λαμβάνεται τον κόσμο και μεγαλώνει ένας νέος άν-

θρωπος. Οι 300 της Βουλής (το λέω επίτηδες

ακραία: ΚΑΙ οι 300 της Βουλής), η Κοινωνία των Πο-

λιτών, η Εκκλησία, παράγοντες της Δικαιοσύνης,

στελέχη της αγοράς θα έπρεπε -πιστεύω ότι οφεί-

λουν!- να καταθέτουν τις δικές τους γνώμες, τα δικά

τους επιχειρήματα, τη δική τους οπτική γωνία. 

Τέτοια θέματα ευνοούν έναν γενικευμένο και

ακηδεμόνευτο διάλογο, που μόνο καλό μπορεί να

κάνει σε όλους μας. Είναι λάθος να προσπαθούν κά-

ποια κόμματα να μετατρέψουν ένα τέτοιο θέμα σε

ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης. Λάθος σε πολ-

λά επίπεδα…

Η συνεπιμέλεια και η κομματοκρατία
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της
Ζέφης 
Δημαδάμα

Αναπληρώτρια 
εκπρόσωπος Τύπου
του ΚΙΝ.ΑΛ., 
αντιπρόεδρος 
Γυναικών
Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού 
Κόμματος, 
διδάσκουσα (ΕΔΙΠ)
στο τμήμα 
Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών
Σπουδών 
στο Πάντειο 

Η
Ημέρα της Ευρώπης, που γιορτάζεται στις 9
Μαΐου, σηματοδοτεί την επέτειο της Διακή-
ρυξης Σουμάν στο Παρίσι το 1950 με την

ιστορική ομιλία του Ρομπέρ Σουμάν, υπουργού Εξω-
τερικών της Γαλλίας, ο οποίος πρότεινε μια νέα μορφή
πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Όραμά του ήταν
η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργάνου με βασική
προτεραιότητα την αρμονική συνεργασία των ευρω-
παϊκών λαών με ειρήνη, δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Σήμερα, 71 χρόνια μετά, ένα νέο όραμα αναδύεται
για την Ευρώπη με πρωταρχικό στόχο -μεταξύ άλλων-
την περιβαλλοντική και κλιματική προστασία. Στο
Στρασβούργο ξεκίνησε η νέα διάσκεψη που θα ασχο-
ληθεί με το μέλλον της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι πολί-
τες και οι ηγέτες τους καλούνται να αναλάβουν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο για να επιτύχουν την ισόρροπη συ-
νύπαρξή τους με το περιβάλλον και τους φυσικούς
πόρους. Ίσως είναι αργά, ίσως και όχι, αλλά η δημι-
ουργία μιας «Πράσινης Ευρώπης» αποτελεί μια πα-
ράμετρο που δεν μπορεί πλέον να υποβαθμιστεί.

Η Ε.Ε. αποφάσισε -πριν από την πανδημία- να απο-
τελέσει έναν «καθοριστικό παίκτη» στην αντιμετώπι-
ση της κλιματικής κρίσης υπό το πρίσμα της προώθη-
σης της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαχείρισης. Πολιτι-
κές της προτεραιότητες και εργαλεία: α) η Ευρωπαϊκή

Πράσινη Συμφωνία β) το πλαίσιο για το κλίμα και την
ενέργεια για το 2030 με στόχο τη μείωση των εκπομ-
πών αερίων του θερμοκηπίου και γ) η κλιματική ουδέ-
τερη οικονομία έως το 2050 για την επίτευξη καθαρών
μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν θετική εξέλιξη για την
ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά απαιτούν ισχυρή πολιτική
βούληση και σημαντικούς πόρους. Κι όμως, η πανδη-
μία ενδεχομένως να παρέχει μια ανέλπιστη διέξοδο
ως προς αυτό. Η απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών για
σημαντική χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανά-
καμψης για τη στήριξη των κρατών μπορεί να αποτελέ-
σει κρίσιμο παράγοντα στη στροφή προς τη βιωσιμό-
τητα. Η απαίτηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για υλο-
ποίηση των Εθνικών Σχεδίων παρείχε τη μοναδική δυ-
νατότητα για να ενισχυθούν οι επενδύσεις που σχετί-
ζονται με την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή με-
τάβαση. Τον Δεκέμβριο του 2020 τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. συμφώνησαν να διαθέσουν το 37% των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης για την πράσινη μετάβαση.

Ωστόσο, πολλά ερωτήματα διατυπώνονται για την
τήρηση του παραπάνω ποσοστού από τα κράτη-μέλη,
καθώς και για την τήρηση των κανόνων για πράσινες
δαπάνες, «δεδομένης της υψηλής πίεσης για να δα-
πανηθούν τα κονδύλια της Ε.Ε. γρήγορα ώστε να επι-

στρέψει η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης στην
“πρότερη κανονικότητα”». Αυτή ακριβώς η «πρότερη
κανονικότητα» αποτελεί και την καταστροφική προ-
οπτική για τον πλανήτη.

Στη χώρα μας η κυβέρνηση της Ν.Δ. αγνόησε κατά
την οργάνωση του Εθνικού Σχεδίου αξιοποίησης των
ευρωπαϊκών πόρων τα κόμματα και τους φορείς, ανα-
λαμβάνοντας αποκλειστικά την ευθύνη της σύνταξης
του Σχεδίου. Το Κίνημα Αλλαγής με άξονα την ανάγκη
για κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανατροπές κατέ-
θεσε έγκαιρα σχέδιο και απεύθυνε κάλεσμα συζήτη-
σης για συνδιαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής στη
Βουλή. Δυστυχώς αγνοήθηκε από την κυβέρνηση και
από την αξιωματική αντιπολίτευση που αναλώθηκαν
σε μεταξύ τους στείρες αντιπαραθέσεις. 

Η Ευρώπη αυτήν τη φορά έχει ακόμη μια μεγάλη
πρόκληση μπροστά της, καθώς οι πολιτικές για το κλί-
μα θα είναι στο επίκεντρο και το 2021, με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή να επιδιώκει την υποβολή ενός μεγά-
λου πακέτου πράσινων προτάσεων τον Ιούνιο 2021
πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών
για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκόβη. Πολλά ανα-
μένεται να κριθούν και πολλές κρίσιμες αποφάσεις να
παρθούν, που θα καθορίσουν την εξέλιξη αλλά και την
ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ημέρα της Ευρώπης: Το στοίχημα ενότητας και η κλιματική κρίση 

Α
υτές τις μέρες συζητείται στη Βουλή το νομο-
σχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη
συνεπιμέλεια των τέκνων. Ένα νομοσχέδιο

που καλείται να θέσει σε νέες βάσεις το σημαντικό για
την ανάπτυξη των παιδιών ζήτημα της άσκησης της γο-
νικής μέριμνας με βάση τη σύγχρονη κοινωνική πραγ-
ματικότητα αλλά και το γεγονός ότι τα διαζύγια διαρ-
κώς αυξάνονται και ο γονικός ρόλος διαρκώς μετα-
βάλλεται. Με βάση τα νέα κοινωνικά δεδομένα, η προ-
άσπιση του συμφέροντος των παιδιών είναι αλληλέν-
δετη με τη διασφάλιση του δικαιώματος και των δύο
γονέων να ασκούν εξίσου, με ευθύνη και επιμέλεια, τη
γονική φροντίδα.

Αυτός είναι, άλλωστε, ο κανόνας σήμερα στη ζωή
των περισσότερων νέων ζευγαριών με παιδιά, που λό-
γω των επαγγελματικών και κοινωνικών τους υποχρε-
ώσεων είναι αναγκασμένοι πολλές φορές ο ένας εκ
των δύο να αναλαμβάνει ταυτόχρονα τον ρόλο και τις
υποχρεώσεις και της μητέρας αλλά και του πατέρα,
προκειμένου ο άλλος να μπορέσει να ανταποκριθεί
στις εκτός σπιτιού ευθύνες.

Αυτήν τη νέα πραγματικότητα δυστυχώς κάποιοι αρ-
νούνται να την αποδεχτούν, για αυτό επιμένουν σε συν-
ταγές του παρελθόντος για να επιλύσουν δύσκολα
προβλήματα, όπως είναι η ευθύνη της φροντίδας των
παιδιών όταν το ζευγάρι χωρίσει.

Πριν από αρκετά χρόνια πράγματι θα ήταν αδιανόη-
το για κάποιους να δεχτούν ότι μια μητέρα μπορεί να
είναι ταυτόχρονα, όχι μόνο η μάνα που φροντίζει το
σπίτι και τα παιδιά, αλλά και ο «άντρας του σπιτιού», το
πρόσωπο, δηλαδή, που σηκώνει το κύριο οικονομικό

βάρος για τη συντήρηση της οικογένειας. Αυτό συμ-
βαίνει σήμερα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Ή ότι αντίστοι-
χα ένας σημερινός πατέρας μπορεί όχι απλώς «να
φέρνει τα περισσότερα χρήματα στο σπίτι», αλλά και να
ανταποκρίνεται ταυτόχρονα εξίσου καλά και στο μεγά-
λωμα των παιδιών, το καθημερινό τους διάβασμα ή τη
δημιουργική τους απασχόληση.

Πλέον οι ρόλοι και οι ευθύνες διαπλέκονται στα
σύγχρονα ζευγάρια και αυτή η «διαπλοκή» θα συνεχί-
ζεται και όταν το ζευγάρι αποφασίσει να πάρει χωρι-
στούς δρόμους.

Ο όρος «συνεπιμέλεια» αυτόν ακριβώς τον σκοπό
εξυπηρετεί. Τη διασφάλιση του αναφαίρετου δικαιώ-
ματος σε κάθε παιδί οικογένειας που οι δύο γονείς του
αποφάσισαν να μη ζουν πλέον μαζί ότι θα μπορεί να
τους έχει και τους δύο διαρκώς στο πλάι του. Και όχι
κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ή για μερικές ώρες
μεσοβδόμαδα. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να στε-
ρεί από έναν γονιό τη δυνατότητα να συμμετέχει επί
ίσοις όροις στην ανατροφή του παιδιού του. Αλλά ούτε
και στο παιδί να στερείται τη δυνατότητα για ισόχρονη
επαφή και με τους δύο του γονείς.

Όσον και αν ξενίζει κάποιους ο όρος «εξίσου», που
εισάγεται στο νομοσχέδιο όσον αφορά στη γονική μέ-
ριμνα, αυτός είναι ένας όρος κομβικής σημασίας. Που
θέτει σε πρώτη μοίρα το συμφέρον του παιδιού και όχι
το συμφέρον ή τις σκοπιμότητες των χωρισμένων γο-
νιών. Εξίσου κομβικής σημασίας είναι η διασφάλιση
του δικαιώματος και στους δύο γονείς στην ισόχρονη
εναλλασσόμενη κατοικία με το παιδί τους. Ισόχρονη
και όχι 1/3, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που κατα-

τέθηκε. Δεν αποτελεί οπισθοδρόμηση η εναλλασσό-
μενη κατοικία, όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Οπισθο-
δρόμηση είναι να κρίνεις ανίκανο τον έναν από τους
δύο γονείς να ασκεί τον γονικό του ρόλο.

Όταν απαιτείται από τους δύο γονείς να έχουν ίσες
υποχρεώσεις όσον αφορά στο μεγάλωμα του παιδιού
τους, το ίδιο θα πρέπει να διασφαλίζεται και όσον αφο-
ρά στο δικαίωμά τους να μοιράζονται και την καθημε-
ρινότητα του παιδιού τους.

Ο σεβασμός στον ρόλο της μητέρας και του πατέρα
σε καμία περίπτωση δεν αναιρείται από την αυτονόητη
υποχρέωσή τους να ασκούν εξίσου τη γονική φροντί-
δα. Αντιθέτως, ενισχύεται.

Προσβολή για τον κάθε γονέα και καταστροφή για το
παιδί αποτελεί η εμμονή σε παρωχημένα μοντέλα που
έχουν στηριχθεί σε στερεότυπα του παρελθόντος και
σε φασόν δικαστικές αποφάσεις «κουρασμένων» δι-
καστών.

Αυτή η διαμορφωμένη από στερεότυπα του χθες
κατάσταση δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Δεν μπορεί τα
παιδιά να γίνονται «όπλα» σε αρρωστημένες συγκρού-
σεις με τεράστιες επιπτώσεις στη διαμόρφωση του χα-
ρακτήρα τους.

Είναι ζήτημα ανθρωπιάς και πολιτισμού να αντιλη-
φθούμε επιτέλους και στην Ελλάδα ότι οι γονείς είναι
δύο και όχι ένας. Και έχουν και οι δύο τις ίδιες ευθύνες
και τα ίδια δικαιώματα. Κι επίσης ότι δεν υπάρχουν δι-
καιώματα χωρίς ευθύνες.

Τα παιδιά μας χρειάζονται και τους δύο γονείς δίπλα
τους κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και όχι κάθε
δεύτερο Σαββατοκύριακο.

Συν-επιμέλεια και συν-ευθύνη για τα παιδιά μας

του
Σωτήρη 

Παπαδημητρίου

Σύμβουλος 
Επικοινωνίας



Αντιπυρική περίοδος
Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος την 1η Μαΐου 2021 και η Πυροσβεστι-
κή ετοιμάζει καμπάνια. Κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύονται η
καύση και η χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγρο-
τικές εκτάσεις. Ειδικότερα, απαγορεύονται κάθε χρήση φωτιάς, φλό-
γας ή σπίθας στην ύπαιθρο και η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτο-
λιβαδικών εκτάσεων. Άντε να δούμε και φέτος.

Επέστρεψε 
Με μεγάλη χαρά και πολλά χα-
μόγελα υποδέχτηκαν πίσω στα
κοινοβουλευτικά του καθήκον-
τα τον Κώστα Σκανδαλίδη οι συ-
νεργάτες του στη Βουλή. Ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος
του Κινήματος Αλλαγής είχε νο-
σήσει με κορονοϊό μαζί με τη
σύζυγό του στις αρχές Απριλίου
και παρά το γεγονός ότι πέρασε
τη νόσο σχετικά ελαφριά και,
πάντως, χωρίς να χρειαστεί νο-
σηλεία, παρέμεινε για καιρό στο
σπίτι.

Οι διαχειριστές
Η διαδικασία επιλογής των στελε-

χών που θα επανδρώσουν την ανώ-

τατη ιεραρχία του ΤΑΙΠΕΔ φτάνει

στο τέλος της. Εκεί που η αγορά πε-

ρίμενε από την κυβέρνηση να στε-

λεχώσει την ευαίσθητη και πολύ σημαντική αυτή δημόσια δομή, η

οποία έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της ιδιωτικής πε-

ριουσίας του ελληνικού κράτους με τεχνοκράτες, μάλλον τελικά

προκρίνονται άτομα-διαχειριστές.

Για τη ΓΣΕΕ
Στον 7ο όροφο της Κουμουνδού-

ρου ευελπιστούν ότι σε τυχόν εκλογές

στη ΓΣΕΕ οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ θα

μπορούσαν να αναδειχθούν σε μία

από τις δύο μεγάλες παρατάξεις,

παίρνοντας τη θέση τής άλλοτε κρα-

ταιάς ΠΑΣΚΕ. Μάλιστα, φαίνεται ότι

αυτό είναι ένα σενάριο που δεν «χα-

λάει» ούτε τη Ν.Δ. ούτε το ΚΚΕ.

Από το κακό στο χειρότερο η Τουρκία

Η
οικονομική κατάσταση της κεντρικής τρά-
πεζας της Τουρκίας επιδεινώθηκε έτι πε-
ραιτέρω, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία

που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με αυτά,
τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 9%, φτάνοντας στα
86,7 δισ. δολάρια. Την ίδια περίοδο τα συναλλαγμα-
τικά αποθέματα μειώθηκαν κατά 12,9% σε 46,2 δισ.
δολάρια. Τον Μάρτιο τα αποθέματα χρυσού της τρά-
πεζας μειώθηκαν κατά 4,3% σε μηνιαία βάση και

έφτασαν τα 38,9 δισ. δολάρια. Οι βραχυπρόθεσμες
προκαθορισμένες καθαρές παροχές της κυβέρνη-
σης και της κεντρικής τράπεζας, συμπεριλαμβανο-
μένων των δανείων σε ξένο νόμισμα, των χρεογρά-
φων και των υποχρεώσεων καταθέσεων σε συνάλ-
λαγμα, μειώθηκαν κατά 12,5% στα 26,8 δισ. δολάρια,
σύμφωνα με την έκθεση. Αν δεν υπάρξουν άλλες
εξελίξεις, ο Ερντογάν δύσκολα θα αλλάξει το κλίμα
στην οικονομία. 
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Ε
πιστολή με επισήμανση την επίλυση
σημαντικών ζητημάτων απέστειλε η
ΠΟΜΙΔΑ προς τον υπουργό Οικονομι-

κών Χρήστο Σταϊκούρα, ζητώντας την ικανο-
ποίηση σειράς αιτημάτων. Οι ιδιοκτήτες που
έχουν πληγεί στο έπακρο από την πανδημία
ζητούν:
� Να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμούσες

διορθώσεις, πληρωμές και συμψηφισμοί
αποζημιώσεων των εκμισθωτών ακόμη και
με δόσεις ρυθμισμένων οφειλών.

� Να ανοίξουν όλα τα πεδία στην εφαρμογή
της ΑΑΔΕ για τη διόρθωση των λαθών της
περιόδου του 2020, βάσει μηνυμάτων της
ΑΑΔΕ, που δεν έχει ολοκληρωθεί έως τώρα. 

� Να εκδοθεί άμεσα η απόφαση με τους ΚΑΔ
κλειστών και πληττόμενων Απριλίου 2021
και να εφαρμοστεί και για τον μήνα αυτόν η
ίδια διαδικασία προκαταβολής του ποσού
στους δικαιούχους που έγινε για τον μήνα
Μάρτιο 2021 με βάση τη «Δήλωση Covid»
που υπέβαλαν για τον μήνα Φεβρουάριο
2021 ή καλούνται να υποβάλουν για τον μήνα
Μάρτιο.

�Να δοθεί παράταση για τη δήλωση λύσης των
ανενεργών μισθώσεων ακινήτων μέχρι την
έναρξη και κατά τη διάρκεια υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.

� Να ανακοινωθεί η τελική λύση στο επίμαχο
ζήτημα αποζημίωσης των ιδιοκτητών στις
περιπτώσεις όταν μετά την αρχική μίσθωση
έχει ακολουθήσει μισθωτήριο που έχει υπο-
βληθεί από τον μισθωτή για υπεκμίσθωση
του ακινήτου προς τρίτο πρόσωπο (υπομι-
σθωτή).

� Να αντιμετωπιστεί η κακόπιστη άρνηση κα-
ταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων από
τους ενοικιαστές που έκαναν μονομερείς
μειώσεις ενοικίων, δηλώνοντας ότι δήθεν
είναι πληττόμενοι και οι δηλώσεις Covid των
ιδιοκτητών απορρίφθηκαν από την ΑΑΔΕ. 

� Να τερματιστεί η αναγκαστική μείωση ενοι-
κίων ή, αν συνεχιστεί, αυτό να γίνει με φο-
ρολογητέα αποζημίωση των ιδιοκτητών στο
100% του ποσού της μείωσης.

Επειδή το κλίμα είναι μάλλον βαρύ, στο
υπουργείο δεν πρέπει να ξεχνούν ότι με βάση
τις μετρήσεις η πλειονότητα των ιδιοκτήτων
είναι κοντά στο κυβερνών κόμμα.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Και οι ιδιοκτήτες
έχουν ψυχή

anetnews24@gmail.com 



Γ
ια το δεύτερο (και σημαντικότε-
ρο) μέρος της «μητέρας των
μαχών», το εργασιακό νομο-
σχέδιο, ετοιμάζονται στον ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Η παρουσίαση του σχεδίου νόμου
ήδη έχει σημάνει συναγερμό στην Κου-
μουνδούρου, καθώς ετοιμάζεται νέος γύ-
ρος κινητοποιήσεων, που θα κορυφωθεί
με την κατάθεσή του στη Βουλή. Κάτι που
προανήγγειλε χθες η αρμόδια τομεάρχης
του κόμματος Μαριλίζα Ξενογιαννακο-
πούλου.

«Θα δώσουμε τη μάχη για να μην περά-
σει το νομοσχέδιο-έκτρωμα», ξεκαθάρι-
σε η ίδια, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση
καταργεί το 8ωρο, μειώνει τους μισθούς
και θεσπίζει απλήρωτες υπερωρίες. «Η
κυβέρνηση καταργεί το 8ωρο και μειώνει
τους μισθούς, θεσπίζει τις ατομικές συμ-
βάσεις και τις απλήρωτες υπερωρίες, κα-
ταλύει τις συλλογικές συμβάσεις και
οδηγεί σε ανεξέλεγκτες απολύσεις», ση-
μείωσε χαρακτηριστικά μετά την παρου-
σίαση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά
από τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζη-
δάκη, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση
επιδιώκει να επιβάλει όσα δεν τόλμησαν
ούτε οι πιο σκληρές μνημονιακές κυβερ-
νήσεις. Σύμφωνα με την ίδια, ο κ. Μητσο-
τάκης αφενός συνεχίζει τη διάλυση των
ελεγκτικών μηχανισμών και την ενθάρ-
ρυνση της παραβατικότητας στην αγορά

εργασίας, αφετέρου «πραγματοποιεί μια
επίθεση χωρίς προηγούμενο στις συνδι-
καλιστικές ελευθερίες και στο δικαίωμα
της απεργίας και στοχεύει στον εκφοβι-
σμό των εργαζομένων που διεκδικούν τα
δικαιώματά τους». «Οι αναγκαίες διατά-
ξεις ενσωμάτωσης, όπως για τη βία και
την κακοποίηση στην εργασία και τις γο-
νικές άδειες, δεν μπορούν να συγκαλύ-
ψουν τον αντικοινωνικό, αντιδημοκρατι-
κό και αυταρχικό χαρακτήρα του νομο-
σχεδίου και την επιβολή της εργασιακής
ζούγκλας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά η
κυρία Ξενογιαννακοπούλου. 

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος
της Βουλής Νίκος Βούτσης υπογράμμισε
ότι το εργασιακό νομοσχέδιο «απομει-
ώνει περαιτέρω και συρρικνώνει τους
ελέγχους στον τομέα της εργασίας», ενώ
τόνισε στο Κόντρα ότι είναι επιλογή της
κυβέρνησης να αξιοποιήσει την πανδη-
μία για να πληγεί ο χώρος της εργασίας:
«Θέλουν στην καπιταλιστική αναδιάρ-
θρωση, που ήδη κυοφορείται για τον κό-
σμο μετά την πανδημία, οι εργαζόμενοι,

το κεφάλαιο και οι εγγυήσεις της εργα-
σίας να βγουν χαμένοι για μια ακόμα φο-
ρά υπέρ των μεγάλων οικονομικών συμ-
φερόντων». 

