
ΤΑ ΚΤHΝΗ!

ΣΟΚ: Στραγγάλισαν 20χρονη μπροστά 
στο 11 μηνών παιδί της και τον άντρα της!

ΓΡΑΦΟΥΝ: Αντώνης Αντωνόπουλος, Νίκος Ροδόπουλος, Σωτήρης Σκαπέρδας, Διαμαντής Σεϊτανίδης, Βασίλης Ταλαμάγκας

KYΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

44 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030!

ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΤΟΥΡΚΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ
ΕΜΒΟΛΙΣΑΝ ΙΤΑΛΙΚΟ
ΣΚΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ:

ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 
ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΣΕΛ.  11 ΣΕΛ.  13

ΣΕΛ.  11

Με το μονοδοσικό Johnson & Johnson
θα εμβολιαστούν όλοι οι νησιώτες άνω
των 18 ετών μέχρι το τέλος του Ιουνίου

ΣΕΛ.  2, 14

ΒΟΥΛΗ: ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΡΙΖΑ TV

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Τα πολλά 
λόγια είναι
φτώχεια

Πότε επιτέλους
θα νιώσουμε 

ασφαλείς;

I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  34 ΣΕΛ. 34

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Εικόνες που δεν τις χωρά ο ανθρώπινος νους
και παραπέμπουν σε ανθρωπόμορφα τέρατα

ΠΙΑΣΤΕ
ΜΑΚΕΛΑΡΗΔΕΣ 
ΕΤΩΝ 17 ΚΑΙ 19 
ΣΚΟΤΩΣΑΝ 
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ!
ΣΕΛ.  23

• Καταργούνται 
από την Παρασκευή
τα SMS και η εστίαση 
θα κλείνει στις 12.30

• Σήμερα οι ανακοινώσεις     
για τα ταξίδια

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚHΡYΞΕ ΜΕ 300.000 ΕΥΡΩ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΙ»

ΣΕΛ. 3ΣΕΛ. 4



Χ
θες το πρωί παγώσαμε όλοι. Η είδηση της δολο-
φονίας της 20χρονης μέσα στο σπίτι της, έχοντας
στην αγκαλιά της το μόλις 11 μηνών παιδί της, μας

παρέπεμψε σε αμερικανικές ταινίες και σειρές. Εκεί μό-
νο είχαμε δει να συμβαίνουν τέτοια εγκλήματα!

Η αγριότητα αυτών των δίποδων ανθρωποειδών -γιατί
δεν είναι άνθρωποι αυτοί που για μια χούφτα ματωμένα
ευρώ και κοσμήματα συμπεριφέρονται με αυτόν τον
τρόπο- προκάλεσε σοκ. Πλέον η σύλληψή τους είναι θέ-
μα τιμής για την Ελληνική Αστυνομία αλλά και για την ελ-
ληνική κοινωνία. Τα κτήνη αυτά πρέπει να συλληφθούν
και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Να σαπίσουν στη
φυλακή, χωρίς κανένα παραθυράκι του νόμου, όπως
έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι λίγα τα
κτήνη τέτοιου είδους που ύστερα από λίγα χρόνια στη
φυλακή βγήκαν έξω και συνέχισαν να σπέρνουν τον τρό-
μο, κλέβοντας, βιάζοντας, δολοφονώντας. Ίσως πρέπει η

κυβέρνηση να επανεξετάσει το νομικό πλαίσιο τέτοιων
αδικημάτων και να αυστηροποιήσει τις ποινές για
όσους… μπουκάρουν στα σπίτια και ληστεύουν, τρομο-
κρατούν και σε περιπτώσεις όπως αυτή των Γλυκών Νε-
ρών σκοτώνουν. 

Ορθότατα η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την επι-
κήρυξή τους. Η ανακοίνωση για την επικήρυξη έχει ως
εξής: «Με σημερινή Κοινή Υπουργική Απόφαση του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου
Σκυλακάκη, προκηρύχθηκε χρηματική αμοιβή ύψους
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ σε οποιονδήποτε
παράσχει στοιχεία και πληροφορίες σε αρμόδια Αρχή
που θα οδηγήσουν, στο πλαίσιο των ερευνών οι οποίες
βρίσκονται σε εξέλιξη, στη σύλληψη των δραστών λη-
στείας μετά φόνου σε βάρος 20χρονης γυναίκας, που
διεπράχθη σήμερα (χθες), Τρίτη 11 Μαΐου, μέσα στην οι-

κία της στα Γλυκά Νερά Αττικής. Παρακαλούμε όποιος
πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό να επικοινωνήσει με
τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6442694 και 210-
6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Σημειώνε-
ται ότι, για τα πρόσωπα που θα παράσχουν πληροφορίες
και στοιχεία, θα εξασφαλιστεί ανωνυμία έναντι κάθε Αρ-
χής και οποιουδήποτε τρίτου».

Την αναγράφουμε και εμείς, μια και η «Political» πάει
σε δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας. Την ώρα που
έκλεινε το τεύχος της εφημερίδας μας δεν είχαμε νεότε-
ρα για τη σύλληψή τους. Ελπίζουμε να είναι απλώς θέμα
ωρών. Αυτά τα καθάρματα, όπου και να κρύβονται, η Ελ-
ληνική Αστυνομία πρέπει να τα ξετρυπώσει και να τα πα-
ραδώσει στη Δικαιοσύνη. Βλέπετε, στη χώρα μας δεν
ισχύει η εσχάτη των ποινών και θα τη γλιτώσουν. Αλλά η
Δικαιοσύνη πρέπει να τους τιμωρήσει παραδειγματικά.
Για να μην υπάρξουν συνεχιστές τους…
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Πιάστε τα δίποδα κτήνη 
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Άλμα προς την κανονικότητα
Σ

ημαντικές θεωρούνται οι εντός
της ημέρας αποφάσεις της Επι-
τροπής Λοιμωξιολόγων, καθώς
εν όψει της εκκίνησης της φε-

τινής τουριστικής σεζόν κυρίαρχη είναι η
εκτίμηση ότι από το ερχόμενο Σαββατο-
κύριακο εξαλείφονται τα περισσότερα
από τα εναπομείναντα… κατάλοιπα του
πολύμηνου lοckdown. 

Στο εν εξελίξει θαρραλέο άνοιγμα που
επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου φυσικοί
του σύμμαχοι είναι η κλιμάκωση της εμ-
βολιαστικής εκστρατείας, η αισθητή βελ-
τίωση των καιρικών συνθηκών αλλά και η
εμπέδωση της αργής, πλην όμως σταθε-
ρής, αποκλιμάκωσης της πανδημίας του
κορονοϊού. «Η χώρα δεν μπορεί να μείνει
κλειστή για πάντα. Ο στόχος είναι να μην
υπάρξει πισωγύρισμα. Αυτό εξαρτάται
και από όλους εμάς. Δεν πρέπει να εφη-
συχάζουμε και να χαλαρώνουμε», διεμή-
νυσε μέσω ραδιοφωνικής της συνέντευ-
ξης στο Θέμα 104,6 η κυβερνητική εκ-
πρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ενώ δια-
βεβαίωσε ότι «πάμε σε σταδιακά ανοίγ-
ματα με μεγάλη προσοχή, με κανόνες, με
αυστηρή επιτήρηση και με το πρόσθετο
εργαλείο των self-test, που έχει ήδη εν-
ταχθεί στην επανεκκίνηση των δραστη-
ριοτήτων». 

Τέλος τα SMS
Με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ασφά-

λεια κατά το άνοιγμα του τουρισμού αλλά
και των λοιπών κοινωνικών και οικονομι-
κών δραστηριοτήτων, το κυβερνητικό
επιτελείο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
βρέθηκε και χθες σε αλλεπάλληλες εσω-
τερικές συσκέψεις, προκειμένου να σχη-
ματοποιήσει την τελική εισήγηση της κυ-
βέρνησης προς την Ομάδα των Εμπειρο-
γνωμόνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες
έως αργά χθες το απόγευμα, η άρση του
περιορισμού των υπερτοπικών μετακινή-
σεων από μεθαύριο Παρασκευή θα διέ-
πεται από την υποχρέωση του self-test
για όλους όσοι κατευθύνονται προς τη
νησιωτική χώρα και, ως εκ τούτου, θα
χρησιμοποιήσουν αεροπλάνο ή πλοίο,
ενώ για όλους όσοι κατευθυνθούν σε
προορισμό της ηπειρωτικής χώρας ανα-

μένεται να υπάρξει ισχυρή σύσταση για
τη διενέργεια self-test. Σε κάθε περίπτω-
ση, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν
ότι όσοι εκ της επαγγελματικής τους ιδιό-
τητας έχουν την υποχρέωση να υπόκειν-
ται τακτικά σε αυτοδιαγνωστικό τεστ (εκ-
παίδευση, λιανεμπόριο) θα εξακολουθή-
σουν την ίδια πρακτική και κατά τη μετά-
βασή τους σε προορισμό εκτός της μόνι-
μης κατοικίας τους. Οι ίδιες πηγές, πάν-
τως, τονίζουν ότι θα υπάρξει μηχανισμός
ενδελεχούς παρακολούθησης της δια-
σποράς του ιού σε όλο το μήκος και πλά-
τος της επικράτειας.

Οι αποψινές ανακοινώσεις από τον
υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον
υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Άκη
Σκέρτσο αναμένεται να σηματοδοτήσουν,
μεταξύ άλλων, και τον τερματισμό της
αποστολής SMS για τις καθημερινές με-
τακινήσεις, κατεξοχήν σήμα κατατεθέν
του γενικού απαγορευτικού. Σύμφωνα με
τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα SMS για
μετακινήσεις και αγορές καταργούνται
και προς τους δύο 5ψήφιους κωδικούς,
το 13033 και το 13032, από το ερχόμενο

Σαββατοκύριακο, καθώς η εισήγηση που
προέβλεπε διατήρηση του click inside και
την ερχόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται να
προκρίνεται.

Το άνοιγμα προς τον τουρισμό φαίνεται
ότι μειώνει και τις ώρες της νυχτερινής
απαγόρευσης κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο
αυτό, ειλημμένη φαίνεται ότι είναι η από-
φαση μετακίνησης της έναρξης απαγό-
ρευσης της κυκλοφορίας στις 12.30 μετά
τα μεσάνυχτα, εξέλιξη που ευθυγραμμί-
ζεται με ένα από τα σημαντικότερα αιτή-
ματα των επαγγελματιών του κλάδου της
εστίασης. Σύμφωνα με παράγοντες, που
έχουν γνώση του εσωτερικού σχεδια-
σμού του Μεγάρου Μαξίμου, τέλη Μαΐου
με αρχές Ιουνίου το ισχύον ωράριο ανα-
μένεται να επαναξιολογηθεί στην κατεύ-
θυνση της περαιτέρω μείωσης των συνο-
λικών ωρών απαγόρευσης της κυκλοφο-
ρίας, εφόσον, βεβαίως, δεν μεσολαβήσει
έως τότε κάποιο δυσάρεστο πισωγύρι-
σμα. Εξάλλου, αρχές Ιουνίου αναμένεται
βάσει του έως σήμερα σχεδιασμού να
επιτραπεί και η αναπαραγωγή μουσικής
στα καταστήματα εστίασης. Αναφορικά,

τέλος, με τα νυχτερινά κέντρα διασκέδα-
σης αλλά και τα πανηγύρια, αυτά αναμέ-
νεται να επαναλειτουργήσουν μετά το τέ-
λος Ιουνίου. 

Τα γυμναστήρια
Την ίδια ώρα, η κυβερνητική πρόταση

προς τη σημερινή τηλεδιάσκεψη των λοι-
μωξιολόγων περιλαμβάνει και την επα-
ναλειτουργία των γυμναστηρίων στις 24
Μαΐου, ενός κλάδου που επλήγη βάναυσα
από την πανδημία του κορονοϊού. Βάσει
της κυβερνητικής εισήγησης, οι εργαζό-
μενοι σε αυτά θα υποχρεούνται να κά-
νουν self-test, ενώ υποχρεωτική αναμέ-
νεται να είναι και η χρήση μάσκας, πλην
δραστηριοτήτων όπως, λ.χ., ο διάδρομος.

Το πανόραμα 
της απελευθέρωσης
κοινωνικών και οικονομικών
δραστηριοτήτων...

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Η
επιχείρηση «Γαλάζια Ελευ-
θερία» δρομολογείται και
επισήμως, όπως ανακοινώ-
θηκε σε χθεσινή σύσκεψη

στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, με στόχο την εμβολιαστική
θωράκιση όλων των νησιών της χώρας -
και των μεγαλύτερων 19- εν όψει της του-
ριστικής σεζόν που ξεκινά τις επόμενες
μέρες με την άρση των περιορισμών από
τις 14 του μήνα και εντεύθεν.

Η επιχείρηση προβλέπει ότι θα εμβο-
λιαστούν όλοι οι κάτοικοι άνω των 18
ετών σε 19 νησιά, δηλαδή πάνω από
700.000 πολίτες. Θα κάνουν το μονοδο-
σικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.
Η πρώτη μεγάλη παραλαβή των εμβο-
λίων της Johnson & Johnson στα τέλη
του μήνα θα κατευθυνθεί στα νησιά αυ-
τά.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτούνται νέα
εμβολιαστικά κέντρα από τις δυνάμεις
του ΕΣΥ και κινητά συνεργεία εμβολια-
σμού που θα υποστηρίξουν την ολοκλή-
ρωση του καθολικού εμβολιασμού. Η

επιχείρηση θα ενισχυθεί από εθελοντι-
κές οργανώσεις και κινητές ιατρικές
μονάδες, αποκλειστική δωρεά του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που υλο-
ποιούνται από την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση
και Πρόοδος», το Χαμόγελο του Παιδιού
και τη Σύμπλευση. Επίσης, προβλέπεται
η ένταξη εμβολιαστικών κέντρων ιδιω-
τικών μονάδων.

«Είναι, λοιπόν, μια μεγάλη ευκαιρία
που πρέπει να αξιοποιήσετε εσείς, να
αξιοποιήσει πρωτίστως η Τοπική Αυτο-

διοίκηση και να κινητοποιήσει υπέρ του
εμβολιασμού τη συντριπτική πλειονό-
τητα των κατοίκων σας. Η οργάνωση,
άλλωστε, της εκστρατείας με τη βοήθεια
των Ενόπλων Δυνάμεων στα νησιά μας
χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό,
ασφάλεια και απόλυτη ακρίβεια», υπο-
γράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσο-
τάκης, απευθυνόμενος στους δημάρ-
χους και περιφερειάρχες των νησιών. 

Ήδη, δε, όταν η επιχείρηση «Γαλάζια
Ελευθερία» θα δρομολογείται στο τέλος

Μαΐου, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εμβο-
λιασμοί σε άλλα 32 νησιά και σε άλλα 36
ολοκληρώνονται έως τέλος Μαΐου.
Έτσι, επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της
«Political» του περασμένου Σαββάτου
για τη διαδικασία θωράκισης των νη-
σιών με λιγότερους από 10.000 κατοί-
κους, η οποία έχει προγραμματιστεί να
ολοκληρωθεί πρακτικά τις πρώτες μέ-
ρες του Ιουνίου. 

Υπενθυμίζεται ότι αυτή η επιχείρηση
είχε ξεκινήσει συμβολικά από το Κα-
στελόριζο πριν από αρκετούς μήνες και
προέβλεπε εξατομικευμένες αποστο-
λές για πλήρη εμβολιασμό του συνόλου
του ενήλικου πληθυσμού των εν λόγω
νησιών που το επιθυμούσε.

Τούτων δοθέντων, όταν η τουριστική
σεζόν θα έχει ανοίξει βηματισμό από
τον Ιούνιο και εντεύθεν, τα ελληνικά νη-
σιά θα είναι θωρακισμένα ως προς τον
εμβολιασμό του πληθυσμού, ανεξαρτή-
τως ηλικίας των πολιτών.

Ασπίδα εεμβολίου στα νησιά 
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g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Εκκρεμότητα με τη Ρωσία
Την ίδια ώρα, κορυφώνονται οι διεργασίες για το άνοιγμα της αγοράς της Ρω-
σίας με απευθείας πτήσεις, αν και οι χθεσινές επαφές που έγιναν δεν έφεραν
οριστικό αποτέλεσμα. Χθες υπήρξε έκτακτη τηλεδιάσκεψη του αναπληρωτή
υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη με τον συμπρόεδρο της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Ελλάδας - Ρωσίας, υπουργό Μεταφορών Βιτάλι Σαβέ-
λιεφ. Σε αυτή συμφωνήθηκε να προχωρήσει η αμοιβαία αναγνώριση των πι-
στοποιητικών εμβολιασμού των πολιτών των δύο χωρών, κάτι που θα γίνει με
ρηματικές διακοινώσεις μεταξύ των δύο υπουργείων Εξωτερικών. Πλην,
όμως, δεν υπήρξε συμφωνία για το άμεσο άνοιγμα των πτήσεων από Ρωσία
προς Ελλάδα.  Εξ ου και χθες το μεσημέρι ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας εί-
χε προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με τη Ρωσίδα ομόλογό του Άννα Πόπο-
βα, καθώς οι Ρώσοι θα αποφασίσουν την Παρασκευή για το ποιες χώρες θα
ανοίξουν τις πτήσεις το επόμενο διάστημα.  Σύμφωνα με πληροφορίες, πάν-
τως, ακόμα και συμφωνία να υπάρξει για τις πτήσεις προς Ελλάδα, η διαδικα-
σία δρομολόγησης αυτών θα πάρει κάποιες εβδομάδες, τουλάχιστον 3 με 4,
κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα δούμε Ρώσους τουρίστες
στην Ελλάδα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εντός του Μαΐου.