Πυρά σε Χρυσοχοΐδη 
Στο μεταξύ, συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την επί-

θεση προς τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με αφορμή το
τραγικό περιστατικό στα Γλυκά Νερά. «Η
κυβέρνηση, αντί να ασχοληθεί με το ορ-
γανωμένο έγκλημα, βάζει την Αστυνομία
να κυνηγάει κόσμο στις πλατείες και να
ελέγχει SMS», είπε χθες στο Open ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του κόμματος Νάσος
Ηλιόπουλος, συμπληρώνοντας ότι «η κυ-

βέρνηση και ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν ασχο-
λούνται με το οργανωμένο έγκλημα. Αντί
η κυβέρνηση να στρέφει την αστυνόμευ-
ση σε περιοχές όπου υπάρχει η εγκλημα-
τικότητα, έχουμε την Αστυνομία να φυλά-
ει τον κ. Φουρθιώτη».

Το στίγμα των προθέσεών της τόσο για την πορεία του
Κινήματος Αλλαγής όσο και για την πολιτική στάση που
προτίθεται να κρατήσει απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η χώρα ξεκαθάρισε η Φώφη Γεννηματά
σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο πλαίσιο του
Delfoi Economic Forum. 

Το ΚΙΝ.ΑΛ., όπως είπε, θα σταθεί απέναντι στις ρυθμί-
σεις που προωθεί η κυβέρνηση στις εργασιακές σχέσεις.
«Βρίσκεται σε έναν πόλεμο έναντι των εργαζομένων…
Επέλεξαν να καταδικάσουν 600.000 εργαζομένους να
ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Προωθούν το ωράριο-λάστι-
χο και τις απλήρωτες υπερωρίες. Με τη ρύθμιση που τώρα
φέρνει η κυβέρνηση υπονομεύει τελικά τη Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας, αφήνοντας “παραθυράκι” στους ασύ-
δοτους εργοδότες να κάνουν ατομικές συμβάσεις», είπε

με έμφαση. Με τις ρυθμίσεις αυτές εκτίμησε ότι «καταρ-
γείται το οκτάωρο στην πράξη και ο εργαζόμενος θα είναι
στο έλεος του εργοδότη». Προέβλεψε, δε, ότι μετά την
πανδημία θα επικρατήσει αναστάτωση στον ιδιωτικό το-
μέα, αφού ο εργαζόμενος θα δυσκολεύεται να κάνει ατο-
μική σύμβαση με τον εργοδότη του. 

Δεν έκρυψε τη βαθιά ανησυχία της και τον προβληματι-
σμό της με αφορμή το άγριο έγκλημα στα Γλυκά Νερά. Κα-
τηγόρησε, μάλιστα, την κυβέρνηση για επικοινωνιακή και
όχι ουσιαστική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας: «Μας
κάνει όλους μας να αισθανόμαστε ανίσχυροι μέσα στο ίδιο
μας το σπίτι. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει προτεραιότητα
στο να προστατεύσει τις γειτονιές. Έχουν γίνει χιλιάδες
επιθέσεις και δεν “ιδρώνει το αυτί” κανενός. Να αφήσουν
την επικοινωνιακή τακτική και να εστιάσουν εκεί». Μάλι-

στα, ζήτησε επιτακτικά «να γίνει αυστηροποίηση των ποι-
νών για τα ειδεχθή εγκλήματα. Η βαριά εγκληματικότητα
είναι ανεξέλεγκτη και αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί».
Κληθείσα να σχολιάσει τα μέτρα της κυβέρνησης για τη
στήριξη της οικονομίας, τα χαρακτήρισε «καθυστερημένα
αλλά και ανεπαρκή», υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα δεν
πήγαν εκεί που έπρεπε για να «πιάσουν τόπο». Ωστόσο,
αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα για την εστίαση είναι καλό,
αλλά, όπως είπε, «δεν φτάνει». 

Αναφερομένη στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι το μόνο που προ-
σπαθεί να κάνει είναι πάλι να «καβαλήσει ένα κύμα δια-
μαρτυρίας». Και στο ίδιο ύφος συμπλήρωσε ότι «το δικό
μας αφήγημα μιλάει για ένα πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο
που θα αντιμετωπίζει τις ανισότητες».

ΑΑντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Φώφη: «Επέλεξαν να καταδικάσουν 600.000 εργαζομένους να ζουν στη φτώχεια»
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Μ. Ξενογιαννακοπούλου: 
«Η κυβέρνηση καταργεί 
το 8ωρο, μειώνει τους 
μισθούς και θεσπίζει 
απλήρωτες υπερωρίες»

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

Σε θέσεις μάχης
στον ΣΥΡΙΖΑ
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Κ
αμπανάκι ώστε το πρόγραμμα
ναυπήγησης των νέων ελληνι-
κών φρεγατών να μην έχει την
τύχη των πυραυλακάτων, που

χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρω-
θούν, έκρουσε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος
κατά την ενημέρωση της Διαρκούς Επι-
τροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βου-
λής. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισή-
μανε τον κίνδυνο το πρόγραμμα των νέων
φρεγατών να καταλήξει στην... ξέρα των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ελ-
ληνικά ναυπηγεία ή, σε διαφορετική περί-
πτωση, το έργο να αναλάβουν εξ ολοκλή-
ρου ναυπηγικές μονάδες του εξωτερικού,
στερώντας, όμως, από την ελληνική αμυν-
τική βιομηχανία εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ.

«Σύντομα θα λάβουμε μια μεγάλη από-
φαση για την πρόσκτηση τεσσάρων φρε-
γατών. Ακούω, και ευλόγως, από όλα τα
κόμματα της αντιπολίτευσης την παραίνε-
ση να ναυπηγήσουμε όσα περισσότερα γί-
νεται σε ελληνικά ναυπηγεία. Θυμίζω ότι
του χρόνου θα παραδοθεί η τελευταία από
τις επτά πυραυλακάτους που άρχισαν να
ναυπηγούνται από ελληνικά ναυπηγεία το
2001. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ανά-
λογο πρόγραμμα ναυπήγησης», τόνισε ο
υπουργός.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παναγιωτόπου-
λος ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικα-
σίες για τον Σκαραμαγκά ώστε η χώρα να
αποκτήσει ναυπηγεία που θα μπορέσουν

να αναλάβουν ένα τόσο μεγάλο πρόγραμ-
μα. «Η ιδανική συνθήκη είναι να έχουμε
τουλάχιστον ένα ναυπηγείο που θα μπο-
ρεί να διεκπεραιώσει σε εύλογο χρόνο
αυτή την εμβληματική δουλειά για το Πο-
λεμικό Ναυτικό», ανέφερε ο υπουργός
και διευκρίνισε ότι η συμμετοχή των ελ-
ληνικών εταιρειών δεν αφορά μόνο στη
ναυπήγηση των πλοίων, καθώς αυτό είναι
το μικρότερο κομμάτι του έργου, αλλά κυ-
ρίως στα συστήματα που θα εγκαταστα-
θούν στα πλοία. «Το σκαρί μιας φρεγάτας
ανέρχεται σε 60-70 εκατ. ευρώ. Το μεγά-
λο κόστος μιας σύγχρονης φρεγάτας εί-
ναι τα οπλικά συστήματα ανθυποβρυχια-
κού πολέμου, αντιαεροπορικής άμυνας,
ηλεκτρονικού πολέμου κ.λπ., που φτά-
νουν στο 1 δισ. ευρώ».

Στον προγραμματισμό του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας βρίσκεται και το πρό-
γραμμα του νέου εθνικού τυφεκίου, η κα-
τασκευή του οποίου θα ανατεθεί στα Ελ-
ληνικά Αμυντικά Συστήματα, εξασφαλί-
ζοντας τη βιωσιμότητα της εταιρείας.
Όμως, όπως εξήγησε ο ΥΕΘΑ, λόγω πε-
ριορισμών στον Προϋπολογισμό το πρό-

γραμμα αυτό θα ενταχθεί το 2022. «Όταν
επιλεγεί ο ξένος οίκος που θα έρθει στην
Ελλάδα και θα αναπτύξει με όρους συμ-
παραγωγής, αυτή είναι η βασική προϋπό-
θεση που τίθεται από το υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας και τα ΕΑΣ, θα εξασφαλίσει
την επόμενη μέρα αυτής της βιομηχα-
νίας», είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Η κατάσταση είναι καλύτερη στην ΕΑΒ,
καθώς το πρόγραμμα της αναβάθμισης
των F-16 κινείται εντός χρονοδιαγράμμα-
τος, ενώ, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνι-
κής Άμυνας, γίνεται προσπάθεια να τρέ-
ξουν και τα υπόλοιπα προγράμματα της
εταιρείας. «Το θέμα είναι να τρέξουν και
τα παράλληλα προγράμματα, η αναβάθμι-
ση των τεσσάρων αεροσκαφών ναυτικής
συνεργασίας P3 “Orion” του ΠΝ και οι
συντηρήσεις των C-130».

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της,
άσκησε κριτική στους χειρισμούς της κυ-
βέρνησης για τη μη συμμετοχή της εγχώ-
ριας αμυντικής βιομηχανίας στην κατα-
σκευή των μαχητικών αεροσκαφών
Rafale που αγόρασε πρόσφατα η Ελλάδα.
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε ότι
τα Rafale ήρθαν «με όρους παγκόσμιου
ρεκόρ ταχύτητας», ενώ στη σύμβαση πρό-
σκτησης έχει προβλεφθεί ρήτρα για μελ-
λοντική εμπλοκή της αμυντικής βιομηχα-
νίας στη διαδικασία εν συνεχεία υποστή-
ριξης των μαχητικών αεροσκαφών.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης
Βίτσας χαρακτήρισε «σκάνδαλο» τη συμ-

φωνία με την ισραηλινή Elbit για τη δημι-
ουργία Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής
Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα. «Σκάνδαλο
είναι ότι από το τέλος του 2022, αν δεν πη-
γαίναμε στη λύση της Καλαμάτας, η Πολε-
μική Αεροπορία, μια αεροπορία παγκό-
σμιας κλάσης και ποιότητας, δεν θα είχε
εκπαιδευτικά αεροπλάνα ούτε ελικοφόρα
ούτε τζετ», απάντησε ο ΥΕΘΑ.

Η Ελλάδα, πάντως, εμπλουτίζει τη συ-
νεργασία της με το Ισραήλ, αφού, εκτός
από την Καλαμάτα και την ενοικίαση δύο
μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου
Heron, προχώρησε στην υπογραφή συμ-
βάσεων για την υποστήριξη των κινητή-
ρων των ελικοπτέρων S-70 του Πολεμι-
κού Ναυτικού αλλά και των επιθετικών
ελικοπτέρων ΑΗ-64 Apache του Στρατού
Ξηράς.
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Καμπανάκι ώστε 
το πρόγραμμα ναυπήγησης
των νέων ελληνικών 
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των πυραυλακάτων, 
που χρειάστηκαν 20 χρόνια για
να ολοκληρωθούν, έκρουσε 
ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Προσοχή, μην πέσουμε σε... ξέρα 



Ε
δραιώνεται η στρατηγική συνερ-
γασία Ελλάδας - Ηνωμένων Πολι-
τειών με την υπογραφή της ανανε-
ωμένης Συμφωνίας Αμοιβαίας

Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), η οποία θα
πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους δύο
μήνες, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανέ-
φερε σε διαδικτυακή εκδήλωση της αμερι-
κανικής δεξαμενής σκέψης CSIS ότι οι σχέ-
σεις Αθήνας - Ουάσιγκτον βρίσκονται σε
ιστορικά υψηλό επίπεδο, καθώς οι δύο χώ-
ρες μοιράζονται κοινές αξίες και συμφέρον-
τα και πρόκειται να ενισχυθούν περαιτέρω με
τη νέα αμυντική συμφωνία.

Αν και η διαπραγμάτευση με τους Αμερι-
κανούς για το ακριβές περιεχόμενο της
MDCA βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, δύο φαί-
νεται ότι είναι τα επικρατέστερα σενάρια. Το
πρώτο αφορά στην προσθήκη νέων τοποθε-
σιών στρατηγικής σημασίας στη συμφωνία,
δηλαδή στην επέκταση της αμερικανικής πα-
ρουσίας σε νέες βάσεις, και το δεύτερο και
πιο πιθανό στην αναβάθμιση των υποδομών
στις υφιστάμενες τοποθεσίες. 

«Αυτό που κάναμε ήταν να επιλέξουμε κά-
ποιες στρατηγικές τοποθεσίες σε ολόκληρη
την Ελλάδα, τη Σούδα που είναι η κορωνίδα,
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που βρίσκε-
ται στα βορειοανατολικά σύνορά μας και δύο
αεροπορικές βάσεις στην Κεντρική Ελλάδα,
όπου οι συνθήκες πτήσης και η πληρότητα
του ανάγλυφου είναι ιδανικές για υψηλής
ποιότητας εκπαίδευση για τα πληρώματα των
ελικοπτέρων και των μαχητικών αεροσκα-
φών», ανέφερε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη,
πάντως, εξετάζεται η νέα επέκταση της
MDCA να έχει διάρκεια πέντε ετών, ενώ πη-
γές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονί-
ζουν ότι αν και δεν συνδέεται με το πρόγραμ-
μα των ελληνικών φρεγατών, περιλαμβάνει,
ωστόσο, την παροχή αμερικανικού αμυντι-
κού εξοπλισμού για την ενίσχυση των ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων.

Κι ενώ η Ελλάδα εξελίσσεται στον πιο αξιό-
πιστο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών
στην Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα δεν
κρύβει τον εκνευρισμό της για τη στάση της
Ουάσιγκτον και την αποπομπή της από το
πρόγραμμα των F-35. Ο εκπρόσωπος της
τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν, χαρα-

κτήρισε «παράνομη» και «μονομερή» την
απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου για
τα F-35, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τουρκία
θα αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις, ενδεχο-
μένως στη ρωσική ή την κινεζική αγορά. Ο
Καλίν τα έβαλε και με την Ευρώπη, υποστηρί-
ζοντας ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο της
Ε.Ε.» όσον αφορά στα ζητήματα του Μετανα-
στευτικού και της επικαιροποίησης της Τε-
λωνειακής Ένωσης. 

Τα Ελληνοτουρκικά
Τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ελ-

ληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο
σχολιάζουν οι πολιτικοί αρχηγοί στο περιοδι-
κό «Επί του… Περιστυλίου» της Βουλής. «Σε
εθνικό επίπεδο, αξίζει να σημειωθεί το γεγο-
νός ότι τα σύνορα στον Έβρο και στο Αιγαίο
αποτελούν πλέον και στην πράξη τα ανατολι-
κά σύνορα της Ευρώπης… Θα συνεχίσουμε
να εργαζόμαστε για στενότερη ευρωπαϊκή

συνεργασία στους τομείς της εξωτερικής
ασφάλειας και της άμυνας, με αιχμές την
προστασία των συνόρων και την πολιτική
ασύλου», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι «η Ε.Ε.
πρέπει να στηρίξει ένα ισχυρό πλαίσιο ευρω-
τουρκικού διαλόγου που να συνδέει την προ-
ώθηση μιας ουσιαστικής θετικής ατζέντας με
την Τουρκία», ενώ η Φώφη Γεννηματά επισή-
μανε ότι «η Ευρώπη ουσιαστικά παρακολου-
θεί τον Ερντογάν να θέτει σε εφαρμογή τη νε-
οοθωμανική φαντασίωση της “γαλάζιας πα-
τρίδας”, να αλωνίζει στη ΝΑ Μεσόγειο και να
ευτελίζει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς χωρίς
κυρώσεις». «Το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. ενθαρρύ-
νουν την όξυνση της τουρκικής επιθετικότη-
τας», υποστήριξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας,
ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε ότι «αν
και η Ελλάδα είχε το Διεθνές Δίκαιο με το μέ-
ρος της, δεν το βρήκε ποτέ». 

Το προξενείο στη Βεγγάζη
Δραστηριοποιείται και πάλι η ελληνική δι-

πλωματία στη Λιβύη έπειτα από τροπολογία
του υπουργείου Εξωτερικών που προβλέπει
την ανασύσταση του Γενικού Προξενείου της
Ελλάδας με έδρα τη Βεγγάζη της Λιβύης. Η
εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την προαναγγελία
που είχε κάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός από
το έδαφος της Λιβύης στις αρχές Απριλίου,
όταν και ανακοίνωσε τη λειτουργία της ελλη-
νικής πρεσβείας στην Τρίπολη.
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Βρίσκουν… βάσεις νέας συνεργασίας
stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Εδραιώνονται οι στρατηγικοί 
δεσμοί Ελλάδας - Ηνωμένων 
Πολιτειών, με την υπογραφή 
της ανανεωμένης 
Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αμυντικής Συνεργασίας

Τα εύσημα ενός ακόμη υψηλόβαθμου Ευρωπαίου αξιωματού-
χου, του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότη-
τας Κλάους Ρέγκλινγκ, αυτήν τη φορά για τη σύλληψη, τις γενικές
κατευθύνσεις αλλά και τις επιμέρους στοχεύσεις του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απέσπασε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή τους συνάντηση στο Μέγαρο Μαξί-
μου. «Θεωρώ πως είναι ένα καλό σχέδιο και το κλειδί είναι η υλο-
ποίηση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέγκλινγκ, προδιαγρά-
φοντας κατ’ ουσίαν τις από τούδε και στο εξής εξελίξεις σχετικά
με το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με
πληροφορίες, στο Μέγαρο Μαξίμου προσδοκούν ότι το master-
plan που έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται
να είναι μέσα στα πρώτα τρία που θα εγκριθούν και επισήμως.
Ακολούθως και βάσει του έως τώρα σχεδιασμού το Εθνικό Σχέ-
διο Ανάκαμψης θα παρουσιαστεί στο πλέον θεσμικό τερέν, αυτό
της Βουλής, στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Ανώτεροι κυβερ-
νητικοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι μολονότι μια τέτοια εξέ-

λιξη δεν είναι συνταγματικά υποχρεωτική, κρίνεται πολιτικά και
ηθικά επιβεβλημένη, καθώς το εν λόγω σχέδιο αποτελεί τον Οδι-
κό Χάρτη της επόμενης 10ετίας για τη χώρα, ως εκ τούτου οι Έλ-
ληνες πολίτες πρέπει να γνωρίζουν την άποψη κάθε πολιτικής
δύναμης ξεχωριστά.

Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός επικαιροποίησε εκ νέου τον
στρατηγικό προσανατολισμό της κυβέρνησης, ότι δηλαδή, παρά
την πανδημία του κορονοϊού, δεν ανακόπηκε η υλοποίηση μεταρ-
ρυθμίσεων για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ανάκαμψης στη με-
τα-πανδημία περίοδο. Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε, μάλιστα,
να εκφράσει την ικανοποίησή του για την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και για τον ρυθμό μεί-
ωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ έκανε ειδική μνεία
για επί θύραις άνοιγμα του τουρισμού εν μέσω περιβάλλοντος
σταθερής αποκλιμάκωσης του τρίτου κύματος της πανδημίας του
κορονοϊού. 

Σπύρος Μουρελάτος

Ψήφος εμπιστοσύνης από Ρέγκλινγκ στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης



Α
νατριχιαστικές λεπτομέρειες
για τη δολοφονία της 20χρο-
νης Καρολάιν προκύπτουν
από τη νεκροψία-νεκροτομή

που έγινε από την Ιατροδικαστική Υπηρε-
σία Αθηνών. Ο δράστης της στυγερής δο-
λοφονίας επί της ουσίας έπνιξε με τα ίδια
του τα χέρια τη νεαρή μητέρα, θέλοντας
να κάμψει την όποια αντίσταση μπορεί να
προέβαλε. 

Από την ιατροδικαστική εξέταση προ-
έκυψε ότι ο θάνατος της 20χρονης Καρο-
λάιν προήλθε από «απόφραξη των αερο-
φόρων οδών, ως συνέπεια ασφυξίας», η
οποία προήλθε από τον δράστη που της
έκλεισε το στόμα με πανί (σ.σ.: πιθανότατα
την μπλούζα που βρέθηκε τυλιγμένη στον
λαιμό της κοπέλας), ενώ με το χέρι του
ασκούσε πίεση σε στόμα και μύτη. Το
αποτέλεσμα ήταν η άτυχη κοπέλα να μην
μπορεί να ανασάνει και ύστερα από λίγα
λεπτά να καταλήξει, λίγα μέτρα μακριά
από το μόλις 11 μηνών βρέφος της και τον

32χρονο σύζυγό της, που ήταν και αυτός
δεμένος και φιμωμένος. 

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είναι πολύ
πιθανό η 20χρονη Καρολάιν να αντιστά-
θηκε (σ.σ.: γνώριζε πολεμικές τέχνες),
όπως θα έκανε κάθε μάνα που θα ένιωθε
να απειλείται η ζωή του παιδιού της. Οι
κακοποιοί θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να
την κάνουν να «σωπάσει».

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής
έκθεσης διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Αν-
θρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής και
θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Την
ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται με
αμείωτη ένταση, με τους έμπειρους αξιω-
ματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να έχουν στρέψει το
ενδιαφέρον τους σε φακέλους συμμο-

ριών που έχουν κατά το παρελθόν «χτυ-
πήσει» σε σπίτι στη Βορειοανατολική Ατ-
τική, αλλά και περίπου 250-300
σκληρούς ποινικούς που αποφυ-
λακίστηκαν την τριετία 2019-
2021. 

Το πληροφοριακό δίκτυο,
ακόμη και εντός των φυλακών,
έχει «πάρει φωτιά», ενώ πα-
ράλληλα αναμένονται τα απο-
τελέσματα από τα Εγκλημα-
τολογικά Εργαστήρια, που
ψάχνουν για γενετικό υλικό
ή δακτυλικά αποτυπώματα
ατόμων των οποίων δεν δι-
καιολογείται η παρουσία τους
στον χώρο. Θα δώσει τεράστια
ώθηση στις έρευνες το να βρε-
θεί κάποιο στοιχείο που να
ταυτοποιεί άτομο σεσημασμέ-
νο κατά το παρελθόν, καθώς
οι Αρχές θα ξέρουν προς τα
πού να κινηθούν. 