Η επιχείρηση προβλέπει 
ότι θα εμβολιαστούν όλοι
οι κάτοικοι άνω των 18 ετών σε 
19 νησιά, δηλαδή πάνω από
700.000 πολίτες, με το μονοδοσικό
εμβόλιο της Johnson & Johnson



Ν
α μην εφαρμοστεί η νομοθετημένη ελάχιστη
βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια ζητά ο Αλέ-
ξης Τσίπρας μέσω επίκαιρης ερώτησης που κα-
τέθεσε στη Βουλή προς τον πρωθυπουργό Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται την
πανδημία, τονίζοντας ότι αν το νέο σύστημα ισχύσει, ανα-
μένεται να μείνουν εκτός ΑΕΙ 20.000 με 30.000 υποψήφιοι
σε σχέση με τη περσινή χρονιά, ενώ, κατά τον ίδιο, θα δημι-
ουργηθούν χιλιάδες κενές θέσεις σε περιφερειακά ΑΕΙ, τα
οποία αναμένεται να βρεθούν σε διοικητικό και οικονομικό
αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, υπενθυμίζει ότι οι μαθητές της φε-
τινής Γ’ Λυκείου τα τελευταία δύο χρόνια έχουν στερηθεί
εξαιτίας της πανδημίας το εκπαιδευτικό περιβάλλον, τους
καθηγητές τους, τους φίλους τους, τη διασκέδαση στον
ελεύθερο χρόνο τους, την εφηβεία τους. «Και καλούνται
φέτος να δώσουν εξετάσεις, έτσι κι αλλιώς, σε ένα εντελώς
στρεσογόνο περιβάλλον», υποστηρίζει, επιμένοντας ότι
ένας από τους λόγους που προχώρησε η κυβέρνηση στη
συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι η δήθεν αύξηση της πε-
λατείας των ιδιωτικών κολεγίων.

«Μπροστά στα πιθανά κέρδη κάποιων ιδιωτών, εν προ-
κειμένω στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δι-
στάζετε να θυσιάσετε το χαμόγελο τουλάχιστον 25.000
υποψηφίων, που θα ήταν επιτυχόντες, αν εσείς δεν αλλά-
ζατε φέτος τους όρους εισαγωγής», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρω-
τώντας στη συνέχεια τον πρωθυπουργό αν η κυβέρνηση θα
αναστείλει την εφαρμογή των αλλαγών στο σύστημα εισα-
γωγής στα πανεπιστήμια, ειδικότερα της ελάχιστης βάσης
εισαγωγής, προκειμένου να μη μειωθεί ο αριθμός των επι-
τυχόντων.

ΣΥΡΙΖΑ χωρίς... ελάχιστη βάση εισαγωγής
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Σε κίνηση τακτικής στην πολιτική σκα-
κιέρα ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝ.ΑΛ. ερμηνεύεται, με-
ταξύ άλλων, η συνάντηση που είχε η Φώ-
φη Γεννηματά με τον πρωθυπουργό της
Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στο περιθώριο
του Delphi Economic Forum. Κατά την
παραμονή του στη χώρα μας, το πρό-
γραμμα του σοσιαλιστή ηγέτη Πέδρο Σάν-
τσεθ περιλάμβανε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και την
πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ. Στην ατζέντα του δεν υπήρξε ραντεβού
με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Πέδρο Σάντσεθ εκλέγεται με το ισπα-
νικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) και η συνάντηση
που είχε με την κ. Γεννηματά θεωρήθηκε έμπρακτη αναγνώ-
ριση ότι το Κίνημα Αλλαγής είναι το «αδελφό κόμμα» στην
Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου τυχαία η έμφαση που έδωσε η
κυρία Γεννηματά στην αρχή της δημόσιας δήλωσης που έκα-
νε μετά τη συνάντηση. «Με ιδιαίτερη χαρά συναντήθηκα σή-
μερα με τον Πέδρο Σάντσεθ, τον αγαπητό φίλο και σύντροφο.
Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την πορεία της
Ευρώπης αλλά και τον ρόλο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών»
και συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος πρόσθεσε πως «την επόμενη
μέρα από την πανδημία είναι πολύ σημαντικό εμείς οι σοσια-

λιστές να είμαστε πρωταγωνιστές,
γιατί υπάρχει η απειλή συντηρητικές
και οπισθοδρομικές πολιτικές να
οδηγήσουν σε νέα κοινωνική κρίση
και σε αδιέξοδα την Ευρώπη».

Μπορεί σε πρώτη ανάγνωση να
φαίνεται ως μια τυπική συνάντηση
μεταξύ δύο σοσιαλιστών ηγετών,

στην πραγματικότητα, όμως, είναι ένα ακόμη επεισόδιο σε
μια υπόγεια αντιπαράθεση που κρατάει εδώ και αρκετά χρό-
νια ανάμεσα στο ΚΙΝ.ΑΛ. και τον ΣΥΡΙΖΑ και αφορά στο «ποι-
ος έχει το πάνω χέρι» στην εκπροσώπηση της ελληνικής
Κεντροαριστεράς. Κυρίως, όμως, αφορά στον διακαή πόθο
του κ. Τσίπρα για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέλος του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τσί-
πρας είχε καταφέρει στις συνόδους του ΕΣΚ να συμμετέχει
ως παρατηρητής, αφού η ελληνική εκπροσώπηση είναι από
το ΚΙΝ.ΑΛ.

Σε συνδυασμό, δε, με την ελεύθερη πτώση στην οποία
έχουν βρεθεί οι Podemos στην Ισπανία, ένα κίνημα στο
οποίο είχε επενδύσει πολιτικά ο κ. Τσίπρας, η συνάντηση
Γεννήματα - Σάντσεθ θεωρείται ως ένα καθαρό μήνυμα προς

την Κουμουνδούρου αλλά και σε όλους εκείνους που έλκον-
ται από τέτοιου τύπου θεσμικές λεπτομέρειες. Πάντως, η
εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι και έπειτα από αυτό το επει-
σόδιο «έσβησε» οριστικά το έντονο φλερτ που είχε ξεκινήσει
ο κ. Τσίπρας με τους Σοσιαλδημοκράτες. Ορισμένοι, μάλι-
στα, υπενθύμιζαν με δηκτικό ύφος κάποιες κραυγαλέες πα-
ρεμβάσεις ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτή του Κώ-
στα Αρβανίτη για τα πέντε εμβόλια της Κούβας, για τα οποία,
όπως λένε, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το επόμενο χρονικό
διάστημα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ στο εσωτερικό του θα ενταθούν. Ο στόχος τους παραμένει
σταθερός και επιδιώκουν να αποτελέσουν μια αξιόπιστη και
αποτελεσματική αντιπολίτευση «βάζοντας στη γωνία» τον
ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό το σκεπτικό θα συνεχίζουν το ροκάνισμα
στις γέφυρες που έχει αναπτύξει η Κουμουνδούρου με τις
δυνάμεις της Κεντροαριστεράς. Η «δύναμη πυρός», όμως,
θα είναι στραμμένη προς την κυβερνητική πολιτική με στο-
χευμένες παρεμβάσεις. Στο στόχαστρο του ΚΙΝ.ΑΛ. το τε-
λευταίο διάστημα βρίσκονται σταθερά οι αλλαγές στις εργα-
σιακές σχέσεις, οι χειρισμοί αντιμετώπισης της πανδημίας
και το άνοιγμα του τουρισμού.

Η Φώφη «σβήνει» το φλερτ του Τσίπρα με τους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos@gmail.com 

«Λάθος» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης
την παλαιότερη θέση της Ν.Δ. για τη φαρμα-
κευτική κάνναβη και μάλιστα αναγνώρισε,
από το βήμα της Βουλής, τη συνδρομή του Ν.
Καρανίκα! «Η παρουσία του κ. Νίκου Καρα-
νίκα ήτανε θετική και το γεγονός ότι πολέμη-
σε γι’ αυτό και πολεμάει, αν θέλετε, ακόμη
και σήμερα τον τιμά, γιατί είναι κάτι από το

οποίο η πατρίδα έχει κάτι να κερδίσει», είπε
ο κ. Γεωργιάδης. Στη συνέχεια εξήγησε ότι η
Ν.Δ. δεν ήταν «ώριμη» να αναγνωρίσει ότι
δεν υπάρχει κανένα μελανό σημείο, καμία
ηθική μομφή στη φαρμακευτική κάνναβη.
Πράγματι, προσέθεσε, υπάρχει αγορά για ια-
τρικούς σκοπούς και ασθενείς που τη χρησι-
μοποιούν… 

Άδωνις υπέρ (φαρμακευτικής) κάνναβης 



Ο
πρώην υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Νίκος Φίλης εξαπέλυσε σφοδρή
επίθεση στον Κλήρο και στην Ορθο-

δοξία, εξαιτίας των εμμονών του για τον
διαχωρισμό κράτους - Εκκλησίας. Και είναι
απορίας άξιον αν τις απόψεις του τις συμμε-
ρίζεται και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, ο
οποίος τελευταία το έχει γυρίσει στους με-
γάλους… σταυρούς. «Δεν τολμήσαμε να
προχωρήσουμε στον πλήρη διαχωρισμό
Εκκλησίας - κράτους… Έπρεπε να δώσου-
με μάχη να μην αναγράφεται στο Σύνταγμα
πως επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα εί-
ναι η Ορθοδοξία», είπε σε ραδιοφωνική του
συνέντευξη. Και συνέχισε το παραλήρημα:
«Το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία
συνιστά χριστιανική κατήχηση - πρόκειται
για κουραφέξαλα». Άφησε, μάλιστα, να εν-
νοηθεί πως «χρειάζεται επανεξέταση η μι-
σθοδοσία των κληρικών από το κράτος, διό-
τι δεν μπορούμε να πληρώνουμε μόνο τους
χριστιανούς ιερείς και όχι τους εκπροσώ-
πους άλλων θρησκειών». Αναφέρθηκε στην
αποπομπή του από την κυβέρνηση, κάνο-
ντας λόγο για «εκκαθαρίσεις». «Μπορεί εγώ
να έφυγα από το υπουργείο γιατί μπήκε θέ-
μα από την Εκκλησία. Πριν να διώξει εμένα
ο Τσίπρας από το υπουργείο, είχε διώξει ο
Ιερώνυμος τους εκπαιδευτικούς, τους θεο-
λόγους που είχαν πάρει μέρος στην εκπό-
νηση των προγραμμάτων με τη συναίνεσή
του από τα διάφορα όργανα της Εκκλησίας.
Είναι λυπηρό η Αριστερά να συμπράττει -
έστω με αυτόν τον τρόπο, δεν λέω ότι υπήρ-
ξε συνεννόηση- σε τέτοιου είδους εκκαθα-
ρίσεις στον χώρο της πολιτικής και στον χώ-
ρο της Εκκλησίας...». Ο κ. Τσίπρας πρέπει να
είναι περήφανος, μάλλον…

Περίεργα πράγματα 
στον Δήμο Βόλου 
Κυκλοφορεί ευρέως στο Διαδίκτυο ένα
έγγραφο περίεργο, το οποίο αναφέρει ότι
με «πειθαρχικές συνέπειες» απειλούνται
υπάλληλοι του Δήμου Βόλου που δεν θα
κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό! Συγ-
κεκριμένα, σύμφωνα με ανυπόγραφο έγ-
γραφο που μοιράστηκε στους εργαζομέ-
νους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης και Αποχέτευσης Βόλου (ΔΕΥΑΒ), κα-
λούνται όσοι είναι άνω των 30 ετών να επι-
δείξουν το SMS με το ραντεβού για το εμ-
βόλιο, διαφορετικά απειλούνται με «πει-
θαρχικές συνέπειες». Ελπίζω να το δια-
ψεύσει ο Αχιλλέας Μπέος και να βάλει τα
πράγματα στη θέση τους. Αδυνατώ να πι-
στέψω ότι το γνωρίζει ο Αχιλλέας…

Τα παιδιά της ΔΑΚΕ 
Οι αγαπημένοι «γαλάζιοι» συνδικαλιστές της
Παιδείας, όπως μαθαίνω, αρνούνται όχι μόνο
την αξιολόγηση των δασκάλων και των καθη-
γητών, αλλά και την αξιολόγηση των σχολι-
κών μονάδων συνολικά. «Γιατί, ρε παιδιά;»,
ρώτησα… «Γιατί ο κόσμος θα συγκεντρώνε-
ται στα σχολεία που έχουν αξιολογηθεί θετι-
κά και τα άλλα θα κλείσουν», ήταν η απάντη-
ση που πήρα. «Ε, τότε διώξτε τους κοπρίτες
να προσληφθούν άλλοι δάσκαλοι, που να
έχουν όρεξη για δουλειά και δημιουργικότη-
τα», τόλμησα να πω στον φίλο της ΔΑΚΕ. Ακό-
μα περιμένω να με ξαναπάρει τηλέφωνο…

O Ισπανός πρωθυπουργός
και το… παπί 

Όλα καλά κι όλα ωραία με τη συνάντηση του
Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο που ο «σοσια-
λιστής» δεν είπε κουβέντα για τις τουρκικές
προκλήσεις. Έκανε σαν να μην άκουσε και να
μην είδε τίποτα. Κοινώς, επέλεξε να κάνει…
το παπί. Βέβαια, για την προσφορά με τις
ισπανικές φρεγάτες δεν παρέλειψε να κάνει
τις σχετικές αναφορές… Τα καλά και συμφέ-
ροντα ταις ψυχαίς ημών…

Καραντίνα και το καλοκαίρι
Επειδή κάποιοι έχετε αναθαρρήσει με τους
εμβολιασμούς και το σχέδιο «Ελευθερία»,
καλό θα ήταν να σας προσγειώσω μέσω της
στήλης: Για το καλοκαίρι υπάρχει ήδη σχέ-
διο, plan B, για lockdown. Ναι, καλά διαβά-
σατε. Η κυβέρνηση είναι ήδη προετοιμα-
σμένη να εφαρμόσει τοπικές καραντίνες,
ιδιαίτερα σε τουριστικούς προορισμούς, αν
παρατηρηθεί μεγάλη διασπορά. Σκληρά, το-
πικά lockdowns…

Το παιδί θέλει 
κρουασάν βουτύρου… 
Μαθαίνω ότι ο Mένανδρος έχει ιδιαίτερες
απαιτήσεις μέσα στον Κορυδαλλό. Ζητά να
του αγοράζουν κρουασάν βουτύρου, σπανα-
κόπιτες, αμυγδαλόγαλα για το πρωινό του
καθώς και ειδικό μέλι του βουνού, βρόμη
και ακτινίδια. Δεν ξέρω αν έχει ζητήσει και
κάποιον μπάτλερ να του τα σερβίρει; Θυμά-
στε που σας είχα γράψει ότι θέλει να κάνει
και μεροκάματα στη φυλακή; Έμαθα τι θέ-
λει… Έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να γίνει
γραφιάς. Κάτι σαν γραμματέας, δηλαδή. Να
γράφει τις παραγγελίες των κρατουμένων
για διάφορα προϊόντα που θέλουν, καθώς
και τις αιτήσεις τις οποίες κάνουν προς τη
φυλακή ή άλλους φορείς. Πάντως, οι πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι τόσο από το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο και
από τις δικαστικές Αρχές έχουν δοθεί εντο-
λές να μην υπάρχει καμιά διακριτική μετα-
χείριση για τον Φουρθιώτη. «Όπως όλοι οι
κρατούμενοι, έτσι και ο κ. Φουρθιώτης έχει
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η μεταχείρι-
σή του θα είναι ίδια όπως και όλων των
υπόλοιπων κρατουμένων και δεν μπορεί να
γίνονται εξαιρέσεις», τονίζουν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2021

OLITICALP OLITICANTISP6

Χ
ρ
ο

ν
ικ

ό
 τ

ο
υ

Χ
ρ
ό

ν
ο

υ

Άγρια επίθεση 
του Φίλη 
στην Εκκλησία

Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό που ήθελε το πέτυ-
χε ο Μένιος… Ήθελε δίπλα του αστυνομικούς και
το υπουργείο φρόντισε να ικανοποιήσει το αίτημά
του. Πώς; Τον έβαλαν σε κελί με διεφθαρμένους
αστυνομικούς! Ο κ. Φουρθιώτης μοιράζεται, λοι-
πόν, το κελί με άλλους τρεις κρατουμένους που
συμβαίνει να είναι αστυνομικοί! Βρέθηκαν στον
Κορυδαλλό κατηγορούμενοι για σοβαρά αδικήμα-
τα και περιμένουν να δικαστούν. Τουλάχιστον, θα
έχει καλή παρέα. Θα παίζουν και καμιά πρέφα να
περνάει η ώρα…



Απειλές κατά του μητροπολίτη Δράμας    
Η είδηση προκαλεί αίσθηση: Ο μητροπολίτης Δράμας Παύλος, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη δήλωσή του ότι θα
προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τις περιπτώσεις ιερέων που την περίοδο του Πάσχα δεν τήρησαν τις αποφάσεις της
Ιεράς Συνόδου, δέχεται απειλές. Ο μητροπολίτης αποκάλυψε ότι μετά τις αρχικές δηλώσεις του έγινε αποδέκτης
ύβρεων και κατονόμασε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία απέστειλαν υβριστικά και άλλα μηνύματα στο ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο της Ιεράς Μητρόπολης. Επίσης, επέρριψε ευθύνες σε ιερωμένους, οι οποίοι, όπως είπε, «γί-
νονται αρχηγοί συμμορίας και μέσα από το Facebook καθοδηγούν αυτά τα πρόσωπα». Διερωτήθηκε, μάλιστα,
«γιατί μέσα στην Εκκλησία να υπεισέρχεται οργανωτισμός τύπου εγκληματικής οργανώσεως Χρυσής Αυγής»,
προσθέτοντας ότι «δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα στη Μητρόπολη Δράμας, σε μια δημοκρατική περιοχή,
με ιδιαίτερες ευαισθησίες».