Η επικήρυξη -με 300.000 ευρώ- των δολοφόνων της 20χρο-
νης μητέρας από τα Γλυκά Νερά δεν ξένισε όσους γνωρίζουν
καλά τον τρόπο που λειτουργεί ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κατά το παρελθόν, άλλωστε,
στα περάσματά του από την Κατεχάκη είχε εφαρμόσει ξανά το
ίδιο μέτρο για περιπτώσεις τρομοκρατίας, «σκληρών» ποινι-
κών, ακόμη και αντιεξουσιαστών.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση επικήρυξης αφορά στους κου-
κουλοφόρους που στις 29 Οκτωβρίου 2020 είχαν εισβάλει στο
γραφείο του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ και είχαν διαπομπεύσει τον
ίδιο κρεμώντας του πινακίδα στον λαιμό και βγάζοντάς τον

φωτογραφίες. Ένα περιστατικό που είχε σοκάρει, όχι μόνο την
πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και το σύνολο της κοινής
γνώμης, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να ανακοινώ-
νει χρηματική αμοιβή 100.000 ευρώ σε οποιονδήποτε παρά-
σχει στοιχεία και πληροφορίες.

Τον Οκτώβριο του 2009, λίγες μέρες μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του ως υπουργού Προστασίας του Πολίτη (για
δεύτερη φορά στην πολιτική του διαδρομή), ο Μιχάλης Χρυσο-
χοΐδης είχε προχωρήσει στην επικήρυξη για 600.000 ευρώ
των διαβόητων «ληστών με μαύρα». Πρόκειται για συμμορία
ποινικών - αντιεξουσιαστών, για τους οποίους η ΕΛ.ΑΣ. θεω-

ρούσε τότε ότι εμπλέκονται και σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Η
επικήρυξη τότε αφορούσε τρία άτομα, δύο αδέρφια και έναν
συνεργό τους, ωστόσο δεν αποδείχτηκε ενεργή εμπλοκή τους
στο ένοπλο αντάρτικο πόλης. Την ίδια χρονιά, το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το υπουργείο Οικο-
νομικών επικήρυξε για 1.000.000 ευρώ τους δράστες της επί-
θεσης με βιτριόλι εναντίον της Κωνσταντίνας Κούνεβα. Η πε-
ρίπτωση της καθαρίστριας-συνδικαλίστριας είχε σοκάρει τη
χώρα, ενώ η επίθεση με καυστικό υγρό στο πρόσωπό της είχε
προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία της.

Παπ.

Η τέταρτη επικήρυξη με «υπογραφή» Χρυσοχοΐδη
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Ψάχνουν για «λάθη»
των κακοποιών
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης
Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την
έρευνα είναι σχεδόν σίγουροι ότι οι
δράστες είναι σεσημασμένοι, με πλού-
σιο ποινικό παρελθόν. Γι’ αυτό και δεν
δίστασαν να σκοτώσουν αρχικά το σκυ-
λί της οικογένειας για να μη γαβγίζει
και στη συνέχεια την 20χρονη κοπέλα,
με τα ίδια τους τα χέρια, καθώς ένας
πυροβολισμός θα ενείχε μεγάλο ρίσκο
να κινητοποιήσει γείτονες και κατά
συνέπεια την Αστυνομία. Το μεγαλύτε-
ρο «λάθος» που φαίνεται, όμως, πως
έχουν κάνει είναι η πολύωρη (σ.σ.:
υπολογίζεται από 45 έως 70 λεπτά) πα-
ραμονή τους εντός της μεζονέτας, κα-
θώς δεν πείστηκαν ότι τα μετρητά που
είχε κρύψει ο 32χρονος πιλότος της
Πολιτικής Αεροπορίας ήταν 10.000-

15.000 ευρώ. Συνέχισαν να ψά-
χνουν σπιθαμή προς σπιθαμή,
οπότε πιθανότατα έχουν αφήσει,

αν όχι δακτυλικό αποτύπωμα,
σίγουρα DNA σε κάποιο ση-

μείο. 
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει συγκεν-
τρώσει εργαστηριακά
ευρήματα από τα ρούχα
της 20χρονης και του
συζύγου, από διάφο-
ρους χώρους της μεζο-
νέτας, αλλά και οπτικό
υλικό από κάμερες
ασφαλείας στην ευρύτε-
ρη περιοχή, προκειμέ-
νου να διαπιστώσει το

δρομολόγιο των δραστών.
Υπενθυμίζεται ότι οι κακο-

ποιοί, προτού εισβάλουν στο
σπίτι, φρόντισαν να καταστρέ-
ψουν μια εξωτερική κάμερα,
αλλά και μια εσωτερική, την
οποία είχε τοποθετήσει το ζευ-
γάρι για να βλέπει το μωρό του.

Φ Ρ Ι Κ Η  Σ Τ Α  Γ Λ Υ Κ Α  Ν Ε Ρ Α

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Έτσι έπνιξαν την Καρολάιν
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Αλλάζει ο νόμος για 
τα ειδεχθή εγκλήματα 

Νέα Σμύρνη: Ύποπτος
για απόπειρα βιασμού
ο 22χρονος φοιτητής
Για βαρύτερο αδίκημα από αυτά για τα
οποία δικάζεται αύριο στο Αυτόφωρο
καλείται με την ιδιότητα του υπόπτου
να δώσει εξηγήσεις ο 22χρονος φοιτη-
τής, ο οποίος συνελήφθη για το πλημ-
μέλημα της προσβολής γενετήσιας
αξιοπρέπειας. Ο νεαρός, τον οποίο κα-
τέγραψε κάμερα που ήταν τοποθετη-
μένη στην είσοδο πολυκατοικίας στη
Νέα Σμύρνη να ακολουθεί κοπέλα… με
το μόριο έξω, κινδυνεύει τώρα να βρε-
θεί αντιμέτωπος και με το κακούργημα
της απόπειρας βιασμού.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι
στιγμής γνωστά, η συγκεκριμένη
έρευνα ξεκίνησε με αφορμή μήνυση
νεαρής γυναίκας στην οποία ανέφερε
ότι άγνωστος σε αυτήν άνδρας τής επι-
τέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 6ης
Αυγούστου του 2020.
Ο δράστης, σύμφωνα με την καταγγέλ-
λουσα, προσπαθώντας να μπει στο σπί-
τι της στον Νέο Κόσμο επιχείρησε να
της κατεβάσει το σορτσάκι. Ακόμη,
σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας
την έπιασε από τον λαιμό, της έκλεισε
το στόμα και προσπάθησε να τη βάλει
στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εκείνη
αντιστάθηκε και πάνω στην πάλη κατά-
φερε να του κατεβάσει τη μάσκα και
τότε ο δράστης υπό τον φόβο ενδεχο-
μένως ότι αποκαλύφθηκαν τα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου του τράπηκε
σε φυγή. Η κοπέλα κατέθεσε μήνυση
κατ’ αγνώστων για απόπειρα βιασμού
της. Όταν, όμως, είδε το βίντεο από τη
Νέα Σμύρνη, αναγνώρισε τον 22χρονο.
Τώρα ο νεαρός καλείται να δώσει για
αυτή την υπόθεση ανωμοτί εξηγήσεις.

Από τη Μαρία Δήμα 

Π
ραγματική έκτιση της επιβαλ-
λόμενης ποινής, με αύξηση
του ορίου εγκλεισμού στις
φυλακές από τα 2/5 που

ισχύει έως και τα 4/5, για την υφ’ όρων
απόλυση των κρατουμένων προανήγγει-
λε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντί-
νος Τσιάρας μετά τη στυγερή δολοφονία
της 20χρονης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά
μπροστά στα μάτια του συζύγου της και
του μόλις 11 μηνών μωρού τους.

Το ειδεχθές έγκλημα, που συγκλόνισε
το πανελλήνιο λόγω της πρωτοφανούς
βαρβαρότητάς του, συζητήθηκε χθες το
πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον
υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα να
προαναγγέλλει κατά τη διάρκεια του 6ου
Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών την
αυστηροποίηση της προϋπόθεσης για
την απόλυση στις περιπτώσεις που έχει
επιβληθεί ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσιάρα, με
αφορμή και την ειδεχθή και αποτρόπαια
δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν, το
υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω της Επι-
τροπής Παρακολούθησης του Ποινικού

Κώδικα που εξετάζει τις αλλαγές που θα
επέλθουν στον νέο Ποινικό Κώδικα που
ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019 (νόμος
4619/2019), θα αυστηροποίησει το καθε-
στώς υφ’ όρων απόλυσης των καταδικα-
σθέντων, ακόμη και τις περιπτώσεις της
ισόβιας κάθειρξης. Και η αυστηροποί-
ηση αυτή θα υλοποιηθεί, όπως τόνισε ο
υπουργός Δικαιοσύνης, «για την ενίσχυ-
ση της ασφάλειας των πολιτών και την
ικανοποίηση του κοινού περί δικαίου αι-
σθήματος».

Ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου και πρώην πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας Αθανά-
σιος Ράντος, ο οποίος συμμετείχε στο
Φόρουμ, αναφέρθηκε στην εικόνα του
Έλληνα δικαστή, την οποία αποκάλεσε
θετική, πλην των γνωστών καθυστερή-
σεων, και είναι ανώτεροι του μέσου όρου
των δικαστικών λειτουργών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο
πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ιωάννης Σαρμάς αναφέρθηκε στις συμ-
βάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που θα
φτάσουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
έλεγχο, σημειώνοντας ότι αναμένουν δι-
πλασιασμό των συμβάσεων, από δύο χι-

λιάδες που είναι σήμερα να φτάσουν τις
4.000 και θα αφορούν σε 18 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου πρόσθεσε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς
το Ελεγκτικό Συνέδριο θα επισπεύσει
τον έλεγχο και, αν χρειαστεί, θα κάνει
επιπρόσθετα τέταρτο και πέμπτο κλιμά-
κιο για να ελεγχθούν άμεσα οι συμβά-
σεις. Για την ταχύτητα ελέγχου των συμ-
βάσεων για την πανδημία ανέφερε ότι
ελέγχθηκαν περί τις 100 συμβάσεις τον
μήνα, σε χρόνο που δεν ξεπέρασε το μι-
σό ή το ένα τρίτο του χρόνου που συνή-
θως απαιτείται για τον έλεγχο των συμ-
βάσεων, που είναι ένας μήνας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα
αυστηροποιήσει το καθεστώς
υφ’ όρων απόλυσης 
των καταδικασθέντων 
αλλά και τις περιπτώσεις 
της ισόβιας κάθειρξης



Από τη Μαρία Δήμα 

Κ
ατηγορούμενος για τα κα-
κουργήματα του βιασμού και
της απόπειρας βιασμού είναι
από χθες ο δημοφιλής ηθο-

ποιός Πέτρος Φιλιππίδης - αδικήματα
που προκαλούν ιδιαίτερη αποστροφή
και τα οποία φέρεται να διέπραξε σε
βάρος τριών γυναικών, εκμεταλλευό-
μενος, εκτός από τη σωματική του υπε-
ροχή, το… όνομά του στη μαρκίζα, με
αντάλλαγμα μια θέση εργασίας σε κά-
ποια παράσταση!

Τα τρία βαριά κακουργήματα (ένας
βιασμός και δύο απόπειρες) απήγγειλε
σε βάρος του ο εισαγγελέας Πρωτοδι-
κών Κώστας Σπυρόπουλος, ο οποίος
χειρίστηκε τη σχετική προκαταρκτική
εξέταση που διατάχθηκε με αφορμή τις
σοκαριστικές καταγγελίες τριών γυναι-
κών ηθοποιών σε βάρος του ηθοποιού.
Ο ίδιος, στις έγγραφες εξηγήσεις του,
τις οποίες υπέβαλε στον εισαγγελέα
μέσω του συνηγόρου του, χωρίς την
παρουσία του, όχι μόνο αρνήθηκε τις
καταγγελίες των τριών συναδέρφων
του, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες,
τις απέδωσε σε λόγους εκδίκησης, για-
τί δεν είχε συνεργαστεί επαγγελματικά
μαζί τους.

Ωστόσο, η περαιτέρω ποινική μετα-

χείριση του κατηγορούμενου ηθοποιού
θα κριθεί από την πορεία της κύριας
ανάκρισης, αφού η δικογραφία που
σχηματίστηκε σε βάρος του διαβιβά-
στηκε σε ανακριτή Αθηνών, ο οποίος θα
καλέσει σε απολογία τον ηθοποιό.

Λεπτομερής περιγραφή 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενδελε-

χής εισαγγελική έρευνα του Κώστα
Σπυρόπουλου αναβάθμισε μία από τις
πράξεις της απόπειρας βιασμού που εί-
χε καταγγείλει μία από τις γυναίκες σε
τετελεσμένο αδίκημα. «Μου έπιανε πά-
νω από τα ρούχα βίαια το στήθος, τους
μηρούς μου και την περιοχή των γεννη-
τικών μου οργάνων», λέει στη λεπτομε-
ρή περιγραφή η καταγγέλλουσα. «Με
πίεζε στα χέρια, με είχε εγκλωβίσει στη
γωνία του καναπέ και, ωστόσο, είχε κα-
τεβάσει το παντελόνι του και είχε βγά-
λει έξω τα γεννητικά του όργανα. Μου
έλεγε ότι ήθελε να του γλείψω και να
του χαϊδέψω το πέος του και εγώ φώ-
ναζα ότι θέλω να σταματήσει. Φώναζα!
Ασκούσε δύναμη πάνω μου που δεν
μπορούσα να τον αποκρούσω λόγω της
σωματικής του υπεροχής… Συνέχισε
τραβώντας το κολάν μου, για να με γδύ-
σει, και κατάφερε να το κατεβάσει μέ-
χρι ένα σημείο μαζί με το εσώρουχό
μου».

Χαρακτηριστική είναι και η καταγγε-

λία της μίας εκ των θυμάτων της από-

πειρας, η οποία, όταν τόλμησε να τον

προειδοποιήσει ότι θα τον καταγγείλει

στα κανάλια, ο Πέτρος Φιλιππίδης της

απάντησε κυνικά: «Τα κανάλια θα μου

κλ@@ν τα αρ@@α…». Ο ηθοποιός αυ-

νανίστηκε μπροστά της, όταν η γυναίκα

αντιστάθηκε, και την πέταξε στην κυ-

ριολεξία έξω από το αυτοκίνητο, λέγον-

τάς της «άντε γ…, που θες και ρόλο».

Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν

πως άλλος ένας γνωστός ηθοποιός κα-

λείται από τον εισαγγελέα να δώσει

εξηγήσεις ως ύποπτος βιασμού, τον
οποίο φέρεται να τέλεσε το 2020.

Ως ύποπτος τέλεσης ενός ακόμα βιασμού ανήλικου
αγοριού καλείται να δώσει κατάθεση στον εισαγγελέα ο
πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λι-
γνάδης.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά σε βάρος του ηθο-
ποιού καταγγελία για βιασμό. Ο κατηγορούμενος ηθοποι-
ός-σκηνοθέτης θα δώσει τις ανωμοτί εξηγήσεις του στο
Τμήμα Ασφαλείας Τριπόλεως, λόγω της κράτησής του στις
Φυλακές της Τρίπολης.

Υπενθυμίζεται ότι ο προφυλακισμένος από τον περα-
σμένο Φεβρουάριο ηθοποιός αυτήν τη φορά καταγγέλλε-
ται από έναν 24χρονο -σήμερα- άνδρα, ο οποίος αυτο-

βούλως είχε εμφανιστεί τον περασμένο Μάρτιο στη δικα-
στική λειτουργό που χειρίζεται την ανάκριση για την υπό-
θεση, υποστηρίζοντας ότι στην εφηβεία του, πριν από
επτά χρόνια, βιάστηκε δύο φορές από τον Δημήτρη Λιγνά-
δη.

Ο νεαρός σήμερα άνδρας, ουκρανικής καταγωγής, φέ-
ρεται να βιάστηκε από τον ηθοποιό το 2015, όταν ήταν 17
χρόνων. Τότε ζούσε στο σπίτι του μια νοσηρή κατάσταση,
αφού η μητέρα του είχε προβλήματα αλκοολισμού και ο
πατέρας του ήταν βίαιος και γυναικάς.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ανακρίτρια ο νεαρός, ο
κατηγορούμενος του πρότεινε να μείνει μαζί του, για να

βρει διέξοδο από τα οικογενειακά του προβλήματα. Εκεί-
νος δέχτηκε την πρόταση, καθώς πίστευε πως η επιλογή
του αυτή δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη από ένα
σπίτι χωρίς ρεύμα και ανέσεις.

Στο μεταξύ, σε αρχειοθέτηση οδεύουν οι καταγγελίες
που έγιναν στο ΣΕΗ από συνολικά 11 γυναίκες κατά του
προέδρου της Ένωσης Σεναριογράφων, Αλέξανδρου Κα-
καβά - καταγγελίες που επίσης είχε παραδώσει στον ει-
σαγγελέα ο Πασχάλης Τσαρούχας. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, από την εισαγγελική έρευνα που διενεργήθηκε
δεν στοιχειοθετούνται εις βάρος του αδικήματα κατά της
γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Αντιμέτωπος με νέα (τέταρτη) κατηγορία ο Δημήτρης Λιγνάδης

Κατηγορούμενος
για βιασμό
ο Φιλιππίδης 

Τα βαριά κακουργήματα
απήγγειλε σε βάρος 
του γνωστού ηθοποιού 
ο εισαγγελέας 
Πρωτοδικών Κώστας 
Σπυρόπουλος… 
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ΈΈκθεση ΠΟΥ: 
Η πανδημία 
θα μπορούσε 
να αποφευχθεί

Ταράζουν τα νερά τα ευρήματα ανεξάρτη-
της διεθνούς επιτροπής, η οποία κλήθηκε
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)
να αξιολογήσει τα ανακλαστικά της διε-
θνούς κοινότητας στην παγκόσμια κρίση της
πανδημίας του κορονοϊού. Σύμφωνα με τους
ειδικούς, η «κατάσταση στην οποία βρισκό-
μαστε σήμερα θα μπορούσε να είχε προλη-
φθεί»! 

Πιο συγκεκριμένα, η Έλεν Τζόνσον Σίρ-
λιφ, πρώην πρόεδρος της Λιβερίας, συνεπι-
κεφαλής της επιτροπής μαζί με την πρώην
πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Χέλεν
Κλαρκ, δήλωσε πως η κρίση «οφείλεται σε
μυριάδες αποτυχίες, κενά και καθυστερή-
σεις στην προετοιμασία και στη διαχείριση.
Αυτό συνέβη, εν μέρει, λόγω της αποτυχίας
να πάρουμε τα μαθήματα του παρελθόντος». 

Στην έκθεσή τους με τίτλο «Covid-19: Ας
είναι η τελευταία πανδημία», που δημοσιεύ-
θηκε χθες, οι ειδικοί της επιτροπής καταγ-
γέλλουν ένα «πραγματικό Τσερνόμπιλ του
21ου αιώνα» και ζητούν να γίνουν άμεσα αλ-
λαγές στα συστήματα προειδοποίησης και
πρόληψης. Αν και αυστηρή, η έκθεση των
ειδικών δεν θεωρεί ότι υπάρχει μόνο ένας
ένοχος για την εξέλιξη της πανδημίας.

Αυτό αναφέρεται ρητά και στην έκθεση
των ειδικών: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο συνδυα-
σμός κακών στρατηγικών επιλογών, της έλ-
λειψης επιθυμίας να αντιμετωπιστούν οι
ανισότητες και ενός συστήματος από το
οποίο έλειπε ο συντονισμός προκάλεσε ένα
τοξικό κοκτέιλ, το οποίο επέτρεψε στην παν-
δημία να μετατραπεί σε μια καταστροφική
ανθρωπιστική κρίση».

Η επιτροπή διορίστηκε από τον γενικό
γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους,
βάσει της απόφασης που υιοθετήθηκε τον
Μάιο του 2020 από τις χώρες-μέλη, και απο-
τελείται από 13 ειδικούς. Αυτοί εξετάζουν
εδώ και οκτώ μήνες την εξάπλωση της παν-
δημίας και τα μέτρα που έλαβαν ο ΠΟΥ αλλά
και οι χώρες για να την αντιμετωπίσουν.

Μ
ε γοργούς ρυθμούς προχωρά το
πρόγραμμα «Ελευθερία», καθώς
σήμερα το πρωί αναμένεται να
σπάσει το φράγμα των 4.000.000

εμβολιασμών. Την ίδια στιγμή, όπως έκανε
γνωστό χθες ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικί-
λιας, επιστρέφουν οι άδειες στο υγειονομικό
προσωπικό της χώρας και στους εργαζομένους
στο ΕΚΑΒ. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, συνολικά
2.600.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί
τουλάχιστον με μία δόση, ποσοστό που αντι-
στοιχεί σε 24,59% του πληθυσμού, ενώ περισ-
σότεροι από 1.300.000 έχουν ολοκληρώσει τον
εμβολιασμό τους (ποσοστό το οποίο ξεπερνά το
13%). «Είναι εντυπωσιακό ότι το ποσοστό εμφά-
νισης στο ραντεβού με την “Ελευθερία” αγγίζει
το 97% - στοιχείο που μας επιτρέπει να αισιοδο-
ξούμε και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις
Ελληνίδες και στους Έλληνες για την αθρόα
προσέλευσή τους στα εμβολιαστικά κέντρα»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας.
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που
είναι πλήρως εμβολιασμένο, η Ελλάδα είναι
στην 8η θέση από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα «Γαλάζια
Ελευθερία», ο Βασίλης Κικίλιας έκανε γνωστό
πως οι κάτοικοι 19 νησιών θα εμβολιαστούν με
το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & John-
son. Τα νησιά αυτά είναι: η Ρόδος, η Κέρκυρα, η
Λέσβος, η Χίος, η Ζάκυνθος, η Σαλαμίνα, η Κε-
φαλονιά, η Κως, η Σάμος, η Λευκάδα, η Σύρος,
η Νάξος, η Σαντορίνη, η Λήμνος, η Κάλυμνος, η
Θάσος, η Μύκονος, η Πάρος και η Αίγινα. 

Τα συγκεκριμένα νησιά ενισχύονται με επι-

πλέον εμβολιαστικά κέντρα από τις δυνάμεις
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και με κινητά
συνεργεία εμβολιασμού που θα υποστηρίξουν
την ολοκλήρωση του καθολικού εμβολιασμού.
Ακόμη, ο κ. Κικίλιας έκανε γνωστό πως έχουν
ολοκληρωθεί ήδη οι εμβολιασμοί σε 32 νησιά.
Σε άλλα 36 νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000
κατοίκων ολοκληρώνεται ο εμβολιασμός μέχρι
τα τέλη Μαΐου.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε εκτενώς
στη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, το-
νίζοντας πως «τιμάμε τους ανθρώπους μας που
με αυταπάρνηση δίνουν καθημερινά τον μεγά-
λο αγώνα για τη ζωή». 

Μάλιστα, έκανε γνωστό πως από σήμερα
«και ύστερα από έξι μήνες συγκλονιστικής
προσπάθειας προχωράμε στην άρση της ανα-
στολής κανονικών αδειών του προσωπικού των
νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ, των
Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία),
του ΕΚΕΑ, του ΙΦΕΤ, της ΕΚΑΠΥ, των Κεντρικών
Υπηρεσιών των ΥΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας
του υπουργείου Υγείας».

Μείωση του αριθμού των διασω-
ληνωμένων καταγράφηκε χθες,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έδω-
σε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ. Την
ίδια στιγμή, καταγράφηκαν συνο-
λικά 2.489 κρούσματα, έπειτα από
63.107 τεστ. 
Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργα-
στηριακά επιβεβαιωμένα κρού-
σματα που καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες 24 ώρες είναι 2.489, εκ
των οποίων πέντε εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισό-
δου της χώρας. Με βάση τα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα των τελευ-
ταίων επτά ημερών, 49 θεωρούν-
ται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.616 σχετιζόμενα
με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι
θάνατοι ασθενών με Covid-19 εί-
ναι 70, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 11.211. Ο αριθμός όσων
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 707, ενώ οι εισαγωγές νέων
ασθενών με κορονοϊό στα νοσο-
κομεία της επικράτειας είναι 318. 
«Επίκεντρο» του τρίτου κύματος
του κορονοϊού παραμένει η Αττι-
κή. Συγκεκριμένα, στο Λεκανο-
πέδιο καταγράφηκαν 1.063 κρού-
σματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη εν-
τοπίστηκαν 226. 

Μειώθηκαν 
οι διασωληνωμένοι 

Οι κάτοικοι 19 νησιών 
θα εμβολιαστούν 
με το μονοδοσικό εμβόλιο
της Johnson & Johnson

«Καλπάζουν» 
οι εμβολιασμοί -
Σπάει το φράγμα
των 4.000.000 
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ΑΘΗΝΑ

Μέρες δόξας στο Μέγαρο Κοτζιά

Σήμερα Πέμπτη θα παρελάσουν πολλοί επίσημοι από το
δημαρχείο της πρωτεύουσας στην πλατεία Κοτζιά. Το πρωί ο
δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης θα δεχτεί τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ και άλλους
Ευρωπαίους επισήμους. Το βράδυ στην ταράτσα του δημαρ-
χείου θα παρατεθεί επίσημο δείπνο προς τιμήν των ηγετών
που συμμετέχουν στο Φόρουμ των Δελφών. Μεταξύ των
εκλεκτών προσκεκλημένων είναι ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο
Ζόραν Ζάεφ, η Μαργκρέτε Βεστάγκερ και Ευρωπαίοι δημο-
σιογράφοι. Σημειώνεται ότι η ταράτσα του Μεγάρου Κοτζιά
είχε επισκευαστεί για δεξιώσεις επί δημαρχίας Ντόρας
Μπακογιάννη.

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ 

Εγκρίθηκαν τα ΣΟΑΠ Πειραιά 
και Δυτικής Αθήνας  

Εγκρίθηκαν
από το ΥΠ.ΕΝ.
τα Σχέδια
Ολοκληρωμέ-
νων Αστικών
Παρεμβάσε-
ων (ΣΟΑΠ) του
Πειραιά και
της Δυτικής Αθήνας, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς στον δήμαρχο Πει-
ραιά Γιάννη Μώραλη και στον δήμαρχο Περιστερίου και πρό-
εδρο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
Ανδρέα Παχατουρίδη. Κατόπιν τούτου, οι ωφελούμενοι δήμοι
μπορούν να διεκδικήσουν και να απορροφήσουν σημαντικά
ευρωπαϊκά κονδύλια. Το ΣΟΑΠ του Δήμου Πειραιά έχει στόχο
την ανάπτυξη της πόλης ως επιχειρηματικού και τουριστικού
Μητροπολιτικού Κέντρου διεθνούς αναγνωρισιμότητας και
εμβέλειας. Το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας αφορά στους Δήμους Αι-
γάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβά-
ρας, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων - Καματερού και Φυλής και στο-
χεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας και της κοινωνικής πε-
ριθωριοποίησης.

ΠΕΙΡΑΙAΣ

Πρόσθετος κοινόχρηστος 
χώρος στις επιχειρήσεις
Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που
έχουν πληγεί από την πανδημία, ο δήμος παραχωρεί
ατελώς επιπλέον κοινόχρηστο χώρο για ανάπτυξη τρα-
πεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος. Σε περί-
πτωση που δεν υπάρχει χώρος για παραχώρηση, τα τέ-
λη που αντιστοιχούν στη διάρκεια της χρήσης του κοι-
νόχρηστου χώρου θα μειωθούν έως 50% αναλογικά με
τη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων. Τα εν
λόγω ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Για τη συνεισφορά του στη διαχείριση του
προσφυγικού προβλήματος τιμήθηκε από

την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ο Δήμος
Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ηρα-
κλείου είχε προκρίνει τη λύση της φιλοξε-
νίας σε μικρές δομές (ξενοδοχεία ή διαμε-

ρίσματα) στο πλαίσιο του προγράμματος
«Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων - ES-

TIA». Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποίησαν
υποδειγματικά η Αναπτυξιακή Ηρακλείου

και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, όπως επι-
σήμαναν σε ειδική εκδήλωση στο δημαρ-

χείο ο αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμο-
στείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα και ο δήμαρ-

χος Βασίλης Λαμπρινός.

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο
όμορφο νησί του Ιονίου. Χωρίς κομπα-
σμούς ο δήμαρχος Ζακύνθου Νικήτας
Αρετάκης δηλώνει στο pelop.gr: «Τα αδί-
στακτα κυκλώματα διαφεντεύουν τη Ζά-
κυνθο και η Αστυνομία αδυνατεί να εμπε-
δώσει αίσθημα ασφάλειας στο νησί. Αυτή
είναι η πικρή αλήθεια. Από το 2016, που
έγινε η ληστεία σε βάρος μου, απέστειλα
περισσότερες από 30 επιστολές στους
υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, στους
αρχηγούς της ΕΛ.ΑΣ. και στον γενικό επι-
θεωρητή Ιονίων Νήσων, όλες με αγωνιώ-
δες περιεχόμενο και με εκκλήσεις να λά-
βουν δραστικά μέτρα, γιατί θα θρηνούσαμε
θύματα στο νησί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόσφατα
δολοφονηθείς Ντίμης Κορφιάτης ήταν βα-
σικός μάρτυρας κατηγορίας στην πολύ-
κροτη δίκη της ληστείας σε βάρος του δη-
μάρχου Ζακύνθου και επιχειρηματία Νική-
τα Αρετάκη, από τον οποίο δράστης άρπαξε
την τσάντα που περιείχε 550.000 ευρώ. Η
κατάσταση περιπλέκεται έτι περαιτέρω,
καθώς ο φόβος που έχει επικρατήσει στο
νησί, επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του
δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αρνείται να
συνέλθει για να μην... μπλέξει, εκδίδοντας
ομόφωνο ψήφισμα καταδίκης για τα αλλε-
πάλληλα «συμβόλαια θανάτου» που εκτε-
λούνται στη Ζάκυνθο.

!ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Δήμαρχος και
σύμβουλοι φοβούνται
για τη ζωή τους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δημιουργία Κέντρων Κοινότητας
Πρόσκληση προς τους δήμους με πληθυσμό πάνω από
10.000 κατοίκους για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας απευ-
θύνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το εν λόγω πρόγραμμα
με τίτλο «Λειτουργία One Stop Shop / Κέντρων Κοινότητας
ευπαθών ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες (Γ’ Φάση)»
έχει προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Τιμητική διάκριση από την   Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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Τ
α «εργαλεία» που έχουν θεσμοθετη-
θεί πρόσφατα και δίνουν την ευκαιρία
σε δήμους να συνεργαστούν μεταξύ

τους ώστε να εκμεταλλευτούν μελέτες και
χρηματοδοτικά προγράμματα και να υλο-
ποιήσουν τα έργα που προγραμματίζουν
εξήρε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βο-
ρίδης κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής
εκδήλωσης που διοργάνωσε το Συμβούλιο
της Ευρώπης (Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης
για την Καλή Διακυβέρνηση). Όπως επισή-
μανε ο υπουργός, «η ανάπτυξη της διαδη-
μοτικής συνεργασίας είναι βασικός στόχος
του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς μέσω
αυτής οι συμμετέχοντες αποκομίζουν αμοι-
βαία οφέλη και αξιοποιούν τις οικονομίες
κλίμακας, βελτιώνοντας την κατανομή πό-
ρων και υιοθετώντας καλές πρακτικές».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιά-
στηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος
«Τεχνική Βοήθεια για την Καλή Διακυβέρ-

νηση στην Ελλάδα Μέρος ΙΙ - Υποστήριξη για
την Ανάπτυξη Διαδημοτικής Συνεργασίας»,
που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του
υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με
την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και το Ινστιτού-
το Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου
Πανεπιστημίου. Αποτέλεσμα του προγράμ-
ματος είναι το Εγχειρίδιο Διαδημοτικής Συ-
νεργασίας, ένας πρακτικός οδηγός προς
τους δήμους με κατευθυντήριες γραμμές
και υποδείγματα για την υλοποίηση διαδη-
μοτικών συνεργασιών.

Στην ομιλία του ο κ. Βορίδης εξήρε τη
συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης
στην υλοποίηση του έργου, το οποίο, όπως
σημείωσε, θέτει τα θεμέλια για μια αποτελε-
σματική, αποδοτική και σύγχρονη Δημόσια
Διοίκηση, που θα ανταποκρίνεται στις επι-
τακτικές ανάγκες της κοινωνίας και της οι-
κονομίας.

Μεταμορφώνονται τα σιντριβάνια της πόλης  
Ένα μεγάλο έργο που στοχεύει στην ανα-

βίωση των σιντριβανιών της πόλης, έτσι
ώστε να γίνουν ξανά τα διακοσμητικά στοι-
χεία που συνοδεύουν τη βόλτα, το παιχνίδι
και τη ζωή στα πάρκα και τις πλατείες, βρί-
σκεται σε εξέλιξη από τον Δήμο Αθηναίων.
Το πρώτο βήμα έγινε με την κατασκευή του
σιντριβανιού στην πλατεία Ομονοίας και
σειρά έχουν πάρει τα δεκάδες σιντριβάνια
που βρίσκονται στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τα οποία ανακαινίζονται, επισκευάζονται και
συντηρούνται, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ήδη έχουν παρα-
δοθεί σε λειτουργία με τον νέο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τους τα πρώτα 15 σιντριβάνια
στις πλατείες Τρούμαν, Ρηγίλλης, Ιδρύματος Ερευνών, Μεταξουργείου, Αιγύπτου, Αμερικής,
Αττικής, Μεσολογγίου, Ναθαναήλ, Λαυρίου, στη συμβολή των οδών Βεΐκου και Δημητρακο-
πούλου, στην περιοχή Φιξ Πατησίων, στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών, στον πεζόδρομο της Φω-
κίωνος Νέγρη (Δροσοπούλου) αλλά και στην οδό Υμηττού, ενώ τις επόμενες μέρες ολοκληρώ-
νονται οι εργασίες σε πέντε ακόμη.

Έργα υποδομής 
στο Μαρούσι  

Έπεσαν οι
υπογραφές
από τον πε-
ριφερειάρ-
χη Αττικής
Γιώργο Πα-
τούλη και

τον δήμαρχο Αμαρουσίου Θεόδωρο
Αμπατζόγλου στην προγραμματική
σύμβαση που προβλέπει την έναρξη
των έργων κατασκευής αγωγών ομ-
βρίων στο κέντρο του Δήμου Αμα-
ρουσίου με χρηματοδότηση της Πε-
ριφέρειας Αττικής, ύψους 600.000
ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η
άμεση αντιπλημμυρική παρέμβαση
και η ελαχιστοποίηση των αρνητι-
κών επιπτώσεων των λιμναζόντων
ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Δημοτικής Ενότητας του
Δήμου Αμαρουσίου, τα οποία προ-
καλούν και σημαντικά προβλήματα
υδρολίσθησης στα κινούμενα οχή-
ματα.
Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, «το
Μαρούσι αποτελεί ένα μητροπολιτι-
κό κέντρο και στις προτεραιότητές
μας ήταν να δώσουμε λύση στο έντο-
νο πρόβλημα με τα λιμνάζοντα όμ-
βρια ύδατα στο κέντρο της πόλης, με
τα απαραίτητα έργα αποστράγγισης,
με στόχο την καλύτερη προστασία
και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό
της πόλης». 

«Κερδίζω όσο 
ανακυκλώνω»
Το καινοτόμο πρόγραμμα αν-
ταποδοτικής ανακύκλωσης
αποκλειστικά για νοικοκυριά
«Κερδίζω όσο Ανακυκλώνω -
ΚοΑ» βάζει μπροστά ο Δήμος
Μοσχάτου - Ταύρου με πρω-
τοβουλία του δημάρχου Αν-
δρέα Ευθυμίου. Το πρόγραμ-
μα στοχεύει στην αύξηση των
ποσοστών ανακύκλωσης των
απορριμμάτων συσκευασίας
και στην επιβράβευση των
πολιτών με βάση την επίδοσή
τους στην ανακύκλωση, ενώ η
πιλοτική λειτουργία θα ξεκι-
νήσει στην περιοχή Γλυκά
Νερά Μοσχάτου με στόχο
σύντομα να φτάσει σε όλες τις
γειτονιές της πόλης. Προς
στιγμήν, όσοι κάτοικοι της πε-
ριοχής Γλυκών Νερών Μο-
σχάτου επιθυμούν να συμμε-
τέχουν στην πιλοτική φάση
της δράσης μπορούν να δη-
λώσουν συμμετοχή, κάνοντας
εγγραφή στην ιστοσελίδα
www.mosta-koa.gr.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις
τον τελευταίο καιρό για να
«αναδομήσει» έναν από τους
αντιδημάρχους του; Αρχικά οι
πιέσεις προέρχονταν κυρίως
από «εξωτερικούς παράγον-
τες», όμως προσφάτως ενερ-
γοποιήθηκαν και αρκετές δυ-
νάμεις μέσα στην παράταξη
της διοίκησης. Όπως φαίνεται,
η συμπεριφορά τού εν λόγω
αντιδημάρχου δεν έχει αφήσει
κανέναν αδιάφορο και δεν
αποκλείεται σύντομα ο δήμαρ-
χος να ενδώσει στη λύση του
ανασχηματισμού. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Άμεση ενίσχυση 
Με αφορμή το τραγικό έγκλημα
στα Γλυκά νερά με τη δολοφονία
της εικοσάχρονης, ήρθε στην επι-
φάνεια και πάλι το θέμα την ελλι-
πούς αστυνόμευσης της περιοχής.
Ο δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος
Μάδης θύμισε ότι είχε επισημάνει
ήδη από τη θητεία του ως επικεφα-
λής της μείζονος αντιπολίτευσης
του δήμου την επιτακτική ανάγκη
ενίσχυσης του Αστυνομικού Τμή-
ματος Παιανίας, ενώ μετά την ανά-
ληψη των καθηκόντων του και με
τον πλέον επίσημο τρόπο ενημέ-
ρωσε σχετικά το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη. Όπως επιση-
μαίνει τώρα, «ο Δήμος Παιανίας
έχει την ιδιαιτερότητα να καλύπτει
μεγάλη επιφάνεια με αστικές,
ημιαστικές και αγροτικές περιο-
χές, ενώ η κατάργηση του Α.Τ.
Γλυκών Νερών επιδείνωσε την
κατάσταση».

Μ A Κ Η Σ  Β Ο Ρ I Δ Η Σ   

«Η διαδημοτική συνεργασία 
αποφέρει αμοιβαία οφέλη» 



Π
αραδοσιακά, με το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας (Γενι-
κής Παιδείας) θα ανοίξει και
φέτος η αυλαία των Πανελλα-

δικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους
των γενικών λυκείων, στις 14 Ιουνίου.
Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της παρατεταμέ-
νης αναστολής της διά ζώσης εκπαίδευ-
σης, το σχολικό έτος επεκτάθηκε κατά
δύο εβδομάδες και θα ολοκληρωθεί για
τα γυμνάσια και τα λύκεια στις 11 Ιουνίου. 

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τα μα-
θήματα Ομάδας Προσανατολισμού. Συγ-
κεκριμένα, στις 16 του μήνα οι υποψήφιοι
θα διαγωνιστούν σε Αρχαία Ελληνικά
(Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά
(Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονο-
μίας και Πληροφορικής) και Βιολογία
(Σπουδών Υγείας), στις 18 σε Κοινωνιολο-
γία (Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία
(Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας)
και Πληροφορική (Σπουδών Οικονομίας
και Πληροφορικής) και στις 22 σε Ιστορία
(Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Θε-
τικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και
Οικονομία (Σπουδών Οικονομίας και
Πληροφορικής).

Τη σκυτάλη θα πάρουν οι υποψήφιοι
των επαγγελματικών λυκείων στις 15
Ιουνίου με το μάθημα των Νέων Ελληνι-
κών. Στις 17 του μήνα, ανάλογα με την ει-
δικότητά τους, θα διαγωνιστούν στα Μα-
θηματικά και στις 19 σε Ανατομία - Φυ-
σιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,
Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογι-
κής Γεωργίας. Στις 23 Ιουνίου οι υποψή-

φιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν σε Ηλε-
κτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί
στη Ναυτιλία - Εφαρμογές και Ιστορία
Σύγχρονης Τέχνης. Στις 24, σε Υγιεινή,
Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές
Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία
Μηχανών. 

Στις 25 Ιουνίου σειρά έχουν τα μαθή-
ματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες
Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ
και Ναυτικές Μηχανές. Την επόμενη
ημέρα, η Τεχνολογία Υλικών, η Οικοδο-
μική, οι Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
και τα Ψηφιακά Συστήματα και στις 28

του μήνα τα Στοιχεία Ψύξης - Κλιματι-
σμού, οι Κινητήρες Αεροσκαφών και τα
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερ-
μάνσεων. Ως είθισται, η εξέταση θα ξεκι-
νά στις 8.30 το πρωί και θα έχει διάρκεια
τριών ωρών, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει
να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα μι-
σή ώρα νωρίτερα. 

Το επόμενο διάστημα, το υπουργείο
Παιδείας θα γνωστοποιήσει και το πρό-
γραμμα των Ειδικών Μαθημάτων, ενώ
έως το τέλος της εβδομάδας θα ανακοι-
νωθεί και ο αριθμός των εισακτέων. Άμε-
σα θα πρέπει να γίνουν γνωστοί και οι
συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισα-

γωγής ανά Πανεπιστημιακό Τμήμα, οι
οποίοι έχουν αποφασιστεί έπειτα από
σχετικές εισηγήσεις των Ιδρυμάτων. 

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών 
Από την Εύη Πανταζοπούλου

Γρίφο για δυνατούς λύτες αποτελεί η συμπλήρωση του
φετινού μηχανογραφικού, αφού οι επιλογές των υποψη-
φίων θα καθοριστούν, σε μεγάλο βαθμό, από την Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Κατά την πρώτη χρονιά μερικής
εφαρμογής του νόμου «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθ-
μιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατά-
ξεις», κατά γενική παραδοχή, η ΕΒΕ θα δημιουργήσει ένα
κατώτατο βαθμολογικό όριο σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο,
το οποίο θα συρρικνώσει τον αριθμό των φοιτητών που θα
υποδεχθούν περίπου 150 Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Βάσει του μέσου όρου των επιδόσεων των υποψηφίων
πέρυσι, η ΕΒΕ στο πρώτο Επιστημονικό Πεδίο θα κυμανθεί

στα 8.800 μόρια, στο δεύτερο στα 9.152, στο τρίτο στα 9.248
και στο τέταρτο στα 7.848, με τον χαμηλότερο συντελεστή
(0,8). Όπως προκύπτει, και στα τέσσερα Επιστημονικά Πε-
δία τουλάχιστον μία στις τέσσερις Σχολές είχε πέρυσι χα-
μηλότερη βάση, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
μεγάλος αριθμός θέσεων θα μείνει κενός. Φέτος, περισσό-
τερο από κάθε άλλη χρονιά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επι-
λέξουν γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν και
ιδρύματα κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αφού οι βάσεις
εισαγωγής στις παραδοσιακά χαμηλόβαθμες σχολές της
περιφέρειας θα κινηθούν -σε πολλές περιπτώσεις- εντυ-
πωσιακά ανοδικά.  Υπενθυμίζεται ότι το εύρος των συντελε-
στών με τους οποίους θα πολλαπλασιαστεί ο μέσος όρος

των επιδόσεων των υποψηφίων, ώστε να προκύψει η ΕΒΕ,
είναι μεταξύ 0,8 και 1,2 και μεταξύ 0,7 και 1,1 στα Ειδικά Μα-
θήματα. Φέτος οι υποψήφιοι θα κληθούν να αντιμετωπί-
σουν και μία ακόμα προσθήκη, αυτήν του παράλληλου μη-
χανογραφικού, ενώ το 2022 οι μαθητές της Γ’ λυκείου θα
συμπληρώνουν δύο μηχανογραφικά για την εισαγωγή τους
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ένα για τα δημόσια ΙΕΚ.
Για πρώτη φορά, οι υποψήφιοι θα εισαχθούν στα δημόσια
ΙΕΚ συμπληρώνοντας μηχανογραφικό, βάσει του βαθμού
απολυτηρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορούν να συμπλη-
ρώσουν και τα δύο μηχανογραφικά και, εφόσον εισαχθούν
και σε ΑΕΙ και σε ΙΕΚ, θα πρέπει να επιλέξουν πού θα φοιτή-
σουν.

Οδηγός για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Υπενθυμίζεται ότι το σχολικό
έτος επεκτάθηκε κατά δύο
εβδομάδες - Το επόμενο 
διάστημα θα υπάρξουν 
ανακοινώσεις για 
τα Ειδικά Μαθήματα 
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Κ
άθειρξη 16 χρόνων επιβλήθηκε σε 50χρονο που

παρέσυρε με αυτοκίνητο την πρώην σύντροφό

του, την ώρα που κινείτο με ποδήλατο στην Κατε-

ρίνη, για να την εκδικηθεί επειδή τον έδιωχνε από το σπί-

τι. Ο κτηνοτρόφος στην απολογία του φάνηκε πως ήταν

σε πλήρη σύγχυση. Εμφανίστηκε αμετανόητος και είπε

στο δικαστήριο: «Έπρεπε να της κόψω τα πόδια». 

Η άτυχη 52χρονη διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμέ-

νη στο νοσοκομείο στις 8 Μαρτίου 2020, όταν παρασύρ-

θηκε από αυτοκίνητο τύπου βαν. Η εμπλοκή τού τότε

συντρόφου της αποδείχτηκε από τις κάμερες καταστη-

μάτων του δρόμου, που φανέρωσαν ποιος οδηγούσε το

όχημα το οποίο την παρέσυρε και την εγκατέλειψε. «Δεν

είχε ούτε πινακίδες και έφυγε αναπτύσσοντας ταχύτη-

τα», είπε στο δικαστήριο αυτόπτης μάρτυρας του περι-

στατικού. 