Πολίτης, πλέον, 
ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης  

Ολοκληρώθηκε η στρατιωτική θητεία του
γιου του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου, στον
Έβρο. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος στην προ-
σωπική του σελίδα, η θητεία του έλαβε τέλος,
με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να ποζάρει
μαζί με έναν φίλο του, ως πολίτες πλέον. Ο
γιος του πρωθυπουργού, αμέσως μετά την
περάτωση των σπουδών του στη Βοστόνη,
επέλεξε να εκπληρώσει την υποχρέωσή του
στη μητέρα πατρίδα, προτού ξεκινήσει τις με-
ταπτυχιακές του σπουδές. Έτσι κατετάγη στο
Πυροβολικό τον περασμένο Σεπτέμβριο και
μερικούς μήνες μετά πήρε το απολυτήριο του
Στρατού στα χέρια του.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Η αποθέωση 
του υπουργού…
Όπως ίσως θα θυμάστε, ο πρώην
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρού-
τσης, μετά την αποπομπή του και την
αντικατάστασή του, έκαμε ένα μεγάλο
πολιτικό φάουλ. Δέχθηκε να «χρησι-
μοποιηθεί» και να εργαλειοποιηθούν
οι δηλώσεις του από αντιπολιτευόμε-
νες εφημερίδες. Αυτό προκάλεσε με-
γάλη δυσφορία στο Μαξίμου και ίσως
να μην του το συγχωρέσουν ποτέ… Τις
τελευταίες ημέρες συμβαίνει το ίδιο
με άλλον υπουργό της Νέας Δημοκρα-
τίας, που διασώθηκε την τελευταία
στιγμή στον προηγούμενο ανασχημα-
τισμό. Σήμερα ο υπουργός χρησιμο-
ποιείται από εφημερίδες της αντιπολί-
τευσης. Για την ακρίβεια, τον αποθεώ-
νουν καθημερινώς και μάλλον του
αρέσει… Ελπίζω να ξέρει τάβλι ο
υπουργός για να μπορεί να περνάει τα
καλοκαίρια με τον Βρούτση… 

Τ
έλος του μήνα ο πρωθυπουργός θα κατέβει στην Κρήτη να κλείσει τις εκκρεμό-
τητες των έργων που υπάρχουν στο νησί. Θα αναφερθεί στον πολυσυζητημένο
Βόρειο Οδικό Άξονα του νησιού και θα ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιά-

γραμμα, χρηματοδότηση και χάραξη. Επίσης, θα επιβλέψει και τις υπόλοιπες εκκρεμό-
τητες που έχουν να κάνουν με την αρχαιολογία και άλλα γραφειοκρατικά προβλήματα,
προκειμένου να ξεκινήσουν, επιτέλους, τα έργα στο Καστέλι για την κατασκευή του νέ-
ου αεροδρομίου. Το έργο, σύμφωνα με τη σύμβαση, θα πρέπει να παραδοθεί το 2024 ή
στις αρχές του 2025.

Το
... 
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Ο Κυριάκος πάει Καστέλι…

Ποιοι υπουργοί δεν πάνε καλά 
στις δημοσκοπήσεις;  

Επειδή σας έχω πει
ότι τις δημοσκοπήσεις
τις διαβάζω ανάποδα,
θα ξεκινήσω ανορθόδο-
ξα: Ποιοι είναι οι
υπουργοί με τις περισ-
σότερες αρνητικές γνώ-
μες; Αναφέρομαι στην
τελευταία δημοσκόπη-
ση της GPO. Κρατηθεί-
τε! Πρωταθλήτρια είναι
η Νίκη Κεραμέως με
62,3% αρνητικές γνώμες. Περίπου στην ίδια κατηγορία είναι και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐ-
δης. Πάμε, τώρα, να δούμε ποιοι έχουν τις λιγότερες αρνητικές κριτικές; Ο Νίκος Δέν-
διας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Σπήλιος Λιβανός. Νομίζω ο καθένας μπορεί να
βγάλει τα συμπεράσματά του… 

7

Σας είχα πει ότι η ανθρωποφαγία
είναι κακό πράγμα. Όταν, δηλαδή,
αρχίζεις και χτυπάς ανθρώπους
κάτω από τη μέση και γράφεις κα-
κοήθειες για τις οικογένειές τους
και τις συζύγους τους, τότε πρέπει
να περιμένεις και τις αγωγές. Μην
αρχίζεις τα «μυξοκλάματα» του τύ-
που «ο τάδε μάς ζητάει αποζημίω-
ση 500.000 ευρώ» κ.λπ. Να είσαι
άντρας και να στέκεσαι όρθιος. Μη
λυγάς. Οι σωστοί κύριοι πληρώ-
νουν πάντα τα χρέη τους, όταν χά-
νουν…

LOCK



του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος
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Σ
τη ζωή όλα έχουν την αξία τους. Στην πο-
λιτική, ακόμα περισσότερο. Κάθε πράξη
αλλά και κάθε παράλειψη μετράνε και

παράγουν αποτελέσματα. Έτσι αξιολογήθηκε
και η επιλογή του Ισπανού πρωθυπουργού Πέ-
δρο Σάντσεθ -που βρέθηκε στη χώρα μας και
συνομίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο
στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στο Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών- να βρει χρόνο για να συ-
ναντήσει την πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη Γεν-
νηματά, όχι όμως και τον αρχηγό της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. 

Μια εξήγηση είναι ότι μετά το πρόσφατο
«διαζύγιο» με τους Podemos ο Πέδρο Σάντσεθ
δεν θα ήθελε να συναντήσει έναν παλιό φίλο
τους και συνοδοιπόρο του Πάμπλο Ιγκλέσιας.
Μια άλλη είναι ότι με το ΚΙΝ.ΑΛ. (δηλαδή με το
ΠΑΣΟΚ…) το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα
έχει παραδοσιακούς δεσμούς. Άλλωστε, Σάν-
τσεθ και Γεννηματά συμφώνησαν να διοργανώ-
σουν τον Σεπτέμβριο μια μεγάλη, κοινή εκδή-
λωση για τη Σοσιαλδημοκρατία. 

Με τον Τσίπρα, τίποτα. Για ποιον λόγο; Εάν ο

πρώην πρωθυπουργός και σημερινός αρχηγός
της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα ήταν αναμφί-
βολα ο ένας από τους δύο πόλους του δικομμα-
τικού μας συστήματος, η παράλειψη Σάντσεθ
θα ήταν αδικαιολόγητη θεσμικά και πολιτικά.
Και αν η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για επέκταση
στον χώρο της Κεντροαριστεράς είχε αποδώ-
σει, έστω και κατά ένα μέρος, επίσης θα ήταν
ανεξήγητη η απόφαση του Ισπανού πρωθυ-
πουργού να μη συναντήσει τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Συνεπώς, καταλήγουμε ότι το κριτήριο με το
οποίο ο Πέδρο Σάντσεθ είδε τη Φώφη Γεννη-
ματά και μαζί προγραμμάτισαν για τον Σεπτέμ-
βριο κοινές εκδηλώσεις είναι καθαρά πολιτικό.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός πιστεύει ότι το
ΚΙΝ.ΑΛ. (δηλαδή το ΠΑΣΟΚ…) μπορεί να ανα-
κάμψει και να (ξανα)γίνει ο δεύτερος πόλος του
ελληνικού πολιτικού συστήματος, αντί του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. 

Όσο η αξιωματική αντιπολίτευση κινείται δη-
μοσκοπικά γύρω από το 20%-25% τόσο γεννά
ελπίδες στο ΚΙΝ.ΑΛ. (δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ…) ότι

μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα σε σχέση με
το ποιο κόμμα θα ηγεμονεύσει στο εγγύς μέλ-
λον στην ελληνική Κεντροαριστερά. Από την
άλλη, όσο το ΚΙΝ.ΑΛ. παραμένει σε μονοψήφια
νούμερα τόσο αυτές οι ελπίδες απομακρύνον-
ται, γίνονται απώτεροι στόχοι, ίσως και φρού-
δες…

Η ελληνική Κεντροαριστερά και η Αριστερά
είναι περίπου ο μισός ελληνικός πληθυσμός.
Εκλογικά, αυτό σημαίνει ένα ποσοστό της τάξε-
ως του 45%-50%. Τα δύο κυριότερα κόμματα
του χώρου αυτήν την ώρα καταγράφουν δημο-
σκοπικές δυνάμεις που μόλις αγγίζουν αθροι-
στικά το 30%. Υπολείπεται ένας στους πέντε Έλ-
ληνες πολίτες που, ενώ κινείται στον χώρο από
το Κέντρο έως την Αριστερά, παραμένει μη εκ-
προσωπούμενος από κανένα εκ των δύο κομ-
μάτων. Και το πολιτικό πόκερ μεταξύ Κουμουν-
δούρου και Χαριλάου Τρικούπη είναι «κλει-
στό»: Το πολύ σε δύο χρόνια θα στηθούν κάλ-
πες και οι δυο τους θα καταγράψουν δυνάμεις.
Έως τότε πολλά μπορεί να συμβούν και τίποτε
δεν είναι δεδομένο…

Η μάχη ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝ.ΑΛ. μόλις ξεκινάει 

 του
Σωτήρη
Γ. Σκαπέρδα 

CPA, CREs,
LPP/Chief 
Executive Partner
της Business 
Partner Network -
Financial & 
Business Advisors 

Τ
ον τελευταίο ενάμιση χρόνο η παγκόσμια κοι-
νότητα βρέθηκε μπροστά σε μια πρωτόγνωρη
υγειονομική κρίση, που επηρέασε αρνητικά

την παγκόσμια οικονομία και έπληξε κυρίως τις πολύ
μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες σε μέγεθος επιχει-
ρήσεις.

Σε όλο τον κόσμο αλλά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα -
που προερχόταν από μια δεκαετή μνημονιακή περίο-
δο αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας- τα υποχρε-
ωτικά lockdowns, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις
και η αναστολή πολλών επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων ή κλάδων έφεραν σε αδιέξοδο τις πολύ μικρές,
τις μικρές και τις μεσαίες σε μέγεθος επιχειρήσεις.

Η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και τα
μέτρα που ελήφθησαν για τη μη εξάπλωση του
Covid-19 έφεραν το κλείσιμο του εμπορίου, της
εστίασης, του τουρισμού, της παροχής υπηρεσιών,
των μεταφορών κ.λπ. και έπληξαν τη ραχοκοκαλιά
της μικρομεσαίας επιχείρησης, μια και στους κλά-
δους αυτούς κατ’ εξοχήν δραστηριοποιούνται οι πο-
λύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα. Σήμερα όλοι βλέπουμε με αγωνία αλλά και
αισιοδοξία την πορεία των εμβολιασμών σε όλο τον
κόσμο στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα και ελ-
πίζουμε για ένα καλύτερο αύριο για μια νέα πιο υγιή
κανονικότητα. Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαί-
ες επιχειρήσεις επιζητούν μέσω ίδιων δυνάμεων ή
μέσω συμβούλων να λύσουν τον γρίφο της επιβίω-

σης της επόμενης ημέρας και της υγιούς ανάπτυξης -
συνέχειας.

Η πολύμηνη περίοδος του Covid-19 (από τον Ια-
νουάριο του 2020), πέρα από την υγειονομική κρίση,
έφερε μεγάλες και καίριες αλλαγές στην εργασία,
στην τεχνολογία, στην εξυπηρέτηση του πελάτη, στα
κανάλια διανομής και στα δίκτυα προβολής, ενώ δη-
μιούργησε -και στη μικρομεσαία επιχείρηση- ένα
περιβάλλον αβεβαιότητας που κρύβει απειλές αλλά
και ευκαιρίες. Και αυτές οι ευκαιρίες είναι που θα
αναδείξουν την υγιή επιχειρηματικότητα της επόμε-
νης ημέρας.

Η δυνατότητα προσαρμοστικότητας της επιχείρη-
σης στα νέα δεδομένα, ο βαθμός συνύπαρξης της
επιχειρηματικότητας με την τεχνολογία, η εφαρμογή
μοντέλων πιο ευέλικτης εργασίας, η δυνατότητα συ-
νεργειών με παρόμοιες ή συμπληρωματικές επιχει-
ρήσεις, η αξιοποίηση των νέων καναλιών/δικτύων
διανομής/προβολής, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και
αναπτυξιακών προγραμμάτων, η διεύρυνση της αγο-
ράς και η επικέντρωση σε κλάδους - δραστηριότητες
υψηλής εξειδίκευσης θα καθορίσουν την επιβίωση
και ανάπτυξη της επιχείρησης στη μετα-Covid εποχή.

Ο επιχειρηματίας, ο μέτοχος και η διοίκηση της μι-
κρομεσαίας επιχείρησης θα πρέπει σήμερα να αφή-
σει πίσω τη μοιρολατρία του τύπου «τι μας βρήκε», να
αποτάξει τη σκέψη «ότι το κράτος οφείλει να με στη-
ρίξει», να απαλλαγεί από θεωρίες του τύπου «ο θεός

έχει για όλα» και να επικεντρωθεί στην επαναδιατύ-
πωση των προτεραιοτήτων, στην επισήμανση των δυ-
νατών και αδυνάμων σημείων, στην επαναξιολόγηση
του τρόπου λειτουργίας, στη διερεύνηση συνεργει-
ών, στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, στον επα-
νακαθορισμό των εταιρικών αξιών, οραμάτων και
στόχων, στην εύρεση εναλλακτικών πηγών κεφαλαί-
ων - χρηματοδότησης, στην ενίσχυση της εξωστρέ-
φειας και της καινοτομίας και στην υλοποίηση του
νέου επιχειρηματικού πλάνου/στρατηγικού σχεδια-
σμού. Η επιβίωση δεν είναι ούτε εξασφαλισμένη ού-
τε σίγουρη και εξαρτάται από το βάθος και την ποι-
ότητα των προβλημάτων, που προκάλεσε η υγειονο-
μική κρίση σε κάθε επιμέρους επιχείρηση, αλλά και
από την πίστη, την ικανότητα και τη δυνατότητα των
επιχειρήσεων να επιβιώσουν μέσα σε ένα πολύ δύ-
σκολο, ανταγωνιστικό και αβέβαιο περιβάλλον. Ίσως
κάποιοι τελικά να μην τα καταφέρουν, αλλά σίγουρα
θα είναι λιγότεροι από αυτούς που χάθηκαν επειδή
δεν το πάλεψαν ή δεν το προσπάθησαν.

Ο δρόμος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σί-
γουρα δεν είναι στρωμένος με δάφνες, αλλά η επι-
βίωσή τους -μέσω αποκλειστικά των ενεργειών
τους- θα τις οδηγήσει σε έναν πιο υγιή επιχειρηματι-
κό μετασχηματισμό, θα αυξήσει την εταιρική αξία, θα
προσδώσει προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας και
θα βοηθήσει/επιταχύνει την ανάκαμψη της εθνικής
μας οικονομίας.

Η ανάκαμψη της οικονομίας ξεκινά από την επιτυχή αναδιάρθρωση
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων



Ο
ι Εφοδιαστικές Αλυσίδες, τα Logistics και η
Βιομηχανία αποτελούν το διακύβευμα της συ-
νοχής, της βιωσιμότητας και της επάρκειας στα

επόμενα χρόνια τόσο για τη χώρα μας όσο και για την
Ευρώπη. Η παγκοσμιοποίηση -για αρκετά χρόνια-
προκάλεσε τη μεταφορά των μέσων παραγωγής σε
μακρινές γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη με κύ-
ριο στόχο τη μείωση του εργατικού κόστους και του
κόστους πρώτων υλών. Αυτή η «βιομηχανική μετανα-
στευτική πολιτική» μείωσε το κόστος παραγωγής του
τελικού προϊόντος αλλά και της τιμής προς τον κατα-
ναλωτή με ταυτόχρονη αύξηση -ίσως- του περιθωρί-
ου κέρδους αλλά και έναν ταυτόχρονο ανασχεδιασμό
των εφοδιαστικών αλυσίδων. Κεντρικός πυλώνας της
κατανάλωσης αποτελούσαν -και αποτελούν- οι ανε-
πτυγμένες χώρες με μια σημαντική σε οικονομικό μέ-
γεθος μεσαία τάξη.