Η γυναίκα εμφανίστηκε στο δικαστήριο με αναπηρικό

καροτσάκι και ήταν η πρώτη φορά που παρίσταται σε δι-

καστική διαδικασία, καθώς μέχρι πρότινος νοσηλευόταν.

Ο 50χρονος στην απολογία του ανέφερε πως η πρώην

σύντροφός του «είναι φονιάς πολλών ανδρών», παραδε-

χόμενος ότι σκόπιμα την παρέσυρε με το όχημα. «Αν

ήθελα να τη σκοτώσω, θα την έριχνα στα γουρούνια. Δεν

θα την έβρισκαν ποτέ», είπε, σοκάροντας το δικαστήριο. 

Κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του νοσηλεύτηκε

στο ψυχιατρικό νοσοκομείο των φυλακών, ενώ στη δίκη

είχε διαρκώς εξάρσεις. Το πρωί αντικατέστησε τον ήδη

διορισμένο συνήγορο υπεράσπισής του με άλλον. 

Αν και πέρασαν 19 μήνες απ’ όταν ανέλαβε εκ νέου δή-
μαρχος στις Συκιές, ο κ. Δανιηλίδης ακόμη δεν όρισε μέλη
στα διοικητικά συμβούλια τόσο του ΝΠΔΔ Δημοτικό Κέν-
τρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου
όσο και στις σχολικές επιτροπές.

Παρά τις ιαχές της αντιπολίτευσης για… χρηστή διοίκηση
στο νομικό πρόσωπο και στις σχολικές επιτροπές, ο δήμαρ-

χος κρατά κλειστά… τα αυτιά του και προχωρά… πράττον-
τας κατά πώς τον ευχαριστεί. Βέβαια, ο μη ορισμός μελών
στα Δ.Σ. έφτασε στα γραφεία της κεντρικής κυβέρνησης και
δη στο αρμόδιο ΥΠ.ΕΣ., αλλά και στο ελεγκτικό όργανο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με τη
μορφή καταγγελιών και την ελπίδα για… σωτηρία! Το τι
μέλλει γενέσθαι θα το μάθουμε εν καιρώ…

Η επίμονη άρνηση του Δανιηλίδη

Έργα συντήρησης 2,5 εκατ. ευρώ 

Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σε πλατείες,
πεζόδρομους και άλλους πολυσύχναστους κοινό-
χρηστους χώρους της πόλης αλλά και παρεμβάσεις
για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών προγραμ-
ματίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Για αυτόν τον σκο-
πό πρόκειται να προκηρυχθούν δύο διαγωνισμοί,
συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ. Το
«πράσινο φως» για τη δημοπράτηση των δύο έργων
άναψε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου, που συ-
νεδρίασε υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Τε-
χνικών Έργων Εφραίμ Κυριζίδη, ενώ τα έργα συν-
τήρησης θα επιβλέπει ο εντεταλμένος σύμβουλος
τεχνικών έργων Δημήτρης Μήτρου.

Δωρεάν Ίντερνετ 
στον Δήμο Βόλβης

Δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, για μόνιμους
κατοίκους και επισκέπτες, διαθέτει πλέον ο Δή-
μος Βόλβης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
«σερφάρουν» ασύρματα σε ιστοσελίδες την ώρα
που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία του δήμου, γύ-
ρω από πλατείες και κτίρια των δημοτικών υπηρε-
σιών, σε Αρεθούσα, Νέα Απολλωνία, Νέα Μάδυτο
και Προφήτη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξύπνησαν αναμνήσεις 
Πίσω στον χρόνο ταξίδεψε ο
Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος
είχε την ευκαιρία να θυμηθεί το
αθλητικό του παρελθόν στο χάν-
τμπολ. Αφορμή για να ξυπνή-
σουν αναμνήσεις στάθηκε μια
συνέντευξη στο περιοδικό της
ΧΑΝΘ, με τη φανέλα της οποίας
είχε 784 γκολ (85/125 πέναλτι)
σε 156 επίσημες συμμετοχές.
Πάνω απ’ όλα, είχε την ευκαιρία
να αγωνιστεί με το εθνόσημο στο
στήθος σε ηλικία μόλις 17 ετών. 

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη
Με τον αναπληρωτή υπουργό Ανά-

πτυξης Νικόλαο Παπαθανάση συναν-
τήθηκε η βουλευτής Θεσσαλονίκης
της Ν.Δ. Άννα Ευθυμίου. Στο επίκεν-
τρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ανα-
πτυξιακές δυνατότητες της Θεσσαλο-
νίκης, με επενδύσεις που στηρίζονται
στην έρευνα και την καινοτομία, δί-
νοντας παράλληλα ευκαιρίες απασχό-
λησης στους νέους.

Περιπολίες...
«Ομάδες ευταξίας» ξεκινούν

περιπολίες από την ερχόμενη
εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, προ-
κειμένου να εντοπίζουν και να κό-
βουν πρόστιμα σε όσους πετούν
ανεξέλεγκτα μπάζα και ογκώδη
αντικείμενα είτε στα πεζοδρόμια
είτε δίπλα σε κάδους απορριμμά-
των. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
του κεντρικού δήμου, επόπτες κα-
θαριότητας, χωρισμένοι σε ομά-
δες των 2-3 ατόμων, θα κυκλοφο-
ρούν με μηχανάκια στην πόλη,
ώστε να «σκανάρονται» όλα τα δη-
μοτικά διαμερίσματα.

Τι γίνεται στην Καλαμαριά;
Οι υποσχέσεις ήταν πολλές. Ο νέος (και σε

ηλικία και σε θητεία) δήμαρχος Καλαμαριάς εί-
χε δεσμευτεί για ενέργειες σε Στρατόπεδο Κό-
δρα και κυβερνείο, αλλά έως τώρα οι δεσμεύ-
σεις έμειναν επί χάρτου. Ίσως ο κ. Δαρδαμανέ-
λης να εκτιμά ότι η Καλαμαριά είναι μόνο ο πε-
ζόδρομος, όπου μάλλον θεωρούνται έργα… δη-
μάρχου το βάψιμο στο… παγκάκι!

Επικίνδυνες λακκούβες  
Για την οδό Πόντου οι λακκούβες τείνουν

να καταστήσουν έναν κομβικό δρόμο επικίν-
δυνο για την καθημερινότητα των πολιτών.
Δίπλα ακριβώς από το καινούργιο έργο του
Μετρό. Γιατί το θέμα της δημιουργίας αλιευ-
τικού καταφυγίου είναι στον… αέρα, ενώ από
την άλλη προχωράει ο διαγωνισμός για τη
μαρίνα και την αναβάθμισή της, αφήνοντας
εκτός τους αλιείς;

Καταδίκη 50χρονου που παρέσυρε
τη σύντροφό του με βανάκι 
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Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

Ε
λπιδοφόρος, όνομα και πράγμα! Ο μό-
λις 54 ετών φωτισμένος ιεράρχης (γεν-
νήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1967, στο
Μακροχώρι της Κωνσταντινούπολης)

έχει εξελιχθεί στη μεγάλη ελπίδα της Ορθοδο-
ξίας όχι μόνο στις ΗΠΑ, όπου ασκεί τα καθήκον-
τα του Αρχιεπισκόπου από τις 11 Μαΐου 2019, αλ-
λά σε ολόκληρο τον κόσμο. Στους περισσότε-
ρους το όνομα Ιωάννης Λαμπρυνιάδης δεν λέει
τίποτα. Αλλά η εκκλησιαστική προσφώνηση του
Λαμπρυνιάδη, «Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπι-

δοφόρος», είναι πια γνωστή σε κάθε Ορθόδοξο,
αλλά και πέρα από τα όρια της Ορθοδοξίας. Ο
Ιωάννης Λαμπρυνιάδης αποφοίτησε με άριστα
το 1991 από το Ποιμαντικό Τμήμα της Θεολογι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπι-
στήμιο της Βόννης. Τίτλος της διδακτορικής του
διατριβής ήταν «Οι αδελφοί Νικόλαος και Ιωάν-
νης Μεσαρίτης». Το 1994 χειροτονήθηκε διάκο-
νος στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
στο Φανάρι και ακολούθως έγινε Κωδικογρά-
φος και μετά Υπογραμματέας της Ιεράς Συνό-
δου. Η νέα διδακτορική του διατριβή στο ΑΠΘ εί-
χε τίτλο «Η έναντι της Συνόδου της Χαλκηδόνας
στάση του Σεβήρου Αντιοχείας» και τον έκανε
διδάκτορα Θεολογίας με άριστα.

Το 2004 διδάσκει για λίγο στη Θεολογική Σχο-

λή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη και έναν
χρόνο αργότερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος τον ονομάζει Αρχιγραμματέα της
Ιεράς Συνόδου. Παράλληλα, ο εξέχων ιεράρχης
συνεχίζει την πανεπιστημιακή του δουλειά στο
Αριστοτέλειο: Εκλέγεται αναπληρωτής καθηγη-
τής Συμβολικής και Διορθοδόξων και Διαχρι-
στιανικών Σχέσεων στη Θεολογική Σχολή του
ΑΠΘ, δημοσιεύοντας τη μια υφηγεσία μετά την
άλλη: Από την «Ο θεσμός της συνάξεως Ιεραρ-
χών του Οικουμενικού Θρόνου 1951-2004» έως
την υφηγεσία με δική του μετάφραση και σχόλια
για τις «Ενενήντα πέντε θέσεις του Λούθηρου -
Ιστορικοθεολογική θεώρηση». Από το 2011 δι-
δάσκει στο Αριστοτέλειο «Συμβολική, Διορθό-
δοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις» με τον βαθ-
μό του αναπληρωτή καθηγητή. Πολύ σημαντική
για το μέλλον της Ορθοδοξίας είναι η διατριβή
που κατέθεσε το 2018, όταν ανακηρύχθηκε τα-
κτικός καθηγητής του ΑΠΘ. Στο πόνημά του
«Πρώτος άνευ ίσων» τεκμηριώνει ότι ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας
δεν είναι πρακτικά ίσος με τους άλλους Προκα-
θήμενους της Ορθοδοξίας, αλλά ανώτερος.

Λύνει τα προβλήματα
Παρά το ότι ο Αμερικής Ελπιδοφόρος βρίσκε-

ται στον θρόνο του μόλις δύο χρόνια, έχει ανα-
πτύξει εξαιρετικές σχέσεις με την πολιτική και
την κοινωνική ηγεσία της υπερδύναμης. Κατά-
φερε αρχικά να πετύχει τη διατήρηση αλώβητης
της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής ταυτότητας
του Ελληνικού Κολεγίου και της Θεολογικής Σχο-
λής του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη. Στη συνέ-
χεια, έλυσε το μεγάλο πρόβλημα της συνταξιοδό-
τησης των κληρικών και λαϊκών της Αρχιεπισκο-
πής Αμερικής. Πήρε μέρος στην πορεία διαμαρ-
τυρίας για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, έχει
αναπτύξει θερμές προσωπικές σχέσεις με τον
Τζο Μπάιντεν πριν από την εκλογή του στην Προ-
εδρία και κινητοποίησε πολλές ισχυρές δυνάμεις
στις ΗΠΑ όταν ο Ερντογάν μετέτρεψε την Αγία
Σοφία και τη Μονή της χώρας σε τζαμιά.

Ισχυρή φωνή στις ΗΠΑ
και προσωπικός φίλος

του Τζο Μπάιντεν

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Τ
α χειρότερα σενάρια φαίνεται ότι επίκειν-
ται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής,
καθώς η σύρραξη Ισραήλ - Χαμάς γενι-
κεύεται και καμία δύναμη έως τώρα, ανά

τον κόσμο, δεν φαίνεται ικανή ή πρόθυμη να στα-
ματήσει τον νέο κύκλο αιματοχυσίας. Το «κουτί
της Πανδώρας» άνοιξε για μία ακόμα φορά στην
περιοχή, καθώς τόσο η Χαμάς όσο και η κυβέρνη-
ση του Ισραήλ εμφανίζονται ανυποχώρητες στην
ένοπλη αναμέτρηση, η οποία, όμως, είναι βέβαιο
ότι δεν θα επιλύσει τις μεταξύ τους διαφορές.

Χθες το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ρεου-
βέν Ρίβλιν, κατήγγειλε ένα «ασυγχώρητο πογ-
κρόμ» στη πόλη Λοντ, όπου ζουν Εβραίοι (αλλά και
μια σημαντική μειονότητα Αράβων Ισραηλινών),
ύστερα από ανηλεείς συγκρούσεις που ξεκίνησαν
τη νύχτα. «Οι σκηνές πογκρόμ στη Λοντ και οι τα-
ραχές σε όλη τη χώρα που προκαλεί ένα αραβικό
πλήθος διψασμένο για αίμα, τραυματίζοντας αν-
θρώπους, καταστρέφοντας περιουσίες και εξαπο-
λύοντας επιθέσεις ακόμη και σε ιερούς εβραϊκούς
τόπους, είναι ασυγχώρητες», ανέφερε ο Ρίβλιν.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Νετανιά-
χου εμφανίστηκε ανυποχώρητος, λέγοντας ότι «οι
επιχειρήσεις μας στη Γάζα δεν θα τελειώσουν
σύντομα. Εξουδετερώσαμε τους βασικούς στρα-
τηγούς της Χαμάς». Παράλληλα, επανέλαβε ότι «το
Ισραήλ απάντησε και θα απαντήσει με περισσότε-
ρη ένταση». Σε συνέχεια των δηλώσεων, ισραηλι-
νές υπηρεσίες ανέφεραν ότι χθες έχασαν τη ζωή
τους τέσσερις αξιωματούχοι της Χαμάς, ενώ και η
παλαιστινιακή οργάνωση επιβεβαίωσε τον θάνατο
ενός ανώτερου διοικητή και μερικών μαχητών της.

Μετά τον βομβαρδισμό από Ισραηλινούς ενός
πολυώροφου κτιρίου στη Γάζα το βράδυ της Τρί-
της, όπου πιθανόν να βρίσκονταν οι στρατηγοί της
Χαμάς, η οργάνωση «απάντησε» με ομοβροντία
εκατοντάδων ρουκετών προς την πλευρά του Ισ-
ραήλ, τα οποία, όπως υποστηρίζει το Τελ Αβίβ,
αναχαιτίστηκαν από την αντιπυραυλική ομπρέλα
«Iron Dome» (Σιδερένιος Θόλος). Αυτή αναχαιτί-
ζει, όπως λένε οι ίδιες πηγές, τις 9 στις 10 ρουκέ-
τες που εκτοξεύονται εναντίον ισραηλινών στό-
χων.

Στο μεταξύ, έχουν διακοπεί οι πτήσεις από και
προς το Ισραήλ, με αποτέλεσμα έως χθες το πρωί
δυο αεροπλάνα να έχουν προσγειωθεί στο αερο-
δρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας και όχι
στο «Μπεν Γκουριόν», που ήταν ο τελικός προορι-
σμός τους.

Με την ανατροπή παλαιότερης δικα-
στικής απόφασης, ξανακάθονται στο
σκαμνί η γαλλική αεροπορική εταιρεία
Air France και η κατασκευάστρια εται-
ρεία Airbus, για το τραγικό δυστύχημα
του 2009, όταν το αεροσκάφος της
πρώτης που είχε κατασκευάσει η δεύ-
τερη και εκτελούσε την πτήση Παρίσι -
Ρίο ντε Τζανέιρο συνετρίβη, με αποτέ-
λεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 228
επιβαίνοντες.

Οι δύο εταιρείες είχαν απαλλαγεί από τις
κατηγορίες οι οποίες τις βάραιναν με απόφα-
ση δικαστηρίου του Παρισιού, που εκδόθηκε
το 2019. Ωστόσο, το Εφετείο θεώρησε ότι η
υπόθεση έπρεπε να ξανανοίξει και οι ευθύνες

των δύο εταιρειών να ερευνηθούν εκ νέου.
Όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, οι
δικηγόροι των δύο εταιρειών ανακοίνωσαν ότι
θα προσφύγουν κατά της απόφασης για νέα
δικαστική έρευνα.

Παράγει ήχους το Διάστημα; Το
ερευνητικό σκάφος «Voyager 1»
της NASA απαντά θετικά, καθώς
κατάφερε να ανιχνεύσει και να
στείλει στη Γη έναν απόκοσμο, μο-
νότ νο ήχο από το μεσοαστρικό
Διάστημα! 
Το «Voyager 1» ξεκίνησε το δια-
στημικό του ταξίδι από τη Γη τον
Σεπτέμβριο του 1977 και το 2012
βγήκε από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος. Οι εκτιμήσεις του Πανεπι-
στημίου Κορνέλ που δημοσιεύτηκαν στο «Nature Astronomy» αναφέρουν
ότι το «Voyager 1» βρίσκεται σε απόσταση 22,7 δισ. χλμ. από τη Γη και αποτε-
λεί το ανθρώπινο κατασκεύασμα που έχει φτάσει μακρύτερα από κάθε άλλο
στο Διάστημα. Αφότου εξήλθε του ηλιακού μας συστήματος, διαπίστωσε ότι
οι περιοχές ανάμεσα στο δικό μας και σε άλλα ηλιακά συστήματα δεν είναι
τελείως κενές.

Το «Voyager 1» της NASA 
έπιασε ήχους από το Διάστημα

Σε δίκη Air France - Airbus για το 
δυστύχημα του 2009 με τους 228 νεκρούς

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Προς γενικευμένη 
σύρραξη: Δεν κάνουν 
πίσω Χαμάς - Ισραήλ
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Τ
εκτονικές αλλαγές στον εργασιακό
χάρτη φέρνει το νομοσχέδιο που τέθη-
κε σε δημόσια διαβούλευση. Στο επί-
κεντρο του νομοσχεδίου βρίσκονται το

ευέλικτο 8ωρο και η διευθέτηση του χρόνου ερ-
γασίας, που συγκεντρώνουν τα πυρά της αντιπο-
λίτευσης και των συνδικάτων, αλλά και δεκάδες
άλλες διατάξεις που στοχεύουν στον εκσυγχρο-
νισμό της αγοράς εργασίας. Όπως επεσήμανε ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, το νο-
μοσχέδιο αναδεικνύει την ευρωπαϊκή διάσταση
των αλλαγών που επιτέλους υιοθετούνται έπειτα
από 40 χρόνια και στη χώρα μας.

Οι σημαντικότερες διατάξεις
•• Εισάγεται η διευθέτηση του χρόνου εργα-
σίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη με
ατομική σύμβαση εργασίας. Προβλέπεται η
δυνατότητα τετραήμερης εργασίας στο πλαί-
σιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και
είναι άκυρη η απόλυση εργαζομένου που αρ-
νείται τη διευθέτηση αυτή. Παραμένει το
8ωρο, ενώ ξεκαθαρίζεται πως το διάλειμμα
θα είναι 15-30 λεπτά τέσσερις ώρες μετά την
έναρξη του ωραρίου εργασίας.

• Η υπερωριακή απασχόληση εναρμονίζεται
με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και μπορεί να
φτάσει μέχρι και τις 150 ώρες ετησίως από 96
ώρες που είναι σήμερα στη βιομηχανία και
120 ώρες στους λοιπούς κλάδους. Το σύστη-
μα αμοιβής των υπερωριών δεν αλλάζει, που
σημαίνει ότι κάθε ώρα υπερωρίας πάνω από
τις 9, που θεωρείται υπερεργασία, πληρώνε-
ται με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.
Επιπλέον, με την αύξηση του πλαφόν περιο-
ρίζονται οι λεγόμενες κατ’ εξαίρεση υπερω-
ρίες, που αμείβονται με ωρομίσθιο προσαυ-
ξημένο κατά 80%.

• Επιτρέπονται η κατ’ εξαίρεση εργασία τις
Κυριακές σε νέους κλάδους όπως οι αποθή-
κες, τα logistics, τα κέντρα δεδομένων αλλά
και η μηχανογράφηση, οι εξετάσεις έκδοσης
διπλωμάτων κ.ά. Το σύστημα αμοιβών δεν
αλλάζει. Δηλαδή, η εργασία την Κυριακή
αμείβεται με προσαύξηση 75%, ενώ παρέχε-
ται δικαίωμα να δοθεί αναπληρωματική μέρα
ανάπαυσης την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

• Θεσπίζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας,
που θα καταγράφει το πραγματικό ωράριο
του εργαζομένου και τις υπερωρίες του,
απαλλάσσοντας τις εταιρείες που την εφαρ-
μόζουν από την ανάγκη υποβολής ΑΠΔ. Για
όσους δεν συμμορφωθούν στο νέο μέτρο
προβλέπεται πλέον πρόστιμο 10.500 ευρώ
ανά εργαζόμενο για μη ενεργοποίηση της
ψηφιακής κάρτας, καθώς και «λουκέτο» 15

ημερών για υποτροπή έπειτα από τρεις ελέγ-
χους.

• Καταργείται το ΣΕΠΕ και ιδρύεται η Επιθεώ-
ρηση Εργασίας ως Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία
θα λειτουργεί στα πρότυπα της ΑΑΔΕ και της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η επιλογή διοι-
κητή θα γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό. Πρό-
εδρος θα είναι ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ. 

• Υιοθετείται αυστηρό πλαίσιο προστασίας
και τιμωρίας περιστατικών βίας και παρενό-
χλησης στην εργασία (mobbing). Τα θιγόμενα
πρόσωπα θα προστατεύονται από απόλυση,
ενώ ο καταγγελλόμενος θα πρέπει να απο-
δείξει ότι δεν διέπραξε την παράβαση.

• Θεσπίζονται για πρώτη φορά η άδεια πατρό-
τητας (14 ημερών), η γονική άδεια 4 μηνών
για κάθε μητέρα και πατέρα με επιδότηση του
ΟΑΕΔ, το ευέλικτο ωράριο με τηλεργασία για
τους γονείς, ενώ επεκτείνεται η άδεια λοχεί-
ας, προβλέπεται άδεια για τις γυναίκες που
υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη εγκυμο-
σύνη, αλλά και για τους φροντιστές που
έχουν υπό την προστασία τους κάποιο μέλος
της οικογένειάς τους με αναπηρία. 

• Θεσπίζεται το πλαίσιο της τηλεργασίας με
συμφωνία εργαζόμενου - εργοδότη, με τον
τελευταίο να αναλαμβάνει το κόστος του εξο-
πλισμού. Προβλέπεται δικαίωμα πρόσβασης
της Επιθεώρησης Εργασίας στα δεδομένα
της επικοινωνίας επιχείρησης - εργαζόμενου
για την τήρηση του ωραρίου εργασίας.