Σήμερα η μεσαία τάξη είναι αυτή που έχει δεχτεί το
μεγαλύτερο πλήγμα σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Αντίθετα,
στις χώρες παραγωγής δημιουργήθηκε και αναπτύχ-
θηκε μια άλλη μεσαία τάξη, με αμφίβολη όμως βιωσι-
μότητα. Η αδιάλειπτη επιδίωξη της μείωσης του κό-

στους δημιούργησε υπερβολικά εύθραυστες εφοδια-
στικές αλυσίδες, ανίκανες να αντέξουν αιφνίδιες και
απροσδόκητες διαταραχές. Ταυτόχρονα, η ευαισθη-
σία αυτή βρίσκει γόνιμο έδαφος για κερδοσκοπικά
παιχνίδια, όπως είναι η αύξηση των τιμών. 

Η προσέγγιση στα μεγάλα ερωτήματα της εφοδια-
στικής αλυσίδας δεν είναι απλή. Βασικά και στοιχει-
ώδη ερωτήματα είναι τα εξής:
�Πού βρίσκεται (γεωγραφικά) η κατανάλωση;
�Ποιο είναι το μέγεθος της ζήτησης;
�Πού θα τηρούνται τα αποθέματα και οι πρώτες ύλες; 
�Πού θα υπάρχουν ασφαλής παραγωγή και ανθεκτι-
κή εφοδιαστική αλυσίδα;

Οι προτιμήσεις της κατανάλωσης είναι σίγουρο ότι
θα διαφοροποιηθούν, το ίδιο θα γίνει ή πρέπει να γίνει
με τη διάρθρωση της βιομηχανικής παραγωγής. Δεν
μπορεί να υπάρχει μόνο μια πηγή εφοδιασμού, ανε-
ξάρτητα αν το κόστος είναι χαμηλό. Η μείωση του κιν-
δύνου επάρκειας και -ίσως- αυτάρκειας θα οδηγήσει
σε πολλαπλές ή διαφορετικές πηγές ανεφοδιασμού.
Το παγκόσμιο εμπόριο τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει.
Η ανάγκη ύπαρξης πολλών και από διαφορετικές γε-

ωγραφικές περιοχές προμηθευτών μειώνει τον κίν-
δυνο έλλειψης επάρκειας και αυτάρκειας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αν τα
προηγούμενα χρόνια οι εφοδιαστικές αλυσίδες ήταν
πολύτιμες για τις εμπορευματικές ροές στην Ευρώπη,
σήμερα αποτελούν κορυφαία σπουδαιότητα στην παγ-
κόσμια γεωπολιτική στρατηγική. Μετατοπίζοντας το
κυρίαρχο ενδιαφέρον από το κόστος στην επιχειρημα-
τική συνέχεια (business continuity), την ανθεκτικότητα
(resilience) και τη διαχείριση κινδύνων (risk manage-
ment), θα αποκτήσουμε συγκριτικό πλεονέκτημα σε
μελλοντικές μεταβλητότητες και διαταραχές, εξασφα-
λίζοντας την αυτάρκεια, διαφυλάσσοντας τη ζήτηση
και εξασφαλίζοντας την κατανάλωση.

Η Ευρώπη έχει αποτύχει σε πολλά και σημαντικά
θέματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μπαίνει σε
μια νέα εποχή, την εποχή του στρατηγικού επανασχε-
διασμού του βιομηχανικού και αγροτοδιατροφικού
μοντέλου και των εφοδιαστικών αλυσίδων της.

Οι αλλαγές σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, σε μια
νέα Ευρώπη, σε νέες αναδυόμενες ευκαιρίες είναι
απαραίτητα συστατικά κοινωνικής και οικονομικής
ευημερίας αλλά και δημοκρατίας.

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα στη νέα Ευρώπη
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Νίκου 
Ροδόπουλου

Πρόεδρος 
και διευθύνων 
σύμβουλος On-
Line Data A.E.,
μέλος Γενικού 
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός 
σύμβουλος
ΕΒΕΠ

«Εμείς, μιας δίψυχης ωδής
παράλογα ανοιχτής,
με συμπεριφορές ανατροπής,
και της βαθιάς μας ζωής
της συντηρητικής,
εμείς οι εκκρεμείς…»
Πέρασαν 53 χρόνια από εκείνον τον Μάη και ακόμη

«χύνεται πολύ μελάνι»… Και θα συνεχίσει… Είτε γιατί
βολεύει είτε γιατί όντως κάποιοι θέλουν πραγματικά
να αποκρυπτογραφήσουν τα αυθόρμητα μηνύματα
και τους κώδικες μιας γενιάς που αντιπαρατέθηκε με
τον συμβιβασμό και την ίδια την εποχή τους. Στο μετα-
ξύ, όταν εκείνο το βλέμμα βουτάει μελαγχολικά στο
παρελθόν, βάζει ως «κοινό παρονομαστή» την ουτο-
πία… Σύνθετη ελληνική λέξη, από το αρνητικό μόριο
«ου» (ουκ) και το ουσιαστικό «τόπος» - τόπος ανύπαρ-
κτος. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το 1516 ως
τίτλος ενός βιβλίου του Άγγλου ουμανιστή φιλόσοφου
Thomas More. Ο More με τον όρο «ουτοπία» περιέ-
γραφε «έναν ιδανικό τόπο και τρόπο πολιτικής συμ-
βίωσης, ένα απομονωμένο νησί με τέλειο κοινωνικό,
πολιτικό και νομικό σύστημα». Έκτοτε, η ουτοπία βρή-
κε «απάγκιο» στην πολιτική φιλοσοφία προκειμένου
να σκιαγραφήσει το εγχείρημα για τη δημιουργία μιας
ιδανικής ανθρώπινης συμβίωσης αλλά και στη λογο-
τεχνία για να περιγράψει φανταστικούς τέλειους κό-
σμους (ευ-τοπίες).

«Χρονιές, με αίμα και φωτιές
και Χούντας κι Ιουλιανές,
και της μεταπολίτευσης φωνές,
αυτού του συρφετού,
του δημοκρατικού
του νέου εγωισμού, εμείς».

Εκείνον τον Μάη οι νέοι τάραζαν τα νερά της συντή-
ρησης ζητώντας φαντασία στην εξουσία. Ήθελαν να
εμποδίσουν την πώληση της ευτυχίας τους και νόμι-
ζαν ότι μπορούσαν να την κλέψουν (On achète ton
bonheur. Vole-le). Όταν ο Ντε Γκολ προκήρυξε στις 30
Μαΐου βουλευτικές εκλογές, αυτοί απάντησαν όπως
πρόσταζε η ριζοσπαστική ποίηση όπου ακουμπούσε η
ανήσυχη νιότη τους: «Εκχώρησες όλα τα δικαιώματα
στην άπληστη εποχή σου και τώρα κλαίγεσαι και μέμ-
φεσαι την ορφανή ψυχή σου. Αν θες, πήγαινε ψήφισε
και συ, μην τρέφεις όμως αυταπάτες, σε αυτή την κοι-
νωνία οι εκλογές είναι παγίδα για μαλάκες».

Τα θεμέλια του συντηρητισμού αποδείχτηκαν πολύ
γερά. Το εκλογικό αποτέλεσμα έφερε τη μεγαλύτερη
σε έκταση νίκη στην ιστορία της γαλλικής Δεξιάς: 349
έδρες έναντι 57 της σοσιαλιστικής συμμαχίας του Μι-
τεράν και 33 του γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος.
Έτσι έπεσε και η αυλαία εκείνου του Μάη. «Ο αριστε-
ρισμός του ’68 λειτούργησε εντέλει όπως κάποια κεί-
μενα και χειρονομίες των αβάν γκαρντ του μοντερνι-
σμού στην τέχνη. Κατά γράμμα αφορούσαν μικρές ή
μεγαλύτερες ομάδες και κύκλους μυημένων και “μα-
θητών”. Μόνο μετά την “προδοσία” των αρχών τους και
των αυστηρών δογματικών τους πλαισίων μπόρεσαν
να μπολιάσουν τη γραφή όλων, και των πιο παραδο-
σιακών και των πιο πειραματιστών», σημειώνει εύστο-
χα σε σχετικό άρθρο του ο καθηγητής Πολιτικών Επι-
στημών του ΑΠΘ Νίκος Σεβαστάκης.

Σε μια κοινωνία, όμως, σαν τη δική μας, όπου τα
όρια ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά μοιάζουν
δυσδιάκριτα, η μόνη ορθή πορεία φαντάζει μόνον αυ-
τή προς τα εμπρός με όχημα τον ρεαλισμό. Τα πολιτικά
σύνορα «θόλωσαν», γιατί πολύ απλά χάθηκε το πολιτι-

κό όραμα. Κρύφτηκε πολύ καλά πίσω από «μεγάλα
λόγια» που είπαν κάποιοι άλλοι με πραγματικά προ-
ωθημένες σκέψεις. Ζούμε στις εποχές της πολιτικής
διαχείρισης. Το όραμα έχει δώσει τη σκυτάλη στο
management. Οι πολίτες είτε βολεύονται στη «ζεστα-
σιά» που προσφέρουν τα «πούπουλα» που πέφτουν
από τις «φτερούγες της εξουσίας» είτε αγανακτούν
αθορύβως. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, η
ισότητα, η αλληλεγγύη, η ελευθερία και η προστασία
του περιβάλλοντος δεν είναι μονοπώλιο κανενός. Δεν
αποτελούν πολιτικό καταφύγιο.

Χρέος μας είναι να διαφυλάττουμε αυτές τις αξίες
και να «τραβάμε το μανίκι» στην εκάστοτε εξουσία
όταν αυτές «τσαλακώνονται». Σήμερα, όμως, είναι
επιβεβλημένο όσο ποτέ άλλοτε να ξεκαθαρίσουν τα
πολιτικά σύνορα. Οι διαφορές Δεξιάς - Αριστεράς θα
πρέπει να επισημανθούν με όρους σύγχρονους και
όχι με «τσιτάτες» εμφυλιοπολεμικές αναφορές που
αναθερμαίνουν το μίσος και την αποστροφή για την
πολιτική. Η συγκρουσιακή λογική θα πρέπει να διέπε-
ται από γνώση, όραμα και φαντασία. Για τον τόπο, όχι
για το κόμμα. Αν οι ηγήτορες δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν, ας ανοίξουν τον δρόμο για να δοκιμάσουν οι
επόμενοι… Ή όπως λέει ο Σαββόπουλος:

«Τι φταίνε τώρα οι μαύροι κυβερνώντες,
τα “Κάππα”, τα “ΠΑΣΟΚ” και τα “Νου Δου”;
Εμείς το εμφυσήσαμε το νέφος
που εντός του επωάσθηκαν όλοι αυτοί,
εμείς με τις αιώνιες τις δυσθυμίες μας
με το κενό και με το αμφισβητώ
σαν πετρωμένοι μέσα στο καθιστικό
να ζεις τον θάνατό σου,
για τους άλλους, δεν έχει τέτοιο επάγγελμα εδώ,
δεν έχει πια τραγούδι θεϊκό».

Να είστε ρεαλιστές, ζητήστε το αδύνατο…

του
Αντώνη 

Ι. Αντωνόπουλου

Δημοσιογράφος



Έπαινοι
Το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα φτάνει ήδη το 200% και στην Ιταλία το
180%. Πριν από την πανδημία τα στοιχεία αυτά θα προκαλούσαν πανικό.
Σήμερα, ωστόσο, όλοι βλέπουν πιο χαλαρά την περίπτωση της Ελλάδας.
Πολλοί στην Ευρώπη επαινούν την Ελλάδα, λέγοντας ότι είναι η μόνη από
τις 27 χώρες της Ε.Ε. που συνδυάζει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης με ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. 

Για την ιστορία 
«Νοσηρό φαινόμενο» χαρακτη-
ρίζει την παροχή φρουράς στην
τηλεπερσόνα ο πρώην υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη Νί-
κος Τόσκας και αποκαλύπτει ότι
και επί προηγούμενης κυβέρ-
νησης ζητούσε φρούρηση, αλλά
δεν του δόθηκε. «Είχε ζητήσει
με απανωτές επιστολές, με τα
ίδια παραμύθια περί απειλής
από τη 17Ν, τα μέλη της οποίας
ήταν στη φυλακή». Επί σημερι-
νής κυβέρνησης, πάντως, οδη-
γήθηκε στον Κορυδαλλό.

Μικρό καλάθι
«Μακρινό ενδεχόμενο» χα-
ρακτήρισε σε συνέντευξή
του ο πρόεδρος του Πανελλή-
νιου Ιατρικού Συλλόγου Αθα-
νάσιος Εξαδάκτυλος την πι-
θανότητα ενός νέου lockdown το φθινόπωρο, καθώς,
όπως τόνισε, μέχρι τότε θα είναι εμβολιασμένο για τον
κορονοϊό ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Παρ’ όλα
αυτά, κρατάμε μικρό καλάθι. 

Θάνατοι από ρωσικά πυρά
Μεταξύ 2015 και 2021 το Συριακό Παρατηρη-

τήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέγραψε

20.758 θανάτους στη Συρία από ρωσικά πυρά:

� 8.666 πολίτες: 2.099 παιδιά κάτω των 18 ετών,

1.317 γυναίκες άνω των 18 ετών, 5.250 άνδρες

και νέοι.

�5.882 μέλη του Ισλαμικού Κράτους.

� 6.210 μαχητές ισλαμιστικών και άλλων τζι-

χαντιστικών οργανώσεων.

Απασχολεί πολύ η Τουρκία

Η
Τουρκία αντιμετωπίζει από το 2018 μια εύθραυ-
στη οικονομική κατάσταση και οι ανακατατά-
ξεις στην κεντρική τράπεζα τον περασμένο

Μάρτιο έστειλαν την τουρκική λίρα σε μια νέα φάση
αστάθειας. Οι κυρώσεις της Ε.Ε. στην Τουρκία για τη
συμπεριφορά της σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο μέ-
χρι στιγμής ήταν κυρίως συμβολικές, επειδή η συνερ-

γασία της Τουρκίας σε θέματα όπως το Μεταναστευτικό
είναι χρήσιμη για τις Βρυξέλλες. Αντίθετα, οι Σαουδά-
ραβες πολίτες μποϊκοτάρουν ανεπισήμως τα τουρκικά
προϊόντα τα τελευταία χρόνια, διαμαρτυρόμενοι για τη
διασπαστική συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή,
περιλαμβανομένης της στήριξης της Άγκυρας προς το
πολιτικό Ισλάμ. Όλα αυτά και πολλά ακόμη έχουν κάνει
την Τουρκία πρόβλημα για όλους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2021

OLITICALP ETN10

Oπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επανα-
λαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι εναντιώ-

νεται στην κατασκευή του ρωσογερμανικού
αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Nord
Stream 2. Ερωτηθείς γιατί το αμφιλεγόμενο
έργο δεν έγινε στόχος κυρώσεων από τις ΗΠΑ
σε βάρος της Ρωσίας, ο Δημοκρατικός πρό-
εδρος παραδέχτηκε ότι «πρόκειται για περί-
πλοκο ζήτημα που αφορά σε συμμάχους μας
στην Ευρώπη». «Ωστόσο, το θέμα δεν έχει
κλείσει ακόμη», συμπλήρωσε ο κ. Μπάιντεν. Ο
Αμερικανός πρόεδρος δέχεται πίεση από το
Κογκρέσο και από τα διάφορα αμερικανικά
συστήματα, ειδικά από Ρεπουμπλικάνους πο-
λιτικούς, να λάβει μέτρα για να αποτρέψει την
αποπεράτωση του αγωγού που διαπερνά τη
Βαλτική Θάλασσα. Εκτιμάται ότι η κατασκευή
του έχει ολοκληρωθεί κατά 95%. 
Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδω-
σε τον περασμένο μήνα το πράσινο φως για
την επιβολή κυρώσεων στη Nord Stream 2 AG,
την εταιρεία που ανέλαβε τον σχεδιασμό, την
κατασκευή και τη μελλοντική λειτουργία του
αγωγού. Όμως, έπειτα από τον εσωτερικό διά-
λογο που διεξήχθη η απόφαση ανατράπηκε.
Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε
πρόσφατα ότι η νέα κυβέρνηση θέλει να ανοι-
κοδομήσει τη σχέση ανάμεσα στην Ουάσιγ-
κτον και το Βερολίνο, η οποία είχε επιδεινωθεί
επί των ημερών του προκατόχου τού Τζο
Μπάιντεν, του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο υφί-
σταται πίεση από το Κογκρέσο να προχωρήσει
στην επιβολή κυρώσεων. Τόσο η προηγούμενη
όσο και η σημερινή κυβέρνηση έχουν ανα-
φερθεί στη λήψη περαιτέρω τιμωρητικών μέ-
τρων εναντίον του Nord Stream 2. 
Οι μόνες κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ
έως τώρα έχουν στο στόχαστρο τη ρωσική
εταιρεία KVT-Rus, η οποία λειτουργεί το πλοίο
«Fortuna» που ποντίζει τις υποθαλάσσιες σω-
ληνώσεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι διατεί-
νονται ότι ο αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει 55
δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τη Ρω-
σία στη Γερμανία σε ετήσια βάση, θα αυξήσει
σε κρίσιμο βαθμό την εξάρτηση της Ευρώπης
από τα ρωσικά ενεργειακά κοιτάσματα.
Οι Αμερικανοί αυτά δεν τα αφήνουν να περνά-
νε έτσι.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το μήνυμα 
Μπάιντεν

anetnews24@gmail.com 
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Τ
η διαδρομή των 3 εκατ. ευρώ που τελικά έφτασαν
στα χέρια του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα
αναζητά η Προανακριτική Επιτροπή. Ειδικότερα,

έπειτα από πρόταση του εισηγητή της Ν.Δ. Θάνου Πλεύρη
θα αποσταλεί επιστολή προς την Τράπεζα της Ελλάδας, με
την οποία ουσιαστικά προτείνεται το άνοιγμα τραπεζικών
λογαριασμών προκειμένου να αποκαλυφθεί η ροή του
χρήματος.  Συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής ζητούν
από την ΤτΕ να πληροφορηθούν: 
• Αν το συγκεκριμένο έμβασμα ελέγχθηκε ως προς τη νο-
μιμότητα της προέλευσής του και τη διαδρομή του, καθώς
και τους λογαριασμούς που αφορούν στη συγκεκριμένη
συναλλαγή και ποια είναι η τύχη του ελέγχου. 
• Για την ακριβή διαδρομή του ποσού και τους λογαρια-
σμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί, «για να μπορέσουμε να
ελέγξουμε όσα έχουν κατατεθεί από μάρτυρες ενόρκως

στην Επιτροπή μας για τη συγκεκριμένη διαδρομή του εμ-
βάσματος».
• Τον έλεγχο του συνόλου των λογαριασμών που χρησιμο-
ποιηθήκαν για το συγκεκριμένο ποσό.

Παράλληλα, μέσω της επιστολής υπενθυμίζεται το ιστο-
ρικό της υπόθεσης και ειδικότερα ότι στις 29/8/16 εξεδόθη
από την Attica Bank εγγυητική επιστολή με αριθμ.
LD/069/050/183544-183545 ποσού 3.000.000 ευρώ για λο-
γαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «Ιωάννης Βλαδί-
μηρος Χ Καλογρίτσας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑ-
ΛΥΨΗΣ Α.Ε.» για συμμετοχή στον διαγωνισμό τηλεοπτικών
αδειών. «Το ποσό το συγκεκριμένο κατέληξε στον λογαρια-
σμό τής ανωτέρω εταιρείας μέσω τρίτης εταιρείας από έμ-
βασμα που έγινε από το εξωτερικό», αναφέρουν στην εν λό-
γω επιστολή, ζητώντας από την τράπεζα απαντήσεις.

Στο μεταξύ, χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής Σταύρος

Κελέτσης ενημέρωσε ότι η υγεία του επιχειρηματία βελ-
τιώνεται και μόλις τελειώσει η 14ήμερη καραντίνα (είχε
έρθει σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού) θα προσέλθει να
καταθέσει. Σε περίπτωση, πάντως, που δεν γίνει κάτι τέ-
τοιο, σύμφωνα με τον κ. Κελέτση, ο κατάλογος μαρτύρων
παραμένει ανοιχτός και θα μπορούσε να κληθεί ο υιός του.

Καλογρίτσας και… υιός 
«Οι βασικοί μάρτυρες της υπόθεσης, την οποία διερευ-

νά η Επιτροπή μας, με βάση τον φάκελο αυτής, είναι οι Κα-
λογρίτσας Χρήστος και υιός. Δεν υπάρχουν άλλοι βασικοί
μάρτυρες», είπε από την πλευρά της η Θεοδώρα Τζάκρη,
συμφωνώντας με τη θέση του προέδρου της Επιτροπής.
Πάντως, για την ερχόμενη Πέμπτη προγραμματίστηκε η
εξέταση του Αντώνη Λιανού, συνεργάτη της CCC.

Αλέξανδρος Διαμάντης 

Προανακριτική: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί για τα 3 εκατ. ευρώ 

Α
ντιμέτωπος με ενστάσεις
και από τους βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας ήρθε
χθες ο υπουργός Δικαιοσύ-

νης Κώστας Τσιάρας με αφορμή το νο-
μοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια. Κατά τη
διάρκεια της συζήτησης στην αρμόδια
Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ο υπουρ-
γός υπογράμμισε ότι στόχος του νομο-
σχεδίου είναι να αποφεύγονται τα δικα-
στήρια ανάμεσα και παράλληλα να
έχουν και οι δύο γονείς τη δυνατότητα
της επαφής με τα παιδιά. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 90% των
περιπτώσεων, όπως εξήγησε, οι γονείς
αποκλείονται από την επικοινωνία με το
τέκνο τους. Θέλοντας, μάλιστα, να προλά-
βει τις όποιες αντιδράσεις, έκανε λόγο για
παρερμηνείες και για επιχειρήματα ακό-
μα και από βουλευτές που δεν έχουν σχέ-
ση με το νομοσχέδιο.

Εντούτοις, λίγο αργότερα τόσο η Μα-
ριέττα Γιαννάκου όσο και η Όλγα Κεφαλο-
γιάννη άσκησαν κριτική στις προωθούμε-
νες διατάξεις και άφησαν να εννοηθεί ότι
προωθείται η υποχρεωτική συνεπιμέλεια.

Και οι δύο στάθηκαν στον όρο «εξίσου»,
που αναφέρεται πριν από τη φράση «γονι-
κή μέριμνα». «Αυτό εισάγει με πονηρό
τρόπο την εναλλασσόμενη κατοικία και
αυτό δεν μπορείτε να το διαψεύσετε. Πρέ-
πει να το βγάλετε, να κάνετε δεκτές τις πα-
ρατηρήσεις και να σταματήσουν και οι
συγκρούσεις οι κοινωνικές», είπε η κυρία
Γιαννάκου, ενώ η Όλγα Κεφαλογιάννη
συμπλήρωσε ότι μπορεί, αν η διάταξη δια-
τηρηθεί ως έχει, να περάσουμε στην υπο-
χρεωτική ισόχρονη εναλλασσόμενη δια-
μονή για κάθε παιδί αδιακρίτως και χωρίς
κανένα κριτήριο.

Απαντώντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης
ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν
προκύπτει «επιβολή συνεπιμέλειας, αλλά
έκφραση της αρχής της μη διάκρισης και
της ισότητας των γονέων».

Ο ίδιος, μάλιστα, σηκώνοντας τους τό-
νους απέναντι τόσο στους βουλευτές της
συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευ-
σης, προσέθεσε: «Μείναμε στο “εξίσου”
που για κάποιους παροτρύνει στην εναλ-
λασσόμενη κατοικία του παιδιού. Αλή-
θεια; Τις άλλες διατάξεις τις είδατε; Αν δεν
δοθεί λύση, τότε θα τη δίνει ο τελικός φυ-
σικός δικαστής».

Νωρίτερα, εξάλλου, ο Θεόφιλος Ξανθό-

πουλος (ΣΥΡΙΖΑ) υποστήριξε ότι το «εξί-
σου» καθιστά δέσμιο ουσιαστικά τον δι-
καστή να αποφασίσει όπως ορίζεται από
το ασφυκτικό πλαίσιο της νομοθετικής
εξουσίας και ανατρέπει αυτό που έχει επι-
κρατήσει τόσα χρόνια και θεωρείται το
συμφέρον του παιδιού, ενώ η Νάντια Γιαν-
νακοπούλου (ΚΙΝ.ΑΛ.) κατηγόρησε τον
υπουργό Δικαιοσύνης ότι υπερασπίζεται
«ένα λόμπι πατεράδων».

«Δεν προκύπτει 
επιβολή 
συνεπιμέλειας» 

Κ Ω Σ Τ Α Σ Τ Σ Ι Α Ρ Α Σ :  

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης
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Οπλισμένη σαν αστακός, 
η νέα πυραυλάκατος 
του Πολεμικού Ναυτικού
φρουρεί και πάλι το Αιγαίο

Ο
πλισμένος σαν αστακός, ο
«Καραθανάσης» φρουρεί
και πάλι το Αιγαίο, καθώς η
νέα πυραυλάκατος του Πο-

λεμικού Ναυτικού έχει ενταχθεί πλέον
σε υπηρεσία. Το ταχύ περιπολικό κα-
τευθυνόμενων βλημάτων κλάσης Su-
per Vita αποτελεί φόβητρο για τον
τουρκικό στόλο, αφού διαθέτει φονικά
όπλα στη φαρέτρα του, τα οποία σε συν-
δυασμό με το ανάγλυφο του αρχιπελά-
γους αυξάνουν κατακόρυφα την απο-
τρεπτική ισχύ του ελληνικού Πολεμι-
κού Ναυτικού. 

Αξιωματικοί χαρακτηρίζουν τις πυ-
ραυλακάτους Super Vita «εφιάλτη» κά-
θε εχθρικού πλοίου, αφού το μικρό
τους μέγεθος και η τρομακτική δύναμη
πυρός που διαθέτουν τις κατατάσσουν
στην κορυφή των θηρευτών του Αιγαί-
ου. Αιχμή του δόρατος αποτελούν οι
οκτώ πανίσχυροι γαλλικοί πύραυλοι
Exocet Block III με βεληνεκές που αγγί-
ζει τα 180 χιλιόμετρα και υψηλές δυνα-
τότητες εγκλωβισμού και κρούσης στό-
χων επιφανείας. 

Πρόκειται για πυραύλους άγνωστους
στο τουρκικό επιτελείο, το οποίο δεν
διαθέτει αντίστοιχα όπλα. Χαρακτηρι-
στικό των Exocet είναι ότι πλήττουν τον
στόχο τους με συγκλονιστική ακρίβεια,
η οποία επιτυγχάνεται από τις συνεχείς

μεταβολές της πορείας τους που ακο-
λουθεί προκαθορισμένα σημεία, ενώ
πετούν σε χαμηλό ύψος, παρακάμ-
πτοντας νησιά και, φυσικά, εμπόδια και
έτσι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν
από εχθρικά πλοία. Οι ελληνικές πυ-
ραυλάκατοι, που φέρουν τους γαλλι-
κούς πυραύλους, μπορούν να πλήξουν
και ελλιμενισμένα πλοία με καθοδήγη-
ση μέσω συστήματος γεωεντοπισμού,
ενώ έχουν τη δυνατότητα να εκτοξεύ-
σουν ταυτόχρονα σημαντικό αριθμό
πυραύλων στον ίδιο στόχο, προκαλών-
τας κορεσμό στα αμυντικά συστήματα
του αντιπάλου.

Η ΤΠΚ «Καραθανάσης», εκτός από
τους πυραύλους Exocet, διαθέτει πυ-
ροβόλο Oto Melara Super Rapid των 76
χιλιοστών, με δυνατότητα ρίψης 100 βο-
λών το λεπτό σε απόσταση έως και 16
χιλιομέτρων, ενώ δύο μικρότερα πυρο-
βόλα των 30 χιλιοστών βρίσκονται το-
ποθετημένα στο πρυμναίο τμήμα του
πλοίου. Την εξουδετέρωση των απει-
λών που έρχονται από τον αέρα ανα-
λαμβάνει το αντιπυραυλικό σύστημα
CIWS με 21 βλήματα, που ελέγχονται
και κατευθύνονται από το Σύστημα Μά-

χης του πλοίου, το οποίο συνθέτει και
ανανεώνει διαρκώς την εικόνα του πε-
δίου μάχης από τις πληροφορίες που
μεταφέρουν το ραντάρ και οι αισθητή-
ρες του πλοίου.

Αν συνυπολογίσουμε το συγκριτικό
πλεονέκτημα των πυραυλακάτων, που
λόγω μεγέθους και ευελιξίας, με 62 μέ-
τρα μήκος και μικρό βύθισμα, μπορούν
να αγκιστρώνονται στις βραχονησίδες
και να «κρύβονται» στο αρχιπέλαγος,
στοχοποιώντας εχθρικά πλοία προτού
βγουν από τους ναυστάθμους τους, αν-
τιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο θεω-
ρούνται ίσως τα πιο επικίνδυνα πλοία
στο Αιγαίο. Την ίδια στιγμή, η ταχύτητα
των 35 κόμβων που μπορούν να ανα-
πτύξουν τους επιτρέπει να σπεύδουν εν
ριπή οφθαλμού σε όποιο σημείο του
αρχιπελάγους κριθεί απαραίτητο. Η πυ-
ραυλάκατος υπ’ αριθμόν 6 του Πολεμι-
κού Ναυτικού πέρασε πρόσφατα με
απόλυτη επιτυχία τις απαραίτητες δοκι-
μές των ηλεκτρονικών της συστημάτων
και εντάχθηκε σε υπηρεσία, συμμετέ-
χοντας κανονικά στις ασκήσεις και τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ελ-
ληνικού Στόλου.

Την ώρα που το ενδιαφέρον όλων κι-
νείται γύρω από το ζήτημα της απόκτη-
σης των νέων φρεγατών που θα προ-
σφέρουν την απαραίτητη ανάσα στον
Στόλο, στο Πολεμικό Ναυτικό πιέζουν
για την ταχύτερη ολοκλήρωση των ερ-
γασιών και των δοκιμών που γίνονται
στην έβδομη πυραυλάκατο, που θα φέ-
ρει το όνομα ενός ακόμη ήρωα του Πο-
λεμικού Ναυτικού, του Παναγιώτη Βλα-
χάκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον
Ιανουάριο του 1996 κατά τη διάρκεια
της κρίσης των Ιμίων. Στόχος του Γενι-
κού Επιτελείου Ναυτικού είναι μέσα
στο έτος να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι
και να παραληφθεί από το Πολεμικό
Ναυτικό ώστε να ενταχθεί στη δύναμη
των ταχέων περιπολικών κατευθυνό-
μενων βλημάτων.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

O «Καραθανάσης» είναι... εδώ
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«Η
Ελλάδα επιθυμεί την απο-
κλιμάκωση και την ειρη-
νική συνύπαρξη με την
Τουρκία. Όμως, η ειλικρί-

νεια και η αποφυγή προκλήσεων είναι απα-
ραίτητο στοιχείο αυτής της προσπάθειας.
Και, βέβαια, ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο
και στο Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά
την ενημέρωση των εκπροσώπων της αντι-
πολίτευσης για τις εξελίξεις στα Ελληνο-
τουρκικά. Υπενθύμισε ότι έχει απευθύνει
πρόσκληση στον Τούρκο ομόλογό του, Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, να επισκεφθεί την
Αθήνα. 

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στο «ναυά-
γιο» στην άτυπη Πενταμερή της Γενεύης για
το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι κατέληξε
σε αδιέξοδο εξαιτίας της τουρκικής και της
τουρκοκυπριακής αδιαλλαξίας. «Κάθε προ-
σπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού
πρέπει να διεξάγεται στο πλαίσιο του Διε-
θνούς Δικαίου και των αποφάσεων του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών», υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερι-
κών. 

«Ενεργητική και πολυδιάστατη διπλωμα-
τία αρχών σε όλα τα επίπεδα» ζήτησε ο
Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ ο Ανδρέας Λο-
βέρδος χαρακτήρισε την Τουρκία «κράτος
ταραξία». Στην ενημέρωση συμμετείχαν
ακόμη εκπρόσωποι του ΚΚΕ, της Ελληνικής
Λύσης και του ΜέΡΑ25. 

Την ίδια ώρα, το αρνητικό κλίμα που δια-
μορφώνεται απέναντι στην Τουρκία απη-
χούν και οι τοποθετήσεις Ευρωπαίων και
Αμερικανών αξιωματούχων. Ο Κυριάκος

Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Σλο-
βένο πρωθυπουργό, Γιάνεζ Γιάνσα, κατέ-
στησε σαφές πως «η Ελλάδα δεν απειλεί
κανέναν, αλλά δεν επιτρέπει και σε κανέναν
να την απειλεί». Και τόνισε πως η Αθήνα
«απορρίπτει τις προκλήσεις, γιατί έχει αυτο-
πεποίθηση στις συζητήσεις». Αναφερόμε-
νος στο Κυπριακό, ο πρωθυπουργός επεσή-
μανε πως υπήρξε κοινή απογοήτευση για το
γεγονός ότι δεν προέκυψαν εξελίξεις στην
πενταμερή συνάντηση της Γενεύης, φωτο-
γραφίζοντας την Τουρκία ως τον βασικό
υπεύθυνο του αδιεξόδου. 

Ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, που εν-
τάχθηκε στην ομάδα των κρατών MED 7,
υπογράμμισε ότι η συμπεριφορά της Τουρ-
κίας είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και επέμει-
νε στη διττή προσέγγιση του «καρότου και
μαστίγιου». Δηλαδή, θετική ατζέντα και ευ-
νοϊκά μέτρα από τη μία και κυρώσεις από
την άλλη, σε περίπτωση που η Άγκυρα κλι-
μακώσει και πάλι την ένταση. «Αυτό το πρό-
βλημα δεν είναι μόνο για την Ελλάδα και την
Κύπρο - είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση πρέπει να λειτουργήσει ως οι-
κογένεια. Όσο είμαστε ενωμένοι με τους
συναδέλφους από την Ελλάδα και την Κύ-
προ και εφόσον εκπληρωθούν οι στόχοι που
τέθηκαν τον Μάρτιο, όταν ολοκληρώθηκε η
διάσκεψη του Συμβουλίου της Ε.Ε., θα
έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα», υπο-
στήριξε ο κ. Γιάνσα. 

Ηχηρά μηνύματα εξέπεμψε και ο Αμερι-
κανός γερουσιαστής από το Μέριλαντ, Κρις
Βαν Χόλεν, που χαρακτήρισε την Τουρκία
«άπιστο» σύμμαχο. «Η Τουρκία, δυστυχώς,
έχει μετατραπεί σε άπιστο σύμμαχο του ΝΑ-

ΤΟ. Έχει υπονομεύσει τα αμερικανικά συμ-
φέροντα με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμ-
βανομένης της αγοράς των ρωσικών S-400.
Έχει επιτεθεί κατά των συμμάχων μας, των
Κούρδων της Συρίας, που ήταν σημαντικοί
στον αγώνα κατά του ISIS, ενώ καταπατούν,
κάνοντας υπερπτήσεις, τον ελληνικό εναέ-
ριο χώρο», ανέφερε ο γερουσιαστής. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντικυβερ-
νήτης της Καλιφόρνιας, Ελένη Πετρουλά-
κις, με τις δηλώσεις της να αντανακλούν τη
δυσαρέσκεια της αμερικανικής διοίκησης
στην πολιτική που εφαρμόζει ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
Τουρκία δεν είναι και τόσο αξιόπιστος εταί-
ρος του ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι ο Τζο Μπάιντεν
έχει εμπειρία στην εξωτερική πολιτική και
καλή γνώση της Ιστορίας της Μεσογείου»,
τόνισε. Έντονη κριτική στην Τουρκία για την
αποχώρησή της από τη Σύμβαση της Κων-
σταντινούπολης ασκούν, με κοινή επιστολή
τους, 16 υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. «Η πρόσφατη απόφαση της τουρκικής
κυβέρνησης της 19ης Μαρτίου 2021, να
αποσυρθεί από τη Σύμβαση, μας έδειξε ότι
αυτές οι απειλές ανάκλησης είναι πράγματι
πολύ σοβαρές». Οι «16», μεταξύ των οποίων

και ο Κωστής Χατζηδάκης, τονίζουν ότι στέ-
κονται αλληλέγγυοι απέναντι στις γυναίκες
και τα κορίτσια στην Τουρκία και καλούν την
Άγκυρα «να αντιστρέψει την απόφασή της».

Ανακοίνωση με αφορμή τα βίαια επεισό-
δια στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε το υπουργείο
Εξωτερικών, στην οποία εκφράζει τη βαθύ-
τατη ανησυχία της Αθήνας για τις εξελίξεις.
«Η Ελλάδα απευθύνει έκκληση προς όλες
τις πλευρές, προκειμένου να απόσχουν από
τη χρήση βίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει
σε κλιμάκωση», αναφέρει.

Τον τίτλο του «ταραξία» της Ανατολικής Μεσογείου
επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά η Τουρκία, καθώς,
σύμφωνα με την εφημερίδα «La Repubblica», τουρκικά
ψαράδικα εμβόλισαν ιταλικό αλιευτικό στα βορειοανα-
τολικά της Κύπρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αλιευ-
τικό «Μικέλε Τζακαλόνε» βρισκόταν στα ανοιχτά της
Συρίας, όπου το πλήρωμά του προσπαθούσε να ψαρέ-
ψει κόκκινη γαρίδα. Στο σημείο βρίσκονταν και τουρκι-
κά ψαράδικα, που επιτέθηκαν στο ιταλικό. Το «Τζακα-
λόνε» δέχθηκε αρχικά επίθεση με πέτρες, ενώ στη συ-

νέχεια ένα από τα τουρκικά πλοιάρια το εμβόλισε, με
αποτέλεσμα να κινδυνεύσει το πλήρωμά του. Στο ση-
μείο έσπευσε ελικόπτερο του ιταλικού Πολεμικού Ναυ-
τικού για να παραλάβει τους ναυτικούς του αλιευτικού
σκάφους. 

Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο
αλιευτικό πέφτει θύμα επίθεσης. Στις αρχές του μήνα
και αφότου είχε σαλπάρει από την πόλη Ματζάρα ντελ
Βάλο της Σικελίας, το «Τζακαλόνε» είχε γίνει στόχος
στρατιωτικού σκάφους της Λιβύης. Από τους πυροβολι-

σμούς, μάλιστα, τραυματίστηκε ο καπετάνιος του, ενώ
ζημιές από τα πυρά του λιβυκού πλοίου υπέστησαν και
δύο ακόμη ιταλικά σκάφη. Τα ιταλικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης απέδωσαν το περιστατικό στη διαμάχη της
Ιταλίας με τη Λιβύη για τα όρια των διεθνών χωρικών
υδάτων, ενώ, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση,
η Ρώμη έστειλε στην περιοχή τη φρεγάτα «Λιμπέτσιο».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι και στο δεύτερο περιστα-
τικό οι Τούρκοι ψαράδες διεκδικούσαν την αποκλειστι-
κότητα στην αλιεία σε διεθνή χωρικά ύδατα. 

Τουρκικά ψαράδικα εμβόλισαν ιταλικό αλιευτικό στα βορειοανατολικά της Κύπρου!

Τι είπε ο Δένδιας
στα κόμματα για τα
Ελληνοτουρκικά

Έντονη κριτική στην
Άγκυρα για την 
αποχώρησή της από 
τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης
ασκούν, με κοινή επιστολή
τους, 16 υπουργοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης…
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Μ
ε 300.000 ευρώ επική-
ρυξε το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη
τους δράστες της στυ-

γερής δολοφονίας της 20χρονης Κα-
ρολάιν, τα ξημερώματα της Τρίτης,
από κουκουλοφόρους κακοποιούς
που εισέβαλαν στο σπίτι όπου διέμε-
νε με τον 32χρονο σύζυγο της και το
11 μηνών μωράκι τους, στα Γλυκά
Νερά... 

Ένα έγκλημα, μια ανθρωποκτονία
με κίνητρο τη ληστεία που σόκαρε
όχι μόνο τους συγγενείς και τους φί-
λους του νεαρού ζευγαριού, αλλά το
Πανελλήνιο! Οι δράστες επέδειξαν
απίστευτη αγριότητα, προκειμένου
να επιτύχουν τον σκοπό τους: Να αρ-
πάξουν τα χρήματα και τα κοσμήματα
που είχαν στη μεζονέτα ο 32χρονος
πιλότος και η νεαρή (με βρετανικό
διαβατήριο, αλλά γεννημένη στην
Ελλάδα) σύζυγός του. Όλα τα στοι-
χεία που έχουν στα χέρια τους οι έμ-
πειροι αξιωματικοί του Τμήματος
Δίωξης Ανθρωποκτονιών δείχνουν
ότι οι κακοποιοί είχαν παρακολου-
θήσει για μέρες το σπίτι. Γνώριζαν
ότι υπήρχε κάμερα ασφαλείας, γι’
αυτό και προσέγγισαν από «τυφλό»
σημείο, φροντίζοντας, προτού κά-
νουν οποιαδήποτε κίνηση, να τη
σπάσουν. 

Επόμενο «εμπόδιο» ήταν ο σκύλος
που είχε το ζευγάρι, ο οποίος άρχισε
να γαυγίζει μόλις αντιλήφθηκε πα-
ρουσία άγνωστων ατόμων. Ωστόσο, οι

τρεις ένοπλοι κουκουλοφόροι είχαν
φροντίσει να έχουν μαζί τους σχοι-
νιά, με τα οποία έδεσαν και κρέμα-
σαν το τετράποδο στην εσωτερική
σκάλα της μεζονέτας, αφήνοντάς το
να ξεψυχήσει. 

Αμέσως μετά κινήθηκαν προς τη
σοφίτα όπου κοιμόταν το νεαρό ζευ-
γάρι με το μωράκι τους, με τον νεαρό
άνδρα να έχει ξυπνήσει, πιθανότατα

από θόρυβο που άκουσε, και να έρ-
χεται αντιμέτωπος με τους κακοποι-
ούς. Τον ακινητοποίησαν άμεσα, τον
έδεσαν σε μία καρέκλα και τον φί-
μωσαν με μονωτική ταινία, ενώ του
έκλεισαν και τα μάτια, προκειμένου
να μη βλέπει τις κινήσεις γύρω του.
Με σχοινιά έδεσαν και την 20χρονη
σύζυγό του, απειλώντας το ζευγάρι
ότι, αν δεν αποκαλύψει πού έχει τα
χρήματα, θα κάνουν κακό και σε αυ-
τούς και στο 11 μηνών βρέφος τους. 

Την έπνιξαν δίπλα στο μωράκι της
Προκειμένου να γίνουν πιο πει-

στικοί, είτε με μαξιλάρι είτε με μια

μπλούζα που τύλιξαν στον λαιμό
της Καρολάιν, άρχισαν να την πιέ-
ζουν, με αποτέλεσμα να βρει
ασφυκτικό θάνατο, όπως διαπιστώ-
θηκε και από την ιατροδικαστική
εξέταση.

Όταν ο νεαρός πιλότος της Πολι-
τικής Αεροπορίας τούς αποκάλυψε
πού είναι κρυμμένα τα μετρητά,
πήγαν στο υπόγειο, βρήκαν το κου-
τί με το παιδικό παιχνίδι και άρπα-
ξαν περί τις 10.000-15.000 ευρώ
και κοσμήματα περίπου ίδιας
αξίας. Δεν φαίνεται να πείστηκαν
ότι ήταν μόνο αυτά τα κρυμμένα
χρήματα και συνέχισαν να ψά-
χνουν σπιθαμή προς σπιθαμή την
πολυτελή μεζονέτα, με τον 32χρο-
νο να υπολογίζει ότι πέρασε περί-
που μία ώρα. 

Δίπλα του -χωρίς ο ίδιος να το
γνωρίζει- ήταν νεκρή η σύζυγός
του, με το μωράκι τους να σφαδάζει
από το κλάμα και οι αδίστακτοι κα-
κοποιοί να ψάχνουν για μεγαλύτε-
ρη λεία. Τις έρευνες έχουν αναλά-
βει πολύπειροι αξιωματικοί της
Ασφάλειας Αττικής, ελπίζοντας σε
κάποιο στοιχείο είτε από τα Εγκλη-
ματολογικά Εργαστήρια είτε από
τις κάμερες ασφαλείας και διαχεί-
ρισης κυκλοφορίας της περιοχής.
Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. εκφράζουν αι-
σιοδοξία ότι οι δράστες -σε συν-
δυασμό και με την επικήρυξη των
300.000 ευρώ- θα εντοπιστούν και
θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη!

Χρυσοχοΐδης: «Εξαιρετικά ειδεχθές έγκλημα»
«Προσωπικά είμαι συγκλονισμένος, παρά την εμπειρία μου. Πρόκειται για
ένα εξαιρετικά ειδεχθές έγκλημα που διακρίθηκε για την αγριότητά του»! Με
αυτά τα λόγια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
σχολίασε τη δολοφονία της 20χρονης μητέρας στα Γλυκά Νερά. 
Από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και
στο πώς αντιμετωπίζει επιχειρησιακά η ΕΛ.ΑΣ. το συγκεκριμένο έγκλημα, το-
νίζοντας: «Έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες, οι οποίες εξετάζουν από κάθε
άποψη, από κάθε πλευρά, τη διερεύνηση σε βάθος του εγκλήματος. Πιστεύω
στην ικανότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να φτάσει μέχρι το τέλος». 
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θοδωρής Χρο-
νόπουλος, ανέφερε: «Τόση βαρβαρότητα είναι σπάνια για τα δεδομένα της
χώρας μας. (...) Από την πρώτη στιγμή παρασχέθηκαν ψυχολογική υποστήρι-
ξη και ιατρική παρακολούθηση προς τα μέλη της οικογένειας».
Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί αντιπολιτευτικά στην κυβέρνη-
ση, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του: «Η σημερινή φριχτή δολοφονία στα
Γλυκά Νερά υπογραμμίζει το αίσθημα ανασφάλειας που κατακλύζει τη χώρα.
Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ας σταματήσει να αναζητά ευθύνες αλ-
λού και ας αναλάβει, επιτέλους, τις συνέπειες των επιλογών της». Παπ.

Σοκ από τη φρίκη στα Γλυκά Νερά 

Με 300.000 ευρώ 
επικήρυξαν τους δολοφόνους 
της Καρολάιν, που 
τη στραγγάλισαν μπροστά 
στο 11 μηνών παιδί της!

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Γιατί άλλαξε στάση 
ο χρυσαυγίτης ευρωβουλευτής
και δεν άσκησε έφεση 
- Θέμα ημερών η έκδοσή του 
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Νεκρό «πάση θυσία» ήθελαν τον
Ντίμη Κορφιάτη οι εκτελεστές, με τα
αποτελέσματα της ιατροδικαστικής
εξέτασης να σοκάρουν. Ο 54χρονος
επιχειρηματίας είχε δεχθεί συνολικά
19 σφαίρες, με τα περισσότερα τραύ-
ματα να είναι διαμπερή, λόγω του δια-
μετρήματος των βλημάτων (7.62 mm)
που χρησιμοποιεί το πολεμικό τυφέκιο
Καλάσνικοφ.

Ακόμη και ο έμπειρος ιατροδικαστής
Ανδρέας Γκότσης στάθηκε στη «δια-
δρομή» που έκανε μία από τις σφαίρες
που δέχτηκε ο Ντίμης Κορφιάτης, η
οποία ήταν αυτή που του έκοψε ακαρι-
αία το νήμα της ζωής. «Έφερε 19 τραύ-

ματα, τα πιο πολλά διαμπερή. Ένα ήταν
το άμεσα θανατηφόρο. Όμως, αυτό το
ένα είχε κάνει κακώσεις σε όλο το σώ-
μα. Βρέθηκε μια βολίδα μέσα στο κρα-
νίο. Είχε μπει στο κρανίο από τον σπον-
δυλικό σωλήνα, από τον θώρακα», δή-
λωσε μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ ο ια-
τροδικαστής που εξέτασε τη σορό του
54χρονου επιχειρηματία.

Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας παρε-
νέβη στην υπόθεση της δολοφονίας
του 54χρόνου επιχειρηματία Ντίμη
Κορφιάτη. Ο ανώτατος εισαγγελικός
λειτουργός έδωσε παραγγελία στον
προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών

Πατρών να εποπτεύει προσωπικά ο
ίδιος όλες τις ανακριτικές πράξεις για
την υπόθεση της δολοφονίας. Παράλ-
ληλα, ο κ. Πλιώτας ζήτησε να γίνουν
όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την
άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας του επιχειρηματία.

Αναφορικά με τις έρευνες της
ΕΛ.ΑΣ., πληροφορίες αναφέρουν ότι
το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας
του νησιού ελάχιστα έχει συνεισφέρει
στην προανακριτική διαδικασία και
πως η όποια πρόοδος υπάρξει θα έλθει
εάν και εφόσον ανοίξουν στόματα ή
«μιλήσουν» τα κινητά τηλέφωνα!

Θ
έμα ημερών είναι, πλέον, η έκ-
δοση του Γιάννη Λαγού στη
χώρα μας, προκειμένου να
εκτίσει την ποινή που του έχει

επιβάλει η ελληνική Δικαιοσύνη, μετά την
ενοχή του για διεύθυνση της εγκληματι-
κής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Αν και στην αρχή της σύλληψής του ο
εκλεγμένος με το κόμμα της Χρυσής
Αυγής ευρωβουλευτής δεν είχε συναι-
νέσει στην παράδοσή του, στη συνέχεια,
συναισθανόμενος, καθώς φαίνεται, ότι
η παράδοσή του στις ελληνικές Αρχές
είναι πλέον μονόδρομος, παραιτήθηκε
των ένδικων μέσων που του παρείχε το
βελγικό Σύνταγμα.

Η αλλαγή στη στάση του απέναντι στην
παράδοσή του στην Ελλάδα φάνηκε ήδη
από την περασμένη Παρασκευή, όταν το
προδικαστικό τμήμα του ολλανδόφω-
νου Πρωτοδικείου των Βρυξελλών απο-
φάσισε την εκτέλεση του ευρωπαϊκού
εντάλματος σύλληψης, κρίνοντας ότι ο
εκζητούμενος ευρωβουλευτής πρέπει
να εκδοθεί στην πατρίδα του. Τότε ο
Γιάννης Λαγός -μαζί με τον Βέλγο συνή-
γορό του- δεν έκανε καμία ενέργεια
ώστε να εφεσιβάλει την απόφαση της
Εισαγγελίας των Βρυξελλών, στάση την
οποία τήρησε μέχρι το βράδυ της Δευ-
τέρας, οπότε εξέπνευσε η προθεσμία
για την άσκηση έφεσης.