• Καταργείται η διάκριση υπαλλήλου - εργα-
τοτεχνίτη ως προς την αποζημίωση απόλυ-
σης. Οι αποζημιώσεις των εργατοτεχνιτών,
που ήταν μόλις λίγα μεροκάματα, εξισώνον-
ται με τις αποζημιώσεις των υπαλλήλων, που
φτάνουν έως 12 μηνιάτικα.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ποιες αλλαγές
φέρνει στα
εργασιακά 
το νομοσχέδιο
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Τι γίνεται με ωράρια, 
Κυριακές, άδειες 
και υπερωρίες - Ανεξάρτητη
Aρχή το ΣΕΠΕ - Βαριά 
πρόστιμα για την 
ενεργοποίηση 
της ψηφιακής κάρτας

Διευρύνεται η λίστα της άκυρης απόλυσης
Στο νομοσχέδιο για το νέο εργασιακό παραμένουν οι υφιστάμε-
νες περιπτώσεις απόλυσης. Επίσης, διευρύνεται η λίστα των
περιπτώσεων της άκυρης απόλυσης. Απαγορεύεται η απόλυση
όταν γίνεται επειδή ο εργαζόμενος άσκησε οποιοδήποτε νόμιμο
δικαίωμά του. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η επαναπρόσληψη
ήταν στην κρίση του δικαστηρίου. Στις άκυρες απολύσεις προ-
στίθενται η άσκηση των δικαιωμάτων σε περίπτωση βίας και πα-
ρενόχλησης, του πατέρα νεογεννηθέντος τέκνου, εργαζόμενων
που έλαβαν ή ζήτησαν άδεια, εργαζομένων που αρνήθηκαν να
συμφωνήσουν σε διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τηλερ-
γαζομένων που άσκησαν το δικαίωμα της αποσύνδεσης.



ΥΠ.ΟΙΚ.: Τροπολογία-
σκούπα για μείωση 
φόρων και τελών Ι.Χ.

Μείωση της προκαταβολής φόρου ανά-
λογα με το είδος της επιχείρησης και το
πλήγμα που έχει υποστεί από την πανδη-
μία, μείωση του φορολογικού συντελεστή
24% στο 22%, κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης για πληττόμενους εργαζο-
μένους του ιδιωτικού τομέα και μείωση
τελών ταξινόμησης ανάλογα με τις εκ-
πομπές ρύπων περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, σε τροπολογία που κατέθεσε το
υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα: 
1. Μειώνεται στο 50% από 100% η προκα-

ταβολή φόρου για την επιχειρηματική
δραστηριότητα φυσικών προσώπων,
για το φορολογικό έτος 2020. 

2. Μειώνεται στο 80% από 100% η προκα-
ταβολή για επιχειρήσεις και νομικές
οντότητες, κάτι που θα φανεί με την εκ-
καθάριση των φετινών φορολογικών
δηλώσεων για τα κέρδη από επιχειρη-
ματική δραστηριότητα το 2020. 

3. Ορίζεται ποσοστό προκαταβολής φό-
ρου 70% για νομικά πρόσωπα και νομι-
κές οντότητες, ειδικά για την περσινή
χρονιά, λόγω πανδημίας. 

4. Μειώνεται από το 24% στο 22% ο συντε-
λεστής φορολογίας εισοδήματος για τα
εισοδήματα του 2021 και εφεξής. 

5. Παραμένει η προκαταβολή 100% για τις
τράπεζες. 

6. Απαλλάσσονται, για το φορολογικό
έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης τα εισοδήματα
των φυσικών προσώπων ή σχολάζου-
σας κληρονομιάς, με εξαίρεση τα εισο-
δήματα που προέρχονται από μισθωτή
εργασία στον δημόσιο τομέα και τις
συντάξεις. Η απαλλαγή επεκτείνεται
για τους μισθωτούς του ιδιωτικού το-
μέα και το 2022. 

7. Υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή 5%
το τέλος ταξινόμησης για τα επιβατικά
αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας
κράτους-μέλους της Ε.Ε. που έχει εκ-
δοθεί πριν από την 1/6/2016.

8. Παρακρατείται το 60% που καταβάλλε-
ται στους ΟΤΑ από τον λογαριασμό των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Προ-
ϋπολογισμού, όταν υπάρχουν ληξιπρό-
θεσμες υποχρεώσεις.

«Ε
κρηκτική» αύξηση του ελλη-
νικού ΑΕΠ κατά 10,1%, με
εφαλτήριο τους πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης αλλά

και τις ιδιωτικές επενδύσεις προβλέπει η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, στην εαρινή έκθεσή της,
αναθεωρώντας προς το καλύτερο τις προβλέ-
ψεις του περασμένου Φεβρουαρίου. 

Ειδικότερα, η ανάκαμψη της οικονομίας
φέτος αναμένεται στο 4,1% και το 2022 στο
6,0%, κάτι που σημαίνει ότι στο τέλος της επό-
μενης χρονιάς θα έχει «σβηστεί» η ύφεση
8,2% του 2020 και θα καταγραφεί καθαρή αύ-
ξηση του ΑΕΠ κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες
σε σχέση με το 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επισημαίνει ότι στο δεύτερο εξάμηνο του τρέ-
χοντος έτους η οικονομία θα υποστηριχτεί
από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, σε
συνδυασμό με το άνοιγμα του τουρισμού και
την αύξηση των καθαρών εξαγωγών, ενώ
αναμένει «έκρηξη» των επενδύσεων κατά
12,9% φέτος και 15,1% το 2022. Επιπλέον, προ-
βλέπει ότι οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρε-
σιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 9,1% το
2021 και 14,8% το 2022. 

Η Κομισιόν επισημαίνει, ωστόσο, ότι, παρά
την εντυπωσιακή ανάκαμψη της οικονομίας,
ο δείκτης ανεργίας θα παραμείνει στο 16,3%
φέτος και θα υποχωρήσει ελαφρώς στο 16,1%
το 2022. Τονίζει, δε, ότι τα μέτρα στήριξης που
έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση για την απα-
σχόληση αναμένεται να συνεχίσουν να διευ-
κολύνουν την επιστροφή των εργαζομένων,
των οποίων οι εργασιακές συμβάσεις είχαν
ανασταλεί. Στην έκθεση εκφράζεται σχετική
αβεβαιότητα σε σχέση με την πορεία των του-
ριστικών εισπράξεων και τους περιορισμούς

στα ταξίδια κατά τη φετινή περίοδο. 
Σε σχέση με τους δημοσιονομικούς δεί-

κτες, στην έκθεση επισημαίνεται ότι παραμέ-
νουν σημαντικές αβεβαιότητες για την ελλη-
νική οικονομία, εστιάζοντας κυρίως στο σκέ-
λος της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων και
των φυσικών προσώπων ως προς την απο-
πληρωμή των χρεών τους σε τράπεζες και
Δημόσιο, ενώ προβλέπει ουσιαστική αποκλι-
μάκωση του ελλείμματος και του δημόσιου
χρέους από την επόμενη χρονιά. Ειδικότερα,
το δημόσιο χρέος αναμένεται να σημειώσει
και νέα αύξηση φέτος, προσεγγίζοντας το
208,8% του ΑΕΠ, αλλά θα υποχωρήσει στο
201,5% το 2022, ενώ το έλλειμμα θα διαμορ-
φωθεί φέτος στο 10%, λόγω των επιπλέον μέ-
τρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις, όμως θα υποχωρήσει στο 3,2% στο τέλος
του 2022. Μάλιστα, το πρωτογενές πλεόνα-
σμα από 7,3% του ΑΕΠ φέτος εκτιμάται ότι στο
τέλος του 2022 θα μειωθεί στο 0,6%!

Μείωση κατά 40% πέτυχε η κυ-
βέρνηση μέσω του προγράμματος
τιτλοποίησης «κόκκινων» δανεί-
ων «Ηρακλής», όπως δήλωσε στο
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
ο υφυπουργός Οικονομικών
Γιώργος Ζαββός. Πρόσθεσε, δε,
ότι επόμενος στόχος είναι η μεί-
ωση κατά 32 δισ. ευρώ, ώστε το
ποσοστό των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων των τραπεζών να
πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό. Για
την επόμενη μέρα του τραπεζικού
συστήματος μίλησαν στο Φόρουμ
οι διευθύνοντες σύμβουλοι των
συστημικών τραπεζών (Φωκίων
Καραβίας από τη Eurobank, Χρή-
στος Μεγάλου από την Πειραιώς,
Παύλος Μυλωνάς από την Εθνική
και Βασίλης Ψάλτης από την Al-
pha), επισημαίνοντας ότι το μεγά-
λο στοίχημα της μείωσης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων απο-
τελεί το «κλειδί» για την αύξηση
της κεφαλαιακής επάρκειας των
τραπεζών, έτσι ώστε να είναι σε
θέση να παρέχουν πολλά και φθη-
νά δάνεια στις επιχειρήσεις και,
σε συνδυασμό με τους πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης, να επιτευχ-
θεί σε σύντομο χρόνο η ουσιαστι-
κή ανάκαμψη της οικονομίας.

ΓΓ. Ζαββός: Ο «Ηρακλής»
μείωσε κατά 40%
τα «κόκκινα» δάνεια 

Από το δεύτερο εξάμηνο του
2021 αναμένεται «έκρηξη»
των επενδύσεων - Μικρή
μείωση της ανεργίας
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ε.Ε.: Εκτίναξη 
ανάπτυξης 10,1%
έως το 2022



Ε
σοδα, υψηλότερα κατά 1,4% από τα επίπεδα προ
πανδημίας του α’ τριμήνου 2020, ανακοίνωσε ο
Όμιλος ΟΤΕ. Σύμφωνα με τις λογιστικές κατα-

στάσεις, σημειώθηκε θετική τροχιά στα έσοδα από
υπηρεσίες κινητής, με αύξηση 1%, εξαιρουμένων των
μειώσεων στα τέλη τερματισμού και περιαγωγής. Πα-
ράλληλα, είχαμε ρεκόρ στις προσθήκες συνδέσεων
οπτικών ινών που τροφοδότησαν την ανάπτυξη των ευ-
ρυζωνικών υπηρεσιών. Ισχυρή κερδοφορία, με το προ-
σαρμοσμένο EBITDA αυξημένο κατά 3,5% και αύξηση
Προσαρμοσμένου EBITDA Ομίλου κατά 1,6%, λόγω των
ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα. Διατήρηση του στό-
χου για τις αμοιβές των μετόχων για το 2021 στα 480
εκατ. ευρώ, 0,68 ευρώ ανά μετοχή πληρωτέο μέρισμα
τον Ιούλιο. Στο μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου Μιχάλη Τσαμάζ υπογραμμίζεται ότι «ο
Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε επιτυχημένα τη χρονιά, σημει-
ώνοντας δυναμικές επιδόσεις. Παρότι βάση σύγκρισης
ήταν το ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2020, που δεν είχε πληγεί
από την πανδημία, καταφέραμε να αυξήσουμε τα έσοδα
στην Ελλάδα και να ενισχύσουμε το EBITDA και το περιθώ-

ριο κέρδους μας. Συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία,
στηριζόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες
μας, το τεχνολογικό μας προβάδισμα αλλά και τον περιορι-
σμό του κόστους…».

Space Hellas: Αρωγός για εικονικά
εργαστήρια μέσω της Microsoft 

To Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με
την αρωγή της Space Hellas και της Microsoft,
ολοκλήρωσε με επιτυχία τον πρώτο κύκλο ερ-
γαστηριακών μαθημάτων με τη χρήση της
πλατφόρμας Azure Lab Services, ως εργαλεί-
ου για τη διενέργεια εικονικών εργαστηρίων. Η
πλατφόρμα Microsoft Azure Lab Services χρη-
σιμοποιήθηκε πιλοτικά για διάστημα επτά
εβδομάδων, στο μάθημα Αριθμητική Πρόγνω-
ση Καιρού του Τμήματος Μαθηματικών και
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, με διδάσκοντα
τον κ. Νικόλαο Χρηστάκη. Σκοπός ήταν η εξοι-
κείωση των φοιτητών με τις υπολογιστικές με-
θόδους επίλυσης μερικών διαφορικών εξισώ-
σεων, με έμφαση σε αυτές που χρησιμοποι-
ούνται στη Μετεωρολογία - και τα συμπερά-
σματα ήταν πολύ θετικά.

Προώθηση «Ηλεκτροκίνησης» 
από ΔΕΗ, LeasePlan και Volvo
Σε συμφωνία για συντονισμένη δράση προ-
χώρησαν ΔΕΗ, LeasePlan Hellas και Volvo
Car Hellas, με στόχο την υλοποίηση ενεργει-
ών για την προώθηση της «Ηλεκτροκίνησης»
στα μέλη του μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού
CEO Clubs Greece. Οι κορυφαίες εταιρείες
στους κλάδους τους προχωρούν από κοινού
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσε-
ων για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης,
με βάση τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
διαθέτει η καθεμία στον δικό της τομέα. Με
σύνθημα «Το μέλλον είναι Ηλεκτρικό. Σας
συνδέουμε. Οδηγήστε», οι τρεις εταιρείες θα
έχουν την ευκαιρία να μεταδώσουν στα μέλη
του CEO Clubs Greece το κοινό όραμα που
μοιράζονται σχετικά με την «Ηλεκτροκίνη-
ση» στην Ελλάδα. 

ΕΡΓΟΣΕ: Έργα προϋπολογισμού
άνω των 4 δισ. ευρώ

Στα μεγάλα έργα του ΕΡΓΟΣΕ που θα συνδέ-
σουν την Ελλάδα με τη ΝΑ Ευρώπη και τα κύρια
λιμάνια της χώρας με το σιδηροδρομικό δίκτυο,
τη διαγωνιστική διαδικασία και την αναδιοργά-
νωση της εταιρείας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡ-
ΓΟΣΕ Χρήστος Βίνης, κατά τη διάρκεια της ομι-
λίας του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Όπως επισήμανε, η εταιρεία σχεδιάζει και υλο-
ποιεί έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω
των 4 δισ. ευρώ, τα οποία αφορούν στην ανα-
βάθμιση της διασυνοριακής διασύνδεσης της
Ελλάδας με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη
σύνδεση των κύριων λιμανιών με το σιδηρο-
δρομικό δίκτυο.
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Μια καίριας σημασίας πιστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά

του Covid-19 έλαβαν πρόσφατα και τα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η

Fraport Greece. Πιο συγκεκριμένα, πιστοποιήθηκαν από τον Διεθνή Οργα-

νισμό Αεροδρομίων για τη δέσμευσή τους προς το επιβατικό κοινό, το προ-

σωπικό και τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την εφαρμογή

ενδεδειγμένων μέτρων και βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την αναχαίτιση

της διασποράς του κορονοϊού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο γενικός διευθυντής Επι-

χειρησιακών Λειτουργιών της Fraport Greece Ηλίας Μαραγκάκης ανέφερε

ότι «ακολουθούμε πιστά όλα τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες των Αρχών,

εφαρμόζοντας όλα εκείνα τα μέτρα που προστατεύουν από τον ιό και την

εξάπλωσή του. Η σχετική πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Αεροδρο-

μίων επισφραγίζει ότι οι δεσμεύσεις μας για την ασφάλεια των επιβατών και

των τοπικών κοινωνιών γίνονται πράξεις». 

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Ελ-

λάκτωρ, η γερμανική ΑΒΟ Wind και η Ρόκας - Ανανε-

ώσιμες Iberdrola έλαβαν από τη Ρυθμιστική Αρχή

Ενέργειας την έκδοση Βεβαιώσεων Παραγωγών για

έργα ΑΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται το με-

γάλο ενδιαφέρον ενεργειακών κολοσσών της Ελλά-

δας και του εξωτερικού για αιολικά και φωτοβολταϊ-

κά πάρκα στη χώρα μας, με μεγάλα ονόματα στις

σχετικές λίστες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η

ΡΑΕ προχώρησε στην έκδοση βεβαιώσεων παραγω-

γού για περισσότερα από 10 GW έργων ΑΠΕ, τα οποία

προέρχονται από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον

Δεκέμβριο του 2020.

Δέκα GW έργων ΑΠΕ παίρνουν το πράσινο φως

Fraport Greece: Πιστοποίηση 14 αεροδρομίων κατά του κορονοϊού

Όμιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία



Ανδρέας Σιάμισιης: 
Τα ΕΛ.ΠΕ. εξετάζουν
επενδύσεις στις ΑΠΕ

Οι νέες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής «αλλάζουν τον κόσμο με τρόπο που δεν περιμέ-
ναμε στο παρελθόν», υποστήριξε, μιλώντας στο Φόρουμ
των Δελφών, ο Ανδρέας Σιάμισιης και τόνισε ότι πολλοί
βλέπουν την ενέργεια μόνο όσον αφορά στην παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος. Όμως, είναι πολλά περισσότερα
από αυτό. Ερωτηθείς «πώς γίνεται μια πετρελαϊκή εται-
ρεία πιο πράσινη», ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ.
εκτίμησε ότι το πετρέλαιο και το αέριο πρέπει να είναι
κομμάτι της λύσης, ενώ τόνισε πως όλοι «πρέπει να
ισορροπήσουμε τους στόχους μας με την πραγματικότη-
τα». Είπε, επίσης, ότι τα ΕΛ.ΠΕ. είναι και οι ίδιοι κατανα-
λωτές ενέργειας και «αν καταφέρουμε να μειώσουμε λί-
γο τις ανάγκες, η διαφορά θα είναι σημαντική». Αποκά-
λυψε, επίσης, ότι η διοίκηση της εταιρείας κοιτάζει να
επενδύσει σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ όσον
αφορά στην ψηφιακή μετάβαση τόνισε ότι «το ψηφιακό
δεν αφορά στον εξοπλισμό, αλλά στην κουλτούρα» μίας
επιχείρησης. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «δεν αφορά
μόνο στην αύξηση των εσόδων, αλλά στη βελτίωση της
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας κ.ά., γι’ αυτό και
είναι από τα βασικά σημεία της στρατηγικής μας».

Στον οδικό τουρισμό 
επενδύει η Βόρεια Ελλάδα

Με το βλέμμα στραμμένο στα Βαλκάνια ετοιμάζονται να
ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους και οι επαγγελματίες του
τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, ελπίζοντας ότι το άνοιγμα
των χερσαίων συνόρων και ο οδικός τουρισμός θα τονώ-
σουν τις υποτονικές μέχρι στιγμής κρατήσεις. Ενδιαφέ-
ρον υπάρχει, σύμφωνα με τους τουριστικούς πράκτο-
ρες, μετά τον Ιούλιο, με τις προσδοκίες ότι οι εμβολια-
σμοί θα επεκτείνουν και την τουριστική περίοδο.

Πλαστικά Θράκης: Ισχυρή 
αύξηση κερδών το α’ τρίμηνο

Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας και των εσό-
δων του εμφάνισε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης το
πρώτο τρίμηνο του 2021, καθώς, παρά την παν-
δημία, η επιχειρηματική και οικονομική δραστη-
ριότητα και η λειτουργία του Ομίλου δεν επηρεά-
στηκαν αρνητικά. Τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων
σε επίπεδο Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του
2021 ανήλθαν σε 29,4 εκατ. ευρώ. Σημαντική
ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά
29.032 χιλ. ευρώ (στις 31/3/2021 ανήλθε σε 9.178
χιλ. ευρώ, σε σχέση με 38.210 χιλ. ευρώ στις
31/12/2020, ήτοι ποσοστιαία μείωση 76,0%).

Βελτιωμένες οι πωλήσεις 
της Coca Cola HBC 
Αύξηση των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτε-
ρη συναλλαγματική βάση, κατά 2,7% ή 6,1% σε
αντίστοιχη βάση σύγκρισης, με κύριους οδη-
γούς τις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυ-
κτικών, των ποτών ενέργειας, τις αναδυόμενες

αγορές και την επι-
τυχημένη υλοποί-
ηση της στρατηγι-
κής μας στο κανάλι
κατανάλωσης εντός
σπιτιού, καταγράφει
η Coca Cola το πρώ-
το τρίμηνο της χρο-
νιάς. Στην ανακοί-

νωση γίνεται λόγος για επιτάχυνση της ανά-
πτυξης στον τομέα των αναδυόμενων αγορών,
ενώ οι αναπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες
αγορές συνέχισαν να επηρεάζονται αρνητικά
από τους περιορισμούς λόγω Covid-19, οι
οποίοι διατηρήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος
του τριμήνου. Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθη-
κε κατά 1,5% ή 4,7% σε αντίστοιχη βάση σύγ-
κρισης, με τον συνολικό όγκο πωλήσεων των
κατηγοριών ανθρακούχων αναψυκτικών και
ποτών ενέργειας να αυξάνεται κατά 10,7%. 
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Το «attica» στο 
Miles+Bonus της Aegean

Τα πολυκαταστήματα «attica» ξεκινούν συνεργασία
με την Aegean, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Mi-
les+Bonus. Συγκεκριμένα, ως συνεργάτες του προ-
γράμματος Miles+Bonus, τα πολυκαταστήματα «atti-
ca» προσφέρουν τη μοναδική ευκαιρία στους πελά-
τες τους, πραγματοποιώντας τις αγορές τους σε όλα
τα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και επιλέ-
γοντας τα αγαπημένα τους προϊόντα μέσα από μια με-
γάλη ποικιλία designer brands και μαρκών καλλυντι-
κών, να συγκεντρώσουν ή να εξαργυρώσουν μίλια,
κερδίζοντας έκπτωση στις αγορές τους. Για κάθε
αγορά από τα πολυκαταστήματα «attica», οι πελάτες
συγκεντρώνουν μίλια ανάλογα με τη Miles+Bonus
βαθμίδα τους (Blue, Silver ή Gold) και μπορούν να
εξαργυρώνουν μίλια για κάθε αγορά τους.

Πρεμιέρα στην Ελλάδα 
για τον όμιλο Santander
H Santander Consumer Finance, η κορυφαία
εταιρεία καταναλωτικής χρηματοδότησης στην
Ευρώπη, ξεκινά τη δραστηριότητά της στην Ελλά-
δα σε συνεργασία με τον Όμιλο Συγγελίδη, προ-
σφέροντας λύσεις χρηματοδότησης στους πελά-
τες του. Το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα ανακοίνωσε
την έναρξη των δραστηριοτήτων του στην ελληνι-
κή αγορά τον Μάρτιο του 2021, με την επίσημη πα-
ρουσίασή του στο δίκτυο αντιπροσώπων του Ομί-
λου Συγγελίδη. Τον ίδιο μήνα προέβη και στην
πρώτη χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Η συνεργα-
σία με τον Όμιλο Συγγελίδη -έναν από τους μεγα-
λύτερους εισαγωγείς αυτοκινήτων στην Ελλάδα
με παρουσία στον χώρο από το 1970- δίνει τη δυ-
νατότητα στη Santander Consumer Finance να
εισέλθει σε μια νέα αγορά, ενισχύοντας την ηγε-
τική της θέση στην Ευρώπη, στην οποία διατηρεί
ήδη παρουσία με περισσότερα από 130.000 ση-
μεία εξυπηρέτησης σε 16 χώρες.