Έτσι, η απόφαση του ολλανδόφωνου
δικαστηρίου κατέστη οριστική και αμε-
τάκλητη και το αργότερο εντός 10 ημε-
ρών (σ.σ.: η ημερομηνία έχει αρχίσει να

μετρά αντίστροφα από την περασμένη
Παρασκευή) ο φυγόποινος Γιάννης Λα-
γός θα παραδοθεί στα πάτρια εδάφη και
για την ακρίβεια στις εγχώριες φυλα-
κές, για να εκτίσει την ποινή κάθειρξης
13 ετών που του έχει επιβληθεί. 

Την εξέλιξη στην υπόθεση της έκδο-
σης του Γιάννη Λαγού γνωστοποίησε
και αυτήν τη φορά με ανακοίνωσή της η
Εισαγγελία των Βρυξελλών, στην οποία
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Εισαγγε-
λία των Βρυξελλών μπορεί να σας ενη-
μερώσει ότι o Γιάννης Λαγός δεν άσκη-
σε έφεση κατά της απόφασης του προ-

δικαστικού τμήματος του ολλανδόφω-
νου Πρωτοδικείου των Βρυξελλών της
7ης Μαΐου 2021, που είχε εκδώσει το
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης το οποίο
εκδόθηκε εναντίον του από την Ελλάδα.
Επομένως, η απόφαση αυτή έχει κατα-
στεί οριστική. Η Εισαγγελία των Βρυ-
ξελλών θα προχωρήσει σε ανακοίνωση
σχετικά με την παράδοση του Ιωάννη
Λαγού προς τις ελληνικές Αρχές. Καλεί
τους δημοσιογράφους να επικοινωνή-
σουν με τις ελληνικές Αρχές σχετικά με
αυτό το θέμα». 

Ο Γιάννης Λαγός είχε συλληφθεί τη Με-

γάλη Τετάρτη από τη βελγική αστυνομία
και τη Europol στο σπίτι του στις Βρυξέλ-
λες, μετά την άρση της ασυλίας του από
την Ολομέλεια της Ευρωβουλής και την
έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλλη-
ψης από τις ελληνικές δικαστικές Αρχές. 

Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Βροχή από σφαίρες δέχθηκε ο 54χρονος 

Γυρίζει... τρέχοντας ο Λαγός!



Μάστιγα η online 
παιδική πορνογραφία 

Στη χώρα μας, σε σχέση 
με το 2019, οι καταγγελίες 
για παιδική πορνογραφία 
στη γραμμή SafeLine 
αυξήθηκαν κατά 2%

Στη φυλακή πρώην
αστυνομικός 
για διακίνηση κάνναβης

Σε 13 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε
πρώην αστυνομικός από το Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονί-
κης, για καλλιέργεια και διακίνηση κάν-
ναβης. Πρόκειται για 38χρονο, ο οποίος
υπηρετούσε στην ΕΛ.ΑΣ. έως το 2018,
οπότε παραιτήθηκε, κατά δήλωσή του. Η
υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του
2020, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρ-
κωτικών Πολυγύρου εντόπισαν σε μεζο-
νέτα, την οποία νοίκιαζε στο Ωραιόκα-
στρο Θεσσαλονίκης, ένα πλήρως εξοπλι-
σμένο εργαστήριο καλλιέργειας υδρο-
πονικής κάνναβης. Εκτός από τον εξο-
πλισμό και ηλεκτρονικές ζυγαριές, κα-
τασχέθηκαν 27 δενδρύλλια, με ύψος
σχεδόν 2 μέτρα, και περισσότερα από 7
κιλά χασίς.

Το δικαστήριο, με την απόφασή του,
προσδιόρισε την αξία της ναρκωτικής
ουσίας σε 100.000 ευρώ, ενώ έκρινε ότι
οι πράξεις του τελέστηκαν κατ’ επάγγελ-
μα. Στην απολογία του ο ίδιος αποδέχθη-
κε μέρος των πράξεων και ισχυρίστηκε
ότι είχε χρέη. 

Ο 38χρονος καταδικάστηκε και για
υπεξαγωγή εγγράφου, καθώς κατά την
έρευνα στη μεζονέτα είχαν βρεθεί και
κενά δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων
που φέρεται να είχε πάρει μαζί του, απο-
χωρώντας από την υπηρεσία του. 

ΝΝεκρή γυναίκα από
φωτιά σε διαμέρισμα
Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα
στην περιοχή Ζαρουχλέικα της Πά-
τρας, το μεσημέρι της Τρίτης. Το θύμα
έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που
ξέσπασε στο διαμέρισμα, για άγνω-
στους μέχρι στιγμής λόγους. Η γυναίκα
πιθανότατα πέθανε από τις αναθυμιά-
σεις, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέ-
ρουν πως αρχικά ακούστηκε ένας θό-
ρυβος και έσπασαν τζάμια. Στο συγκε-
κριμένο διαμέρισμα κατοικούσε μια
πενταμελής οικογένεια. 
Η Πυροσβεστική έθεσε υπό έλεγχο τη
φωτιά και την κατέσβησε, ωστόσο η
άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Η σο-
ρός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
και αναμένεται το πόρισμα της νεκρο-
ψίας-νεκροτομής για τα αίτια του θα-
νάτου. Το ανακριτικό τμήμα της Πυρο-
σβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αί-
τια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Σ
οκάρουν τα στοιχεία του ετή-
σιου απολογισμού του Διε-
θνούς Συνδέσμου Ανοικτών
Γραμμών Διαδικτύου INHOPE,

σύμφωνα με τα οποία το 2020 εντοπίστη-
καν παγκοσμίως περισσότερες από
1.000.000 διευθύνσεις (URLs) με περιε-
χόμενο παιδικής σεξουαλικής κακοποί-
ησης, με το 93% των θυμάτων να είναι κο-
ρίτσια. Το 76% των θυμάτων είναι ηλικίας
από 3 έως 13 ετών, το 22% παιδιά 14 έως
17 ετών και το 2% βρέφη έως 2 ετών. 

Όπως προκύπτει, τα κορίτσια διατρέ-
χουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να κακο-
ποιηθούν σεξουαλικά, καθώς αποτελούν
το 93% των θυμάτων στις ιστοσελίδες που
καταγράφηκαν - ποσοστό που παρου-
σιάζει αυξητική τάση ανά τα χρόνια (το
2019 ήταν 91%). Ο Διεθνής Οργανισμός
INHOPE απαρτίζεται από 47 γραμμές
καταγγελιών απ’ όλον τον κόσμο, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα, με τη γραμμή
SafeLine, μέλος του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τε-
χνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Στόχος του Οργανισμού είναι η πάταξη
του φαινομένου ανάρτησης υλικού παι-

δικής κακοποίησης στο Διαδίκτυο σε συ-
νεργασία με διεθνείς φορείς πρόληψης
και καταστολής εγκλημάτων, όπως η IN-
TERPOL και η EUROPOL, και με επιχει-
ρήσεις της βιομηχανίας του Ίντερνετ,
όπως το Facebook, το Twitter και τη Mi-
crosoft. «Στην Ελλάδα διαπιστώθηκε ότι,
όσο μικραίνει ο μέσος όρος ηλικίας των
παιδιών που έχουν πρόσβαση στις νέες
τεχνολογίες, τόσο το πρόβλημα γιγαντώ-
νεται», εξηγεί στην «Political» η υπεύθυ-
νη της SafeLine, Μελτίνη Χριστοδουλά-
κη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε
σχέση με το 2019 οι καταγγελίες για παι-
δική πορνογραφία στη γραμμή αυξήθη-
καν κατά 2%. 

«Διαπιστώθηκε ότι την περίοδο της
πανδημίας και του lockdown αυξήθηκε η
διακίνηση παράνομου περιεχομένου
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, τό-
σο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Το γεγονός ότι οι οικογένειες
ήταν κλεισμένες μέσα στα σπίτια τους και
όλα τα μέλη τους έκαναν εκτεταμένη
χρήση των υπολογιστών και του Διαδι-
κτύου αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για
τους επιτηδείους, ώστε να διακινούν τέ-
τοιου είδους περιεχόμενο», περιγράφει
η κυρία Χριστοδουλάκη. Η ίδια παροτρύ-

νει τους γονείς να είναι προσεκτικοί και
να ενημερώνουν τα παιδιά τους για τους
κινδύνους που καραδοκούν κατά τη χρή-
ση του Διαδικτύου. «Δυστυχώς, όσο πιο
μικρά εισέρχονται τα παιδιά στο Διαδί-
κτυο τόσο πιο πολύ έρχονται στο προ-
σκήνιο οι μικρότερες ηλικίες ως θύματα
παιδικής πορνογραφίας. 

Μόλις ένα παιδί αρχίσει να χρησιμο-
ποιεί το Διαδίκτυο, πρέπει να ενημερώ-
νεται για τους κινδύνους, γιατί ακόμα και
μέσα από ένα αθώο παιχνίδι υπάρχει η
δυνατότητα λήψης μιας φωτογραφίας
του, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από επι-
τηδείους. Όταν πια το παιδί είναι σε ηλι-
κία που μπορεί να γράψει, ο κίνδυνος εί-
ναι ακόμα μεγαλύτερος. Πρέπει να του
δώσουμε τα εφόδια να προστατευθεί και
να το υποψιάσουμε», καταλήγει η υπεύ-
θυνη της SafeLine. 
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Από τη Εύη Πανταζοπούλου



Σ
ε μια ιδιαίτερα σημαντική σύ-
σταση σχετικά με τους εμβο-
λιασμούς έναντι του κορονοϊού
αναμένεται να προχωρήσει τις

επόμενες ημέρες -ίσως την ερχόμενη
εβδομάδα- η Εθνική Επιτροπή Εμβολια-
σμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανα-
κοινωθεί ότι όσοι έχουν νοσήσει και
αναρρώσει θα διαθέτουν τα απαραίτητα
αντισώματα κατά του Covid-19 και θα
μπορούν να κάνουν μόνο τη μία δόση των
εμβολίων. Σε ό,τι αφορά το ποια είναι τα
εμβόλια που θεωρούνται κατάλληλα,
ώστε να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί μόνο η μία δόση
τους, η Επιτροπή αναμένεται να τονίσει
ότι κατάλληλα είναι όλα που υπάρχουν
αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας. Πάντως,
δεν αποκλείεται να υπάρξει σύσταση για
το μονοδοσικό της Johnson & Johnson. 

Η απόφαση λήφθηκε ύστερα από οδη-
γία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC). Υπεν-
θυμίζεται πως το ECDC συνιστά τον εμβο-
λιασμό κατά του κορονοϊού ακόμη και για
όσους έχουν αναρρώσει από την ασθέ-
νεια. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι
που έχουν νοσήσει από τη λοίμωξη θα
μπορούν να εμβολιαστούν αφότου έχει
περάσει ένα τρίμηνο από την εμφάνιση
των συμπτωμάτων, σύμφωνα με την ήδη
ισχύουσα σύσταση της Εθνικής Επιτρο-
πής Εμβολιασμών. 

«Βράζει» το Κέντρο της Αθήνας
Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επι-

βεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες εί-
ναι 3.197, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα των τελευταίων επτά ημερών, 59
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.617 είναι σχετιζόμενα με
ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με κορονοϊό είναι 52, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 11.141. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι είναι 732 (61,7% άνδρες). Η διάμεση
ηλικία τους είναι 67 έτη. Οι εισαγωγές νέ-
ων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 294. 

Στο «κόκκινο» εξακολουθεί να βρίσκε-
ται η Αττική, στην οποία το τελευταίο
24ωρο καταγράφηκαν 1.356 νέα κρού-
σματα κορονοϊού, σε σύνολο 3.197 που
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Το μεγαλύτερο «χτύ-

πημα» δέχτηκε και το τελευταίο 24ωρο ο
Κεντρικός Τομέας Αθηνών, με 494 κρού-
σματα. Ακολουθεί ο Πειραιάς με 168
κρούσματα και στη συνέχεια ο Βόρειος
Τομέας Αθηνών με 152. Την ίδια ώρα,

υψηλός παραμένει ο αριθμός σε Θεσσα-
λονίκη με 343 νέες μολύνσεις, αλλά και
στην Αιτωλοακαρνανία, όπου εντοπίστη-
καν 158 νέα κρούσματα. Ακολουθεί η Λά-
ρισα με 110 νέα κρούσματα.

Ε.Ε.: Νέα αγωγή κατά της AstraZeneca
Την παράδοση των δόσεων -όπως αυτές έχουν συμφωνη-
θεί- και όχι αποζημίωση ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη
φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca. Αυτό διευκρίνισε χθες ο
εκπρόσωπος της Κομισιόν Στεφάν Κερσμέκερ, ερωτηθείς
σχετικά με τη νέα νομική προσφυγή της Ευρώπης εναντίον
της εταιρείας. 
«Ο στόχος μας δεν έχει αλλάξει. Θέλουμε η AstraZeneca να
παραδώσει τις δόσεις που έχουν συμφωνηθεί», ανέφερε ο
εκπρόσωπος. Και προσέθεσε ότι «οι εμβολιασμοί προχω-
ρούν και τα κράτη-μέλη χρειάζονται τα εμβόλια. Αυτός είναι
ο στόχος των ενεργειών μας». Συμπλήρωσε ότι αυτό που ζή-
τησε η Επιτροπή είναι να αναγνωριστεί από την εταιρεία το
επείγον της κατάστασης, η ανάγκη ότι αυτά τα εμβόλια χρει-
άζονται γρήγορα, και να διαβεβαιώσει το δικαστήριο για την
παράδοση των εμβολίων. «Εμείς ως Κομισιόν πιστεύουμε

ότι η AstraZeneca δεν σεβάστηκε τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις της συμφωνίας και το περιεχόμενο αυτής της
διαδικασίας», σημείωσε ο Στεφάν Κερσμέκερ.
Δικηγόρος που εκπροσωπεί την Ευρώπη ενώπιον βελγικού
δικαστηρίου κατά την έναρξη διαδικασίας δεύτερης αγωγής
της Κομισιόν κατά της εταιρείας για την καθυστέρηση στις
παραδόσεις της προς την Ε.Ε. δήλωσε χθες -κατά την έναρ-
ξη διαδικασίας δεύτερης αγωγής της Κομισιόν κατά της
εταιρείας για την καθυστέρηση στις παραδόσεις της- ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να δεχθεί την εκπλή-
ρωση των όρων του συμβολαίου της με την AstraZeneca μέ-
χρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου, με καθυστέρηση τριών μηνών
σε σχέση με τα συμπεφωνημένα, υπό τον όρο ότι η φαρμα-
κευτική εταιρεία θα παραδώσει 120 εκατομμύρια δόσεις του
εμβολίου της κατά του Covid-19, μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Τι συμβαίνει  με όσους έχουν
αναρρώσει από κορονοϊό -
Ποια εμβόλια είναι κατάλληλα

Εμβόλια: Μία δδόση σε όσους νόσησαν 
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ΑΘHΝΑ

Στην κανονικότητα επανέρχονται 
οι αθλητικές εγκαταστάσεις

Από χθες Τρί-
τη ο Οργανισμός
Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ ,
Αθλητισμού και
Ν ε ο λ α ί α ς
(ΟΠΑΝΔΑ) άνοι-
ξε στο κοινό όλα
τα κολυμβητή-
ρια: Σεράφειο, Γουδή, Γκράβας και Κολοκυνθούς. Ο ΟΠΑΝ-
ΔΑ έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των
συνθηκών υγιεινής αλλά και των κανόνων λειτουργίας των
χώρων, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και τις
οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ
περί ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώ-
ρους. Η χρήση από αθλούμενους θα γίνεται έπειτα από self ή
rapid ή PCR test. Ελεύθερη θα είναι η χρήση από αθλούμε-
νους που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και έχουν περά-
σει 14 μέρες από την ολοκλήρωσή του.

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΥΓΕIΑΣ 

Προθεσμία στις περιφέρειες για
την καταλληλότητα των ακτών  

Έως τις 15 Ιουνίου καλούνται οι περιφέρειες να έχουν απο-
στείλει στο υπουργείο Υγείας τις αποφάσεις χαρακτηρισμού
«καταλληλότητας ή μη» των ακτών κολύμβησης για τη θερινή
περίοδο, όπως επισημαίνεται σε σαφή εγκύκλιο. Το υπουργείο
Υγείας υπογραμμίζει τα εξής: «Εν όψει της επερχόμενης θερι-
νής περιόδου, με δεδομένη την ανάγκη λήψης μέτρων για τη
διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την
προστασία της υγείας των λουόμενων, παρακαλούμε όπως:
θέσετε σε άμεση προτεραιότητα το πρόγραμμα συστηματικών
δειγματοληπτικών ελέγχων ποιότητας υδάτων κολύμβησης με
τελικό στόχο την έκδοση αποφάσεων των περιφερειαρχών πε-
ρί χαρακτηρισμού της καταλληλότητας ή μη των ακτών κολύμ-
βησης αρμοδιότητάς σας.