Τιτάν: Νέα τεχνολογία
μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα 

Η Separation Technologies (ST), θυγατρική του
Ομίλου ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ, εισήγαγε μια καινοτόμο
διαδικασία ανακύκλωσης ιπτάμενης τέφρας από πε-
ριοχές απόθεσής της. H ανακυκλωμένη ιπτάμενη τέ-
φρα αξιοποιείται για τη μείωση του αποτυπώματος
άνθρακα των προϊόντων της ΤΙΤΑΝ και των πελατών
της S.T. Μέσω αυτής της νέας τεχνολογίας, η ιπτάμε-
νη τέφρα ανακτάται από περιοχές απόθεσης, προτού
μετατραπεί σε επαναχρησιμοποιήσιμα «πράσινα»
προϊόντα με σταθερά χαρακτηριστικά και υψηλή
ποιότητα. Τα προϊόντα αυτά, που έχει εισαγάγει η ΤΙ-
ΤΑΝ στην αγορά των ΗΠΑ με τις εμπορικές ονομα-
σίες ProAsh και EcoTherm, μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως βιώσιμες πρώτες ύλες στην παραγωγή
δομικών υλικών και ηλεκτρικής ενέργειας.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

ΟΜάρκος Δρακωτός, Ελληνο-
αμερικανός επιχειρηματίας,
ξαναχτύπησε την πόρτα του

Γιάννη Αλαφούζου προκειμένου να
αγοράσει τον Παναθηναϊκό αλλά,
σύμφωνα με αποκλειστικές πληρο-
φορίες της «Political», τη βρήκε
κλειστή. Ο Γιάννης Αλαφούζος δεν
πρόκειται και πάλι να ασχοληθεί με
τον Μάρκο Δρακωτό, γιατί θεωρεί
«ερασιτεχνικό» και με ψήγματα λαϊ-
κισμού τον τρόπο που προσπάθησε
να τον προσεγγίσει. Πράγματι, ο
Μάρκος Δρακωτός, με καταγωγή
από τη Σύμη και κάτοικος της «μη-
τρόπολης των business», το Μανχά-
ταν, επέλεξε, αντί του ορθόδοξου
δρόμου της χρήσης διαμεσολαβητή,
να αναγγείλει εκ νέου το ενδιαφέρον

του μέσω επιστολής στον ομογενει-
ακό Τύπο. Σε αυτήν, όπως υποστηρί-
ζει το περιβάλλον του Γιάννη Αλα-
φούζου, γίνεται κατ’ αρχήν επίκλη-
ση του θυμικού των απογοητευμέ-
νων οπαδών του Παναθηναϊκού, κα-
θότι ξεκινάει με τον ύμνο «Σύλλογος
μεγάλος δεν υπάρχει άλλος». Προ-
φανώς και εμπεριέχει το στοιχείο
του λαϊκισμού. Όπως και λαϊκισμός
μπορεί να στοιχειοθετηθεί και από
την επιθυμία του Ελληνοαμερικανι-
κού επιχειρηματία να φτιάξει νέο
γήπεδο στον Παναθηναϊκό, αλλά στη
θέση της ιστορικής έδρας του «τρι-
φυλλιού», τη Λεωφόρο.

Και μετά ο Μάρκος Δρακωτός ανα-
φέρει ότι είναι πρόθυμος να αναθέ-
σει σε ξένη εταιρεία λογιστών την

ανάλυση των οικονομικών δεδομέ-
νων της ΠΑΕ, χωρίς καν να έχει έρ-
θει σε επαφή με τον Αλαφούζο, έστω
και τυπική. Είναι η δεύτερη φορά
που ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικα-
νικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κά-
νει γνωστή την πρόθεσή του ως επι-
κεφαλής και άλλων Ελλήνων επιφα-
νώς οικονομικά ομογενών για την
αγορά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η
πρώτη ήταν τον περασμένο Οκτώ-
βριο, όταν και πάλι μέσω επιστολής
στον ομογενειακό Τύπο της Νέας
Υόρκης ο Μάρκος Δρακωτός ενδια-
φέρθηκε για τον Παναθηναϊκό. Τότε
ο Γιάννης Αλαφούζος έψαχνε «συμ-
παίκτες» στην ΠΑΕ. Και ένα ακόμα
στοιχείο που δεν άρεσε στον κ. Αλα-
φούζο είναι και η χρονική στιγμή

που επέλεξε ο Δρακωτός να γνωστο-
ποιήσει το ενδιαφέρον του, μόλις λί-
γες ώρες μετά τον αποκλεισμό του
Παναθηναϊκού από την Ευρώπη.
Μοιάζει και λίγο με εκβιασμό. Τελεί-
ως άστοχο το timing. Ο Γιάννης Αλα-
φούζος στα εννέα χρόνια που βρί-
σκεται στον Παναθηναϊκό δέχτηκε
μόλις μία σοβαρή πρόταση για την
ΠΑΕ, όπως είχε αποκαλύψει στην
ιστοσελίδα sdna.gr, και αυτή ήταν
από τον ομογενή Ελληνορώσο ολι-
γάρχη Φιλάρετο Καλτσίδη, τον απο-
καλούμενο και «βασιλιά του τσιμέν-
του», φίλο του Ιβάν Σαββίδη αλλά και
του Δημήτρη Μελισσανίδη. Χωρίς,
ωστόσο, ο Γιάννης Αλαφούζος να
δώσει λεπτομέρειες γιατί δεν συμ-
φώνησε με τον κ. Καλτσίδη.

«Πόρτα» σε Δρακωτό από τον Αλαφούζο
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Σ
αν σήμερα, 13 Μαΐου 2015, ο ΠΑΟΚ
γιόρταζε την πρώτη μέρα της «ελευ-
θερίας» του από τον βραχνά των χρε-

ών που κουβαλούσε προς το Δημόσιο. Ο
Ιβάν Σαββίδης είχε καταφτάσει στη ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης και κατέθεσε επιταγή
10.886.000 ευρώ για χρέη περασμένων
ετών της ΠΑΕ. « Ήπια ένα τσάι 11 εκατ. ευ-
ρώ», η σχετική δήλωση του ομογενούς επι-
χειρηματία. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε διατραπεζικά
ποσό 10,4 εκατ. ευρώ, όσο και το πρωτογε-
νές σύνολο του χρέους της ΠΑΕ, ενώ πα-
ράλληλα τακτοποίησε εφάπαξ και ένα χρέος
400.000 ευρώ από τις οφειλές. Μάλιστα, η
αποπληρωμή δεν έγινε με χρήση επιταγής, αλλά με κατάθεση ολόκληρου του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του
Δημοσίου. Έτσι έκλεισε μια «μαύρη κηλίδα» στην ιστορία του ΠΑΟΚ, που απλώς συσσώρευε χρέη πριν από την έλευ-
ση του Ιβάν Σαββίδη. Από το 2015 άρχισε η αντεπίθεση του «δικεφάλου του Βορρά», που του απέφερε έναν νταμπλ
και τρία Κύπελλα.  Στις 22 του μήνα θα παίξει, επίσης, στον τελικό του Κυπέλλου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Το δεύτερο ευρωπαϊκό μετάλλιο μέσα σε 18 ώρες κατέκτησε στο ελεύθερο σόλο η πρωταθλήτρια
της καλλιτεχνικής κολύμβησης Ευαγγελία Πλατανιώτη στη Βουδαπέστη. Με επίδοση 90.8000 πήρε
την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο, πίσω από τη Ρωσίδα Σουμπότινα (96.4333) και την Ουκρανή
Φιέντινα (93.7000). Μια μέρα πριν είχε κατακτήσει το ασημένιο στο τεχνικό μέρος του σόλο με
89.2897 βαθμούς έναντι 91.8445 της «χρυσής» Φιέντεβα.

Όταν ο Ιβάν Σαββίδης γλίτωσε τον ΠΑΟΚ Νοκ άουτ από τον τελικό 
Σοκ για την ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ εν όψει

του πρώτου τελικού του EHF Cup κόντρα στη
σουηδική Ίσταντς μεθαύριο Σάββατο (19.00) στο
κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Νάτσο Μόγια Φλορίδο είχε
ένα σοβαρό τροχαίο και υποβλήθηκε σε χειρουρ-
γική επέμβαση, καθότι υπέστη διάτρηση εντέρου.
Από τον τελικό θα λείψουν και οι επίσης βασικοί
Ουγκάλδε και Πλάθα.

Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών 

Η Λέστερ νίκησε 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ στο «Όλντ Τράφορντ», αποτέλεσμα που έδω-
σε τον τίτλο στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Πεπ Γκουαρν-
τιόλα συμπλήρωσε 31 τρόπαια στους πάγκους
των Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Σίτι σε μόλις 12
χρόνια. Προηγείται στον σχετικό πίνακα ο σερ
Άλεξ Φέργκιουσον με 49 τίτλους σε 39 χρόνια και
έπεται ο Μιρτσέα Λουτσέσκου (πατέρας του Ραζ-
βάν) με 33 τίτλους σε 40 χρόνια.

Ο Ερντογάν μήνυσε τον Καντέρ
Νέο επεισόδιο στις ήδη τεταμένες σχέσεις του

Τούρκου προέδρου Ερντογάν με τον συμπατριώ-
τη του, «αστέρα» του ΝΒΑ, Ενές Καντέρ. Με ανάρ-
τησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Τούρκος σέντερ
των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έκανε γνωστό πως
έλαβε δικαστικό έγγραφο, το οποίο εστάλη από
Τούρκο εισαγγελέα του Λος Άντζελες και μέσω
του οποίου ζητείται η σύλληψή του για λόγους

προσβολής της προσωπικότητας του Τούρκου
προέδρου.

Στα καταφύγια 
του Ισραήλ

Στα καταφύγια του Τελ Αβίβ και της
Χολόν πέρασαν τη νύχτα οι τρεις Έλ-

ληνες προπονητές μπάσκετ που εργά-
ζονται στο Ισραήλ: ο Γιάννης Σφαιρό-

πουλος με τον βοηθό του στη Μακάμπι Βασίλη
Γεραγωτέλη και ο Στέφανος Δέδας της Χάποελ.
«Βίωσα νύχτα τρόμου όταν άρχισαν να πέ-
φτουν οι ρουκέτες», έγραψε ο Δέδας στο Twit-
ter, αλλά τόνισε ότι και οι τρεις δεν υπέστησαν
το παραμικρό.

Στέλνουν Μπουλούτ στον Παναθηναϊκό 
Τον Τούρκο Ερόλ Μπουλούτ, ο οποίος πρόσφατα απολύθηκε
από τη Φενερμπαχτσέ, στέλνουν στον πάγκο του Παναθηναϊ-
κού, στη θέση τού επίσης απολυμένου Λάζλο Μπόλονι. Σύμ-
φωνα με δημοσίευμα της αθλητικής εφημερίδας της «Fa-
natik», έχει γίνει σχετική πρόταση και από την ΑΕΚ, αλλά οι
«πράσινοι» έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να τον πά-
ρουν για τον πάγκο τους. Ο Μπουλούτ υπήρξε παίκτης του
Πανιωνίου, του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και της Βέροιας. 

Έγραψε ιστορία 
η Πλατανιώτη
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Νύχτα-θρίλερ 
στο Τελ Αβίβ

• Ο Άγγελος Χασάπογλου, ο σενα-

ριογράφος της σειράς «Χαιρέτα μου

τον πλάτανο» που προβάλλεται στην

ΕΡΤ, είναι γιος της Πηνελόπης Πι-

τσούλη, πρωταγωνίστριας στο επι-

τυχημένο σίριαλ!

•Η Ιωάννα Μαλέσκου έκανε την

1η δόση του εμβολίου As-
traZeneca για τον κορονοϊό

και… ανέβασε πυρετό.

• O James Καφετζής αποχώρησε

οικειοθελώς από το «Survivor» με-

τά την απόφαση του Ατζούν Ιλιτζαλί

να παρατείνει τη διάρκεια του ριάλι-

τι κατά έναν μήνα. 

•Η νικήτρια του «GNTM 1» Ει-

ρήνη Καζαριάν βρίσκεται στις
Μαλδίβες για διακοπές παρέα

με τον σύντροφό της Ιωσήφ

Ψωμά.

• Το σούπερ μόντελ Χάιντι Κλουμ

βρέθηκε σε ελληνικό γλέντι, πιθα-

νότατα στο Λος Άντζελες, χόρεψε

συρτάκι και έφαγε μπακλαβά! 

•Ο Άγης Εμμανουήλ θα τρέξει
από την Αθήνα μέχρι τη Γλα-

σκόβη, αφού εκτός από ηθο-
ποιός είναι και υπερ-μαραθω-

νοδρόμος!

• Η τραγουδίστρια Χριστίνα Κολέ-

τσα... έχτισε κορμί-κόλαση μέσα

στην καραντίνα και μας το έδειξε!

•Γάμος και βάφτιση μαζί στις 4

Σεπτεμβρίου για την Ελένη Χα-

τζίδου, τον Ετεοκλή Παύλου και

την κόρη τους!

• Η Ελένη Μενεγάκη το επιβεβαί-

ωσε. Η νέα της εκπομπή στο Mega

θα είναι μεσημεριανή!

ΝIΚΟΣ ΒEΡΤΗΣ 

Ν
ύχτες τρόμου για τον Νίκο Βέρτη στο
εμπόλεμο Τελ Αβίβ. Ο δημοφιλής τρα-
γουδιστής ταξίδεψε στην ισραηλινή
πόλη για μια φαντασμαγορική συναυ-

λία και από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε να
καρδιοχτυπά στα καταφύγια της πόλης.

H ψυχραιμία και η καλή διάθεση των πολιτών εί-
ναι η μόνη ανακούφιση για τον εξαντλημένο ψυχικά
δημοφιλή τραγουδιστή αλλά και τους ταλαιπωρημέ-
νους μουσικούς του, όπως αναφέρουν αποκλειστι-
κές πληροφορίες της «Political». Τα μέλη της ορχή-
στρας, μάλιστα, δοκιμάστηκαν άγρια, όταν κατά την
άφιξή τους το βράδυ της Τρίτης στο αεροδρόμιο
Μπεν Γκουριόν οδηγήθηκαν από την αστυνομία στο
καταφύγιο του αερολιμένος, όπου παρέμειναν για
μιάμιση ώρα κάτω από τη γη μέχρι να σταματήσουν
οι καταιγιστικοί βομβαρδισμοί.

«Οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες για εμάς. Βρι-
σκόμαστε σε πανικό και ανά πάσα στιγμή σε ετοιμό-
τητα τρέχοντας από το ξενοδοχείο όπου διαμένουμε
στο κοντινότερο καταφύγιο, με τις εκρήξεις και τις
σειρήνες να μας διαλύουν το μυαλό», ανέφερε συ-
νεργάτης του τραγουδιστή στην «P», προσθέτοντας
ότι η ηρεμία των -συνηθισμένων σε αυτή την εμπό-
λεμη κατάσταση- Ισραηλινών είναι το μόνο που τους
προκαλεί μια κάποια ανακούφιση.

Οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Έλληνα
ερμηνευτή στο «Menora Mivtachim Arena» για την
Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Μαΐου, αν και είχαν
πολυδιαφημιστεί από τα Media της χώρας, μαται-
ώθηκαν επ’ αόριστον εν μέσω των σφοδρότερων
συγκρούσεων που σημειώνονται τα τελευταία χρό-
νια ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστινίους. Ο
ίδιος είχε ανακοινώσει τα καλά νέα στις 11 Απριλίου
με μια ενθουσιώδη ανάρτηση στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Instagram: «Γεια σου, Ισραήλ! Τελι-
κά θα ξανασυναντηθούμε! Έρχομαι στο Τελ Αβίβ για

μια μοναδική συναυλία να το γιορτάσουμε. 13 Μαΐου
- “Menora Mivtachim Arena”». Μαζί του στη σκηνή
θα εμφανίζονταν και οι δημοφιλείς καλλιτέχνες Sa-
rit Hadad και Eyal Golan, ενώ είχαν αγοραστεί πε-
ρισσότερα από 10.000 εισιτήρια.

Όμως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος
Βέρτης και οι συνεργάτες του ανησυχούν για τη ζωή
τους. Το 2014, στην πρώτη τους συναυλία στο κατά-
μεστο από κόσμο «Bloomfield Stadium» του Τελ
Αβίβ, έζησαν ένα παρόμοιο σκηνικό. «Υπήρξαν και
τότε μεγάλη ένταση και σύρραξη, αλλά όχι τέτοιου
μεγέθους και σφοδρότητας. Σοκαριστήκαμε τότε,
αλλά η συναυλία έγινε και η μεγάλη επιτυχία που
σημείωσε μας αποζημίωσε», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε ξανά στην ίδια πόλη τον
Ιούλιο του 2018, όταν αποθεώθηκε μαζί με τον Shlo-
mi Shabat από ένα θερμό κοινό 18.000 θαυμαστών
και με την ελίτ του επιχειρηματικού κόσμου στις
πρώτες θέσεις.



Και από κορμί… 
κορμάρα η Βατίδου! 

Ψεύτικο account 
με το όνομά του

Fake λογαριασμό που φέρει το όνομά του κα-
τήγγειλε στο Instagram ο Γιώργος Καραμίχος.
Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Ήλιος» δημοσί-
ευσε ένα print screen από το ψεύτικο ενεργό
προφίλ, ζητώντας την άμεση βοήθεια των fol-
lowers του για μαζικό report προκειμένου να
απαλλαγεί από αυτό. Όπως φαίνεται στη φωτο-
γραφία, ο άγνωστος χρήστης που προσποιείται
τον γνωστό ηθοποιό έχει ήδη 200 ακολούθους,
με τον Γιώργο Καραμίχο, έξαλλο, να ενημερώ-
νει μέσω των Instastories του: «Ψεύτικος λο-
γαριασμός. Μην τον ακολουθείτε».

Τα έβαλε με το… Instagram

Το Instagram έχει... εμμονή με σέξι φωτογραφία
της Αναστασίας Γιούσεφ! Την αποκάλυψη έκανε
η hot χορεύτρια με τα πλούσια προσόντα καταγ-
γέλλοντας: «Once upon a time in Dubai. Αυτή η
φωτογραφία τραβήχτηκε μια ημέρα πριν ξεκινή-
σει η πρώτη καραντίνα στην Ελλάδα. Την ανεβά-
ζω τώρα, γιατί μου την έχει ρίξει 2-3 φορές το
Instagram και δεν καταλαβαίνω γιατί! Να εκ-
πέμπεις τόση θετική ενέργεια που οι αρνητικοί
άνθρωποι να μη θέλουν να είναι κοντά σου».

Ο Σπύρος Σούλης έκανε την
πρώτη δόση του εμβολίου για
τον κορονοϊό και προέτρεψε
τους followers του να ακολου-
θήσουν το παράδειγμά του. Ο
τηλεοπτικός αρχιτέκτονας είχε
διάθεση για χιούμορ και σχο-
λίασε χαριτολογώντας: «Εμβο-
λιάστηκα! Με τον τρόπο τον σω-
στό, με φανελάκι α λα dr Τσιό-
δρας, για το γούρι. Ευχαριστώ
όλους τους εργαζομένους στον
τομέα της υγείας για όλα όσα
έχουν κάνει και συνεχίζουν να
κάνουν για εμάς».

Κεφάτη στο κομμωτήριο
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη άφησε τα μαλ-
λάκια της στα μαγικά χέρια του hair styl-
ist των διάσημων Βαλεντίνο! Η σπουδαία
κυρία του ελληνικού τραγουδιού κουρεύ-
τηκε και ικανοποιημένη από το αποτέλε-
σμα μαγνητοσκόπησε με το κινητό της τη-
λέφωνο τη διαδικασία φορμαρίσματος
από τον κομμωτή που επιμελείται τα τε-
λευταία χρόνια τόσο το look όσο και τα
χτενίσματα στις σημαντικές μουσικές εμ-
φανίσεις της.

Με το σωστό… 
φανελάκι 

Η
γλυκιά μαμά δύο παιδιών και πρώην εστεμμένη Εύη
Βατίδου φωτογραφήθηκε σε παραλία των νοτίων προ-
αστίων να πίνει κοκτέιλ, εντυπωσιάζοντας λουόμενους
και followers με τις εκπληκτικές αναλογίες της. «Όλοι

έχουμε μια εικόνα του εαυτού μας με τον τρόπο που σκεφτόμαστε
και πώς φαινόμαστε απέναντι στους άλλους. Είναι λάθος να προ-
σπαθούμε να φτιάξουμε την εικόνα μας μόνο και μόνο για να αρέ-
σουμε στους άλλους», έγραψε η παρουσιάστρια στο μακροσκελές
διαδικτυακό ποστ στο Facebook, υπερασπιζόμενη τις γυναίκες
όλων των σωματότυπων. Και συνέχισε: «Είμαστε εμείς, είτε αρέ-
σουμε είτε όχι. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός.
Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα με τον τρόπο που τα
κάνουν οι άλλοι! Αυτό είναι ένα θαυμάσιο συναίσθημα. Την ίδια
στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι έχουμε μια διαφορετική αν-
τίληψη των καταστάσεων και των πραγμάτων». 
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Λύθηκε το μυστήριο
Με την επιστροφή του από το «Survivor» ο Παύλος Γαλακτερός έλυ-
σε το μυστήριο για τη σχέση Μαριαλένας - Σάκη: «Έβλεπα μια πολύ
δεμένη σχέση, φιλική. Υπήρχε τρελή χημεία. Ο Σάκης έχει σίγουρα
συναισθήματα, το βλέπεις στα μάτια του. Μην πάθει κάτι η Μαριαλέ-
να, κατευθείαν τρέχει. Εκείνη δεν ξέρω, μου έχει πει ότι έχει μια
σχέση έξω και θέλει να δει αν υπάρχει όταν βγει».



Η
γυναίκα που πάσχει από ρευματικό νόσημα
δεν μπορεί να χάσει τη μοναδική ευκαιρία
που της χάρισε η φύση, να γίνει μητέρα. Και
η ιατρική κοινότητα που σχετίζεται με τα

ρευματικά νοσήματα οφείλει να συνεργαστεί και να
βοηθήσει ώστε να εκπληρωθεί η επιθυμία της. Ωστό-
σο, υπάρχει η ανάγκη για συνδυασμένη αντιμετώπιση
των δύο καταστάσεων, της κύησης και του ρευματικού
νοσήματος, προκειμένου να μειωθεί ο αυξημένος κίν-
δυνος της μητρικής και ιδιαίτερα της περιγεννητικής
νοσηρότητας και θνησιμότητας. 

Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα συζητήθηκαν
στο webinar που πραγματοποίησε η Ελληνική Εται-
ρεία Αντιρευματικού Αγώνα μέσω της σελίδας της στο
Facebook . «Οι περισσότερες γυναίκες με ρευματικό
νόσημα επιθυμούν να γίνουν μητέρες. Κατά συνέπεια,
κατά την αναπαραγωγική ηλικία είναι συχνό το φαινό-
μενο μια ρευματοπαθής να μένει έγκυος. Είναι, όμως,
επίσης συχνό να εμφανιστεί Αυτοάνοση Ρευματική
Nόσος κατά τη διάρκεια της κύησης», ανέφερε η ρευ-
ματολόγος Ελένη Κομνηνού. 

Σε αυτήν τη διαδικτυακή συνάντηση ειπώθηκαν πο-
λύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ο κατάλληλος θε-
ραπευτικός σχεδιασμός πριν από τη σύλληψη και κα-
τά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο οποίος είναι απα-
ραίτητος στις γυναίκες με ρευματικά νοσήματα. Έγινε
η διαπίστωση ότι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψω-
ρίαση αποτελούν δύο ασθένειες οι οποίες εμφανίζουν
επιδείνωση της λειτουργικότητας της ασθενούς στην
εμμηνόπαυση. Επίσης, οι γυναίκες με ρευματικά νο-
σήματα βιώνουν δυσκολίες τόσο κατά την αναπαρα-

γωγική φάση της ζωής τους όσο και κατά την περίοδο
της εμμηνόπαυσης. Μία εγκυμοσύνη μπορεί να είναι
δύσκολο να αντιμετωπιστεί σε ασθενείς με ρευματικά
νοσήματα για διάφορους λόγους: Λόγω της επίδρα-

σης των φυσιολογικών και ανοσολογικών μεταβολών
της εγκυμοσύνης στην υποκείμενη δραστηριότητα της
ρευματικής νόσου, της ποικίλης παρουσίασης των
ρευματικών νοσημάτων κατά την εγκυμοσύνη, των
περιορισμένων θεραπευτικών επιλογών.

Πριν από περίπου δύο δεκαετίες, οι πάσχουσες από
Αυτοάνοση Ρευματική Νόσο αποθαρρύνονταν στο να
τεκνοποιήσουν, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος
τόσο για τις ίδιες όσο και για τα έμβρυα. Σήμερα έχει
επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος τόσο στη διαγνω-
στική όσο και στη θεραπευτική προσέγγιση των Αυτο-
άνοσων Ρευματικών Νοσημάτων, ενώ παράλληλα
υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και θε-
ραπείας, προκειμένου να μειωθεί ο αυξημένος κίνδυ-
νος της μητρικής και ιδιαίτερα της περιγεννητικής νο-
σηρότητας και θνησιμότητας, κατέληξε η κυρία Κο-
μνηνού. Σήμερα είναι πλέον εφικτό μία γυναίκα με
ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) ή με ψωριασική αρθρίτι-
δα (ΨΑ) να καταφέρει να έχει μια τελειόμηνη εγκυμο-
σύνη, χωρίς να αναγκαστεί να διακυβεύσει τη συνολι-
κή κατάσταση της υγείας της. 
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Ρευματικά 
νοσήματα και 
εγκυμοσύνη 

kpapakosto@yahoo.gr

Σήμερα είναι πλέον εφικτό 
μια γυναίκα με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα ή με ψωριασική 
αρθρίτιδα να καταφέρει να έχει 
μια τελειόμηνη κύηση…

Τι συμβαίνει 
στην εμμηνόπαυση  
Η εμμηνόπαυση είναι μια σημαντική και
μακρά σε διάρκεια φάση της ζωής μιας
γυναίκας επίσης. Οι αλλαγές που επέρ-
χονται στον οργανισμό της είναι μεγάλες
και αιφνίδιες, γι’ αυτόν τον λόγο πρόσφα-
τα αναγνωρίστηκε παγκοσμίως η ανάγκη
συστηματικής και στενής επιτήρησης της
ζωής της γυναίκας στην εμμηνόπαυση. Η
ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωρίαση
αποτελούν δύο ασθένειες οι οποίες εμ-
φανίζουν επιδείνωση της λειτουργικότη-
τας της ασθενούς στην εμμηνόπαυση. Εί-
ναι δικαίωμα της γυναίκας με αυτοανοσία
να ενημερωθεί, να συζητήσει και να προ-
σεγγίσει όλες τις θεραπευτικές δυνατό-
τητες που η σύγχρονη επιστήμη τής πα-
ρέχει και να απαιτήσει την ποιότητα ζωής
την οποία επιθυμεί. Ο ρόλος της εργαζο-
μένης, της συντρόφου, της δραστήριας
γυναίκας δεν θα πρέπει να υπαναχωρούν,
αλλά να βρίσκονται εκεί, ολοκληρώνον-
τας την ευτυχία της.
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ο
Οι Κήρες ήταν οι Ανακτύπη, Αχλύς, Νό-
σος, Κήρα, Στυγερή. Οι Κήρες (ενικός
Κηρ) ήταν δαίμονες του βίαιου θανάτου

και της εκδίκησης, κόρες της Νύκτας. Κατά τον
Ησίοδο, στη Θεογονία, αποτελούσαν φτερωτά
πνεύματα του θανάτου και της εκδίκησης. Έφε-
ραν μαύρες πτέρυγες, ερυθρά ενδύματα, μεγά-
λους κυνόδοντες και γαμψά νύχια. 
Τρέφονταν από το αίμα των νεκρών, κυρίως στα
πεδία των μαχών αλλά και γενικότερα σε περι-
πτώσεις θανάτων και ιδίως μαζικών. Χτυπούσαν
παντού τον άνθρωπο, ακόμα και στο κρεβάτι του.
Τις ονόμαζαν και «σκύλες» και «κόρες του Άδη».
Όπως και να ’χει, συνδέονταν πάντα με τον θάνα-
το, ιδιαίτερα τον βίαιο ή απρόσμενο (π.χ., από
ασθένειες). 
Συχνά συσχετίζονταν με τις Μοίρες, γι’ αυτό και
ο Όμηρος αναφερόταν στο πεπρωμένο με δύο
ονόματα: Αίσα και Κηρ. Η Αίσα καθόριζε την τύ-
χη του ανθρώπου και η Κηρ τον θάνατό του.
«Γρήγορες σκύλες του Άδη» τις κατονόμασε και
ο Απολλώνιος, γιατί πρόβαλλαν ξαφνικά και
ανέλπιστα μέσα από την ομίχλη του Κάτω Κό-
σμου και ρίχνονταν πάνω στους ζωντανούς.
Βρίσκονταν πλάι στον Άδη και την Περσεφόνη.
Ετυμολογικά, η λέξη «κηρ» σημαίνει «όλε-
θρος», «θάνατος», «καταστροφή», εξ ου και το

ρήμα «κηραίνω», που θα πει «βλάπτω», «κατα-
στρέφω». 
Οι Κήρες ήταν μικροσκοπικές σε μέγεθος, αό-
ρατες, γι’ αυτό και, κατά κάποιον τρόπο, ταυτί-
ζονταν και με τα μικρόβια, τους ιούς και τη σήψη
του νεκρού σώματος. Όταν κάποιος έπεφτε σο-
βαρά άρρωστος, οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι
το σώμα του είχε «καταληφθεί» από Κήρες! Με
τη λέξη «Κήρες» συχνά εννοούσαν μικροοργα-
νισμούς. Προς κατάπληξη των σημερινών ια-
τρών, οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να είχαν συλ-
λάβει την έννοια των ιών χιλιάδες χρόνια πριν! 
Την τρίτη ημέρα των Ανθεστηρίων, εορτή προς
τιμήν του Διονύσου, γίνονταν προς τις Κήρες επι-
κλήσεις και προσφορές και λέγονταν ευχές για
την αποπομπή τους. Η τρίτη ημέρα ήταν αυτή των
Χύτρων, οπότε πίστευαν ότι οι ψυχές ξαναγύρι-
ζαν στον επάνω κόσμο και βρίσκονταν αόρατες
ανάμεσα στους ζωντανούς. Θεωρούσαν ακόμη
πως ανάμεσα στις ψυχές υπήρχε και παρουσία
πονηρών οντοτήτων, που ανέβαιναν στη γη με το
άνοιγμα του Άδη και μόλυναν τους ανθρώπους
και τις τροφές! Για να διώξουν τις Κήρες, έλεγαν:
«Θύραζε, Κήρες, ουκ έτ’ Ανθεστήρια!» (έξω από
τη θύρα φύγετε, Κήρες, τα Ανθεστήρια τελεί-
ωσαν).

(σ.σ.: Συνέχεια στο επόμενο)

Πού απέδιδαν οι αρχαίοι 
Έλληνες τις επιδημίες;

Κριός
(21/3-20/4)
Τα επιτεύγματά σας θα είναι ση-
μαντικά. Είναι καιρός να αρχίσετε
να σκέφτεστε τι διαφορετικό
πρέπει να κάνετε, για να σταματή-
σετε να δίνετε χώρο σε ό,τι δεν
είναι απαραίτητο ή έχει γίνει πια
τοξικό. Βασιστείτε στη λογική. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάποιοι ίσως συναντήσετε ένα
ενδιαφέρον άτομο και ζήσετε μια
ρομαντική στιγμή. Μην το χάσετε
αυτό το πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει
και για μια πολύτιμη φιλική σχέ-
ση - μην τη «σπαταλάτε» με το να
στέκεστε σε ασήμαντα δεδομένα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Επιτέλους, αφήνετε πίσω σας τα
κακά στοιχεία του πρόσφατου πα-
ρελθόντος που σας έχουν πληγώ-
σει και αυτό είναι πολύ θετικό για
εσάς, καθώς θα σας επιτρέψει να
κάνετε ελιγμούς πολύ πιο γρήγο-
ρα απ’ ό,τι μέχρι τώρα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Πρέπει να αρχίσετε να παίρνετε
σημαντικές αποφάσεις και να κά-
νετε τις επιλογές που σχετίζονται
με όλα όσα αρχίζουν να ενοχλούν
τον τρόπο ζωής σας. Να παρατη-
ρείτε και να δέχεστε το νέο κάθε
φορά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι καλό να θυμάστε, οπουδή-
ποτε κι αν βρίσκεστε, ότι πρέπει
να επιτύχετε μια εξαιρετικά υγι-
εινή προσέγγιση της ζωής. Ίσως
ξεχνάτε ότι ανήκετε σε μια μεγά-
λη «οικογένεια», που καταβάλ-
λει προσπάθειες και όπου όλες
οι ζωές χρειάζονται. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μη σταματήσετε να παρακολου-
θείτε έναν παράγοντα ή μια κατά-
σταση, καθώς θα χάσετε πολύτιμο
χρόνο. Είναι πιθανόν να νιώθετε
συχνά πόνο από κάποιο άτομο ή
ένα συγκεκριμένο γεγονός, το
οποίο σας κάνει να θυμάστε κάτι
που ζήσατε στο παρελθόν. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θυμηθείτε ότι πρέπει να βρείτε
τον δρόμο σας. Εάν κάποιος σας
επιβάλλει τον τρόπο που πρέπει
να λειτουργείτε (ακόμα κι αν εί-
ναι οι ίδιες οι ανασφάλειές
σας), αγνοήστε τον! 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Πρώτα απ’ όλα, φροντίστε την
υγεία σας. Δοκιμάστε μια και-
νούργια ρουτίνα άσκησης ή μια
ψυχολογική διέξοδο. Το μυαλό
σας έχει την ευελιξία και είστε
πάντα δυναμικοί και διαρκώς
εξελισσόμενοι. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η ανάπαυση είναι ένα εξαιρετικά
πολύτιμο πλεονέκτημα για σας, αλ-
λά, δυστυχώς, αυτή δεν είναι μια
μέρα που θα σας δώσει την ευκαι-
ρία να ξεκουραστείτε. Τουλάχι-
στον… ξεφορτώνεστε πολλά από
τα βάρη σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μη χάσετε μια ζωτική ευκαιρία
επειδή θα ενεργήσετε τη λάθος
στιγμή. Θα αναγκαστείτε να περιμέ-
νετε πολύ, μετά. Όμως, θα αποκτή-
σετε μια εμπειρία η οποία θα σας
ευνοήσει αργότερα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μην αφήνετε τη ζωή να σας χτυ-
πάει… στα βράχια. Είστε σε θέση
να αλλάξετε τα πράγματα. Μή-
πως, τελικά, δεν ανήκετε στον
εαυτό σας, αλλά σε άλλα άτομα;
Ήρθε η ώρα να ανοίξετε τα μάτια
σας! 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Εάν έχετε παιδιά, είναι μια καλή
στιγμή να μοιραστείτε μαζί τους
πράγματα με ειλικρίνεια και να τα
διδάξετε πώς να κάνουν τις δου-
λειές τους ή πώς να κινούνται
μέσα σε μια κοινωνική ομάδα. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

O ι αρχαίοι Έλληνες μπορεί να ανέπτυξαν την ιατρική
επιστήμη πολύ νωρίς, ωστόσο δεν ξεχώριζαν την
ασθένεια ούτε από το ψυχικό υπόβαθρο ούτε από την
ηθική στάση και την προσέγγιση της ζωής. Ειδικά για
τις μαζικές επιδημίες, υπάρχουν πολύ σημαντικές
μαρτυρίες σε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία για
τις εξηγήσεις που δόθηκαν. Οι λοιμοί αλλά και όλες οι
καταστροφές θεωρούνταν αποτέλεσμα της ύβρεως.
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Η
ανάφλεξη στην Ιερουσαλήμ, με
αφορμή την επέμβαση της ισραηλι-
νής αστυνομίας στο τέμενος Αλ Ακσά,

το τρίτο μεγαλύτερο ισλαμικό προσκύνημα,
έβαλε δύσκολα στον Ταγίπ Ερντογάν. Διεκδι-
κώντας τον ρόλο του νέου σημαιοφόρου του
Ισλάμ, έπρεπε να επιλέξει μεταξύ της καταδί-
κης της επίθεσης και μιας ηπιότερης αντί-
δρασης, που θα του επέτρεπε να συνεχίσει
την προσπάθεια εξευμενισμού των ΗΠΑ, οι
οποίες, υπό τη διοίκηση Μπάιντεν, δυσπι-
στούν ολοένα και περισσότερο προς έναν
«ασταθή σύμμαχο» στην περιοχή. Ο Τούρκος
ηγέτης επέλεξε το πρώτο. Η αντίδρασή του
ήταν οξεία, οξύτερη πολλών αραβικών κρα-
τών και αποκαλυπτική των προθέσεών του.
Χαρακτήρισε το Ισραήλ «κράτος στυγνής
τρομοκρατίας» και κάλεσε τον ισλαμικό κό-
σμο σε κινητοποίηση, ενώ ο Μπ. Νετανιάχου
απάντησε ότι «κανένα μάθημα ηθικής από
την Άγκυρα» είναι δεκτό.

Η επιμονή του Ερντογάν στον ρόλο του
«προστάτη των (σουνιτών) μουσουλμάνων»
(απολύτως συμβατή με την εξάλειψη στο
εσωτερικό της χώρας του κάθε ιδιαιτερότη-
τας εκτός από αυτήν του «σουνίτη Τούρκου»)
έχει να κάνει με τον σχεδιασμό του να ανα-
βαθμίσει την Τουρκία σε ρόλο περιφερει-
ακής δύναμης-κυρίαρχου παίκτη στην πε-
ριοχή. Ήταν επόμενο, λοιπόν, οι σχέσεις του
με το Ισραήλ, που πήραν την κατιούσα μετά

την εισβολή, το 2010, των Ισραηλινών στο
τουρκικό πλοίο «Μαβί Μαρμαρά» έως το
2018 με την αμοιβαία αποχώρηση των πρε-
σβευτών των δύο χωρών, να πάνε από το κα-
κό στο χειρότερο. Οι πολιτικές και διπλωμα-
τικές σχέσεις. Όχι οι οικονομικές. Ο όγκος
των συναλλαγών, παραδείγματος χάριν, με-
ταξύ των δύο χωρών υπερέβη το 2019 τα δέ-
κα δισ. δολάρια, ενώ σε επίπεδο ανταλλαγής
πληροφοριών οι σχέσεις τους ουδέποτε δια-
κόπηκαν.

Το τελευταίο, όμως, διάστημα κάτι άρχισε
να κινείται. Και οι δύο χώρες, που τουλάχι-
στον στον πόλεμο Αζερμπαϊτζάν - Αρμενίας
βρέθηκαν στο πλευρό του Αλίεφ (στενός
σύμμαχος του Ερντογάν), έδειξαν διατεθει-

μένες με πρωτοβουλία του Τούρκου ηγέτη να
γεφυρώσουν το χάσμα. Λέγεται, μάλιστα, ότι
ο Αλίεφ ήταν αυτός που έπαιξε μεσολαβητι-
κό ρόλο μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Σε
αυτή την αλλαγή πλεύσης πολλοί παράγοντες
συνήργησαν. Η συμμαχία Ελλάδας, Ισραήλ,
Κύπρου, Αιγύπτου και Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων, στην οποία η Άγκυρα θέλει να μπει
σφήνα, ήταν ασφαλώς ένας από αυτούς. Η
αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τον
Λευκό Οίκο και η έλευση του Τζο Μπάιντεν
ήταν ένας ακόμη. Όσο και η προσπάθεια της
Τουρκίας να βρει εκ νέου κοινή γλώσσα με
τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ
στην Αραβική Χερσόνησο.

Η προσπάθεια του Ερντογάν να πατά σε
δύο βάρκες δεν ματαιώνει ασφαλώς το εγ-
χείρημά του να κυριαρχήσει στην περιοχή,
όμως αναδεικνύει τις δυσκολίες του. Παί-
ζοντας ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ με τους
S 400, επιδιδόμενη σε προκλήσεις με αλυ-
τρωτική διάσταση, εμπλεκόμενη σε πολεμι-
κές διενέξεις είτε με τακτικές στρατιωτικές
δυνάμεις είτε χρησιμοποιώντας μισθοφό-
ρους, η Τουρκία δείχνει ολοένα πιο ξένη
προς την Ευρώπη. Και πιο αμφιλεγόμενη για
τις ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον της για τους Παλαι-
στινίους είναι απολύτως ιδιοτελές και το τα-
ξίδι της σε αχαρτογράφητα νερά εγκυμονεί
κινδύνους. Όχι μόνο για την ίδια, αλλά και
τους γείτονές της. Εμάς.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η οξεία αντίδραση του 
Ερντογάν κατά των Ισραηλινών,
στην προσπάθειά του να γίνει
σημαιοφόρος του Ισλάμ στη 
Μέση Ανατολή, ακυρώνει επί
του παρόντος την προσπάθειά
του να «μπει σφήνα» 
στις συμμαχίες της χώρας μας
στην περιοχή...

Πατώντας πάνω σε δύο βάρκες

Δ
εν θα ασχοληθώ με τον περιβόητο νό-
μο Παρασκευόπουλου. Θεωρώ ότι είχε
και σωστά και λάθη, όπως κάθε νόμος

εξάλλου που ψηφίζεται. Εκτιμώ ότι, παρασυρ-
μένος από τη δική του φιλοσοφία και κουλτού-
ρα, έγινε αιτία πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε
να παραμείνουν στη φυλακή να βρουν την ευ-
καιρία να βγουν έξω και να συνεχίσουν το εγ-
κληματικό τους έργο. Διότι οι ελληνικές φυλα-
κές δυστυχώς δεν λειτουργούν ως σωφρονι-
στικά ιδρύματα, αλλά, όπως έχει αποδειχτεί,
ως έδρες όπου η ανομία συνεχίζει το έργο της.
Αυτό, όμως, είναι άλλη συζήτηση και δεν θα το
αναλύσουμε σε αυτό το σημείωμα. 

Να μου επιτρέψετε, όμως, να αναφερθώ, με
αφορμή την αποτρόπαια δολοφονία της
20χρονης κοπέλας - μάνας - συζύγου, στην
ανάγκη που υπάρχει για αλλαγή του Ποινικού
Κώδικα. Τέτοιου είδους εγκλήματα -αλλά και
σεξουαλικά- πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά.
Και το κυριότερο, οι ποινές που επιβάλλονται
να μην αφήνουν… παραθυράκια σε διαφό-

ρους να τα εκμεταλλεύονται και σε λίγα χρόνια
να κυκλοφορούν και πάλι ελεύθεροι και…
ωραίοι, προκαλώντας τις οικογένειες των θυ-
μάτων. Η δικαιοσύνη μπορεί να είναι… τυφλή,
αλλά η κοινωνία δεν είναι ούτε τυφλή ούτε
κουφή. Βλέπει, παρατηρεί και κρίνει. Δυστυ-
χώς σε αυτό το κομμάτι δεν τα πάμε καλά. Οι
εγκληματίες, ακόμη και όταν συλλαμβάνονται
από την Ελληνική Αστυνομία, δεν αντιμετωπί-
ζονται με την αυστηρότητα που τους πρέπει
από την ελληνική Δικαιοσύνη. Βλέπουμε απο-
φάσεις… χαλαρές, που αντί να λύνουν το πρό-

βλημα το διαιωνίζουν.
Αυτές οι λογικές δυστυχώς αποτελούν…

βόμβες για τη λειτουργία της κοινωνίας. Η λύ-
ση δεν είναι ούτε η αυτοδικία ούτε, φυσικά,
προτάσεις να μπορούν οι Έλληνες να πάρουν
όπλα για αυτοάμυνα. Αυτές οι απόψεις οδη-
γούν στη διάλυση του κοινωνικού ιστού και
μετατρέπουν τη Δημοκρατία σε… Φαρ Ουέστ.

Πιστεύουμε ότι είναι ώρα η Πολιτεία να αλ-
λάξει τον Ποινικό Κώδικα (όπως σωστά τόνισε
χθες ο αρμόδιος υπουργός Κ. Τσιάρας) με τις
τροποποιήσεις που απαιτούνται και η Δικαιο-
σύνη, όταν αποφασίζει για κάποιους αυστηρές
ποινές, να τις τηρεί. Και κυρίως, όπως είχε πει
κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, «όταν
λέμε ισόβια, να εννοούμε ισόβια». Τα άλλα εί-
ναι λόγια της στιγμής και πιστολιές στον αέρα.
Το έγκλημα στην πατρίδα μας έχει αλλάξει, το
ίδιο πρέπει να κάνει και η Πολιτεία για να προ-
στατέψει το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν καταλά-
βουν κάποιοι ότι δεν θα ξαναδούν το φως του
ήλιου, ίσως να ξανασκεφτούν τη δράση τους…

Όταν λέμε ισόβια, να εννοούμε ισόβια!

Η Δικαιοσύνη μπορεί να είναι… 
τυφλή, αλλά η κοινωνία δεν είναι 
ούτε τυφλή ούτε κουφή. Βλέπει, 
παρατηρεί και κρίνει