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΝΟΤIΟΥ ΑΙΓΑIΟΥ

Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας στη Σίφνο
Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ-
λεσης του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία Σίφνου
(2021-2023)», συνολικού προϋπολογισμού 599.177 ευ-
ρώ (με ΦΠΑ), προκηρύσσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έρ-
γων Κυκλάδων έπειτα από απόφαση του περιφερειάρ-
χη Γιώργου Χατζημάρκου. Οι παρεμβάσεις θα υποδει-
χτούν από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Περιφερει-
ακής Ενότητας Μήλου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ρέ-
ματα Καμαρών, Πλατύ Γυαλού, Απολλωνίας, Αρτεμώνα,
Σεράλιας - Κάστρου και Χερσονήσου.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
στο Στρασβούργο συμμετείχε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας. Κεντρικοί ομιλητές στην κορυφαία εκδήλωση για την
Ευρώπη της επόμενης μέρας ήταν η πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημο-
κρατίας και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Στην έναρξη της κρίσι-
μης Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε:
«Σήμερα 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα
χρειάζεται επανεκκίνηση με ταυτόχρονη ενίσχυση της δημοκρατικής
λειτουργίας του. Το κοινό μας “ευρωπαϊκό σπίτι” πρέπει να έχει ισχυρά
θεμέλια - τις περιφέρειες και τους δήμους».

Την πλήρη αντίθεσή της σε συγκεκρι-
μένη ρύθμιση του Ν. 4756/2020, με την
οποία τίθενται νέοι, περιοριστικοί όροι
και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠμεΑ των Δή-
μων, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα
με τη νέα ρύθμιση, η λειτουργία των δο-
μών αυτών θα προβλέπεται μόνο κατ’
εξαίρεση και κατόπιν Κοινής Απόφασης
(ΚΥΑ) τριών συναρμόδιων υπουργείων:
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερι-
κών. Οι δήμοι διαφωνούν κάθετα με αυτή
την εξέλιξη, επειδή με βάση τη νέα ΚΥΑ
θα χρειαστεί στο εξής να εκδώσουν νέες
άδειες για τα ίδια κτίρια όπου φοιτούν τα
ίδια παιδιά, το πρωί στο σχολείο και το
απόγευμα στα ΚΔΑΠ.

!ΠΕΔΚΜ

«Όχι» στη νέα 
ρύθμιση λειτουργίας
των ΚΔΑΠ

ΝΑYΠΑΚΤΟΣ 

Εγκρίθηκε η υπογειοποίηση 
των κάδων απορριμμάτων
Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί την προμήθεια «Ημιυπό-
γειου και Υπόγειου Συστήματος Συλλογής Απορριμμάτων
για την Αισθητική Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού Κοινο-
χρήστων Χώρων» του Δήμου Ναυπακτίας. Το έργο, προϋπο-
λογισμού 218.656 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εν-
τάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περι-
βαλλοντικού Ισοζυγίου» και στον Άξονα Προτεραιότητας 1:
«Αστική Αναζωογόνηση». Πρόκειται για μια στοχευμένη πα-
ρέμβαση με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου
χώρου και την εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις,
όπως δηλώνει ο αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Θωμάς Κοτρωνιάς.
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Στη Διάσκεψη για το Μέλλον
της Ευρώπης ο Τζιτζικώστας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός
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Σ
το πλευρό των ανθρώπων του πολιτι-
σμού, που δεδομένα έχουν υποστεί
σοβαρό πλήγμα εξαιτίας των συνε-

πειών της πανδημίας, θα συνεχίσει να βρί-
σκεται η Περιφέρεια Αττικής. Με πρωτο-
βουλία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη παρατείνεται και επεκτείνεται το
πρόγραμμα στήριξης φορέων του σύγχρο-
νου πολιτισμού από την Περιφέρεια Αττι-
κής, που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττι-
κής για ένα ακόμα έτος.

Όπως έχει υπολογιστεί, το κόστος για αυ-
τή την επέκταση ανέρχεται σε περίπου 3
εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, ενώ επισημαίνεται
ότι μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος
της περιφέρειας στηρίζονται ήδη με χρημα-
τοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 13
φορείς σύγχρονου πολιτισμού με έναν συ-

νολικό προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευ-
ρώ. Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν και το
αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο πε-
ριφερειάρχης πριν από λίγες μέρες με εκ-
προσώπους από τους φορείς που στηρίζον-
ται από την περιφέρεια, όπου υπογράμμισε
τη σημασία που αποδίδει στην ύπαρξη των
ετήσιων θεσμών σύγχρονου πολιτισμού για
την Αττική τόσο για την ποιότητα ζωής όσο
και για τον τουρισμό και την εν γένει οικο-
νομική ανάπτυξη της περιφέρειας, ενώ
τους διαβεβαίωσε πως βούληση της διοί-
κησης είναι η έμπρακτη στήριξη του πολιτι-
σμού αυτήν τη δύσκολη περίοδο. «Ο πολιτι-
σμός για εμάς είναι προτεραιότητα και πι-
στεύουμε πως αυτήν τη δύσκολη περίοδο
πρέπει να στηριχθεί και να αναδειχθεί ως
φάρος ελπίδας, αναγέννησης και αισιοδο-
ξίας», επισήμανε ο κ. Πατούλης.

Κοινή δράση ανακύκλωσης 
O Δήμος Αθηναίων και το Χαμό-

γελο του Παιδιού ένωσαν τις δυνά-
μεις τους και πραγματοποίησαν
μια ξεχωριστή δράση για την ανα-
κύκλωση, δίνοντας ενεργό ρόλο
στη νέα γενιά, που αποτελεί τον
πυρήνα για μια καλύτερη και
υπεύθυνη κοινωνία για το μέλλον.
Συγκεκριμένα, τριάντα μαθητές
ηλικίας 13-16 ετών, εθελοντές της
μαθητικής δράσης «You Smile»
του Χαμόγελου του Παιδιού, έδω-
σαν το «παρών» στο Άλσος Προμπονά, όπου, μεταξύ άλλων, «ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με
τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τη μη δημιουργία αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους
της πόλης μας και ενημερώθηκαν για το τεράστιο όφελος της ανακύκλωσης. Στο τέλος της
δράσης πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των υλικών που συλλέχθηκαν, προκειμένου να μην
οδηγηθούν προς ταφή στον ΧΥΤΑ, αλλά προς ανάκτηση».

Διεθνές συνέδριο 
της ΚΕΔΕ  

Η ΚΕΔΕ διοργανώνει αύριο Πέμπτη
διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με θέ-
μα «Καινοτόμος χρηματοδότηση έρ-
γων ενεργειακής απόδοσης» με στό-
χο την ενημέρωση των δήμων στις νέ-
ες πρακτικές χρηματοδότης έργων
ενεργειακής απόδοσης. Θα παρου-
σιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου
Prodesa - Ανάπτυξη Έργων Ενεργει-
ακής Αποδοτικότητας στη Νότια Αττι-
κή, με έμφαση στην καινοτόμο χρη-
ματοδότηση και στον τρόπο που οι
Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης
μπορούν να αποτελέσουν αποδοτικό
εργαλείο, στο πλαίσιο ενός βιώσιμου
Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου, για
την προσαρμογή στην Κλιματική Αλ-
λαγή. Την έναρξη του διεθνούς διαδι-
κτυακού συνεδρίου θα κάνει ο πρό-
εδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας Δημήτρης Παπαστεργίου.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κωνσταντίνος Σκρέκας και ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας. Τοποθετήσεις θα κά-
νουν η γενική γραμματέας Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων Αλεξάνδρα
Σδούκου και ο γενικός γραμματέας
του υπουργείου Εσωτερικών Μιχά-
λης Σταυριανουδάκης.

Επιθέσεις 
σε υπαλλήλους 
των ΚΕΠ
Στήριξη στους εργαζομένους στα
ΚΕΠ και απερίφραστη καταδίκη
των επιθέσεων που δέχονται από
πολίτες εκφράζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ με
ανακοίνωσή της, καλώντας ταυτό-
χρονα κυβέρνηση και αιρετούς να
τους προστατεύσουν. Αφορμή ήταν
ένα ακόμη επεισόδιο προσβλητι-
κής συμπεριφοράς από πολίτη,
που συνέβη πριν από μερικές μέ-
ρες, αυτήν τη φορά σε βάρος υπαλ-
λήλου του ΚΕΠ Ζωγράφου, ο οποί-
ος εκτελούσε τα καθήκοντά του.
Όπως αναφέρεται, «χωρίς προ-
ηγουμένως να έχει κλείσει ραντε-
βού, όπως απαιτείται στη διάρκεια
της πανδημίας, ο πολίτης απαίτησε
να εξυπηρετηθεί από τον υπάλλη-
λο του ΚΕΠ και όταν του επισημάν-
θηκε ότι υπάρχει συγκεκριμένη
διαδικασία που δεν είχε τηρήσει,
άρχισε να συμπεριφέρεται σαν η
υπηρεσία να είναι “τσιφλίκι” του, να
προσβάλλει τον υπάλληλο και να
επιχειρεί από θύτης να το παίξει
θύμα».

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
προς τα νότια της Αθήνας χα-
ρακτηρίζεται από την αντιπολί-
τευση ως «ανώτερος του
Γκαίμπελς»; Ο χαρακτηρισμός
έχει να κάνει με την ικανότητα
να μεταστρέφει επικοινωνιακά
υπέρ του (ή να προσπαθεί
έστω) ακόμη και τις «ήττες»
του αλλά και με το γεγονός ότι
ασκεί «ιδιαίτερα μεγάλη επιρ-
ροή» σε όλα τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Μειώθηκε 
η τηλεργασία 
Από την περασμένη Δευτέρα
ισχύει η μείωση κατά 10% της τη-
λεργασίας στο Δημόσιο και κατά
συνέπεια και στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, σύμφωνα με την Κοινή
Υπουργική Απόφαση που όρισε τα
«έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του Covid-
19. Όπως προβλέπεται, λοιπόν, «ο
αριθμός των εργαζομένων με τη-
λεργασία καθορίζεται με βάση τη
φύση των καθηκόντων των εργα-
ζομένων και τις ανάγκες κάθε
υπηρεσίας και μειώνεται σε ποσο-
στό 10% του ποσοστού τηλεργα-
σίας, όπως αυτό είχε προσδιορι-
στεί με το πλάνο εργασιών κάθε
υπηρεσίας μέχρι την έναρξη
ισχύος της παρούσας».

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ   

Συνέχεια στη στήριξη
των ανθρώπων του πολιτισμού



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Λ
ίγα εικοσιτετράωρα απομένουν
για την ανακοίνωση του αριθ-
μού των εισακτέων στα ΑΕΙ της
χώρας, ο οποίος αναμένεται να

κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δη-
λαδή μεταξύ 75.000 και 80.000. Το υπουρ-
γείο Παιδείας πρόκειται να δώσει στη δη-
μοσιότητα τον αριθμό των θέσεων που θα
διεκδικήσουν οι υποψήφιοι για την εισα-
γωγή τους στα πανεπιστημιακά τμήματα
έως το τέλος της εβδομάδας, έναν μήνα
ακριβώς πριν από την έναρξη των πανελ-
λαδικών εξετάσεων.

Ταυτόχρονα με τον αριθμό των εισακτέ-
ων θα γίνει γνωστό και ποια τμήματα περι-
φερειακών ιδρυμάτων θα συγχωνευτούν
με άλλα συγγενή ή θα καταργηθούν. Υπεν-
θυμίζεται ότι φέτος, λόγω της πανδημίας
και της παρατεταμένης περιόδου αναστο-
λής τής διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξε-
κινήσουν στις 14 Ιουνίου για τα Γενικά Λύ-
κεια και στις 15 για τα Επαγγελματικά.

Προς το παρόν έχει γίνει γνωστός ο
αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα
εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαι-
οφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του

Λιμενικού Σώματος με το σύστημα των
πανελλαδικών εξετάσεων, ο οποίος ανέρ-
χεται σε 27 και 100, αντιστοίχως, και στην
Αστυνομική Ακαδημία. Ο αριθμός των
υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχο-
λές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021- 2022, καθορίστηκε σε
310 και 67 αντιστοίχως.

Αλλαγές στους συντελεστές
Την ίδια ώρα εκκρεμεί η ανακοίνωση

των συντελεστών της Ελάχιστης Βάσης Ει-
σαγωγής (ΕΒΕ) ανά πανεπιστημιακό τμή-
μα και, το αργότερο έως τα τέλη της επό-
μενης εβδομάδας, θα γίνει γνωστό και το
πρόγραμμα των εξετάσεων, των οποίων η
αυλαία θα ανοίξει -ως είθισται- με το μά-
θημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Πρό-
κειται για μία από τις δύο βασικές αλλα-
γές, μαζί με το παράλληλο μηχανογραφι-
κό, που περιλαμβάνονται στον νόμο για
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση και θα τεθούν σε εφαρμογή από τη
φετινή χρονιά.

Για τον καθορισμό των συντελεστών
ΕΒΕ, οι οποίοι προκύπτουν από τη μέση
επίδοση των υποψηφίων ανά επιστημονι-
κό πεδίο με απόκλιση που μπορεί να κυ-

μαίνεται από 0,80 έως 1,20, τα πανεπιστή-
μια έχουν υποβάλει σχετικές προτάσεις,
τις οποίες το υπουργείο είτε έχει υιοθετή-
σει είτε έχει λάβει υπόψη του. Σύμφωνα,
πάντως, με τις έως τώρα εκτιμήσεις, εκτός
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναμένεται να
μείνουν περισσότεροι από 15.000 υποψή-
φιοι, ενώ τα περιφερειακά τμήματα χαμη-
λής ζήτησης είναι αυτά που θα χάσουν
φοιτητές. 

Επεκτείνεται σημαντικά ο γεωγραφικός χάρτης των Πρό-
τυπων και Πειραματικών Σχολείων έπειτα από την απόφαση
του υπουργείου Παιδείας να χαρακτηρίσει 50 σχολικές μο-
νάδες ως Πρότυπες ή Πειραματικές. Μέχρι σήμερα λειτουρ-
γούν 28 Πρότυπα και 34 Πειραματικά Σχολεία σε όλη τη χώ-
ρα, ενώ από την επόμενη διδακτική χρονιά ο συνολικός
αριθμός των Πρότυπων και Πειραματικών θα ανέρχεται σε
112. Παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των Πρότυπων
και Πειραματικών Σχολείων επεκτείνονται και το δίκτυο και
η διασπορά τους σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, ενώ σήμερα

λειτουργούν Πειραματικά σε 7 και Πρότυπα σε 5 από τις 13
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, από το επόμενο
σχολικό έτος θα λειτουργούν και στις 13 Πειραματικά και
στις 10 Πρότυπα.

«Δίνουμε τη δυνατότητα με αυτό τον τρόπο σε μαθητές
όλης της χώρας να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές αυτές
δομές και στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών,
διδακτικών εργαλείων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού, δι-
δακτικών μεθόδων, τρόπων διοίκησης και λειτουργίας της
σχολικής μονάδας. Επιδιώχθηκε, κατά το δυνατόν, τα Πρό-

τυπα ή Πειραματικά Σχολεία να αναπτυχθούν σε όλες τις
βαθμίδες ως συνδεδεμένα σχολεία, καθώς και σε πόλεις
όπου υπήρχαν τμήματα Επιστημών και Αγωγής της Εκπαί-
δευσης, ώστε να συνδεθούν λειτουργικά με αυτά και να
υπάρξει δυνατότητα στενής παρακολούθησής τους», επιση-
μαίνει το υπουργείο Παιδείας. Όπως ανακοινώθηκε, η κλή-
ρωση για τα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί στις
24 Ιουνίου και οι εξετάσεις για τα Πρότυπα στις 28 του ίδιου
μήνα.

Εύη Πανταζοπούλου

Ανοίγει η βεντάλια των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
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Εβδομάδα 
ανακοινώσεων
για τον αριθμό 
των εισακτέων 

Αναμένεται να γίνει 
γνωστό ποια τμήματα 
περιφερειακών ιδρυμάτων
θα συγχωνευτούν 
με άλλα συγγενή 
ή θα καταργηθούν…
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Συνάντηση με εργαζομένους
στη δημόσια υγεία 
ο Φώντας Μπαραλιάκος 

Με εκπροσώπους εργαζομένων στον τομέα
της δημόσιας υγείας συναντήθηκε ο βουλευτής
Πιερίας Φώντας Μπαραλιάκος. Όπως ανάρτησε
στη σελίδα του, «μου μετέφεραν το αίτημά τους
για κατοχύρωση μόνιμης εργασιακής σχέσης
στο Σύστημα Υγείας, επισημαίνοντας ότι συντάχ-
θηκαν και συντάσσονται στη μάχη κατά της παν-
δημίας, στην πρώτη γραμμή με τους συναδέλ-
φους τους». Ο βουλευτής της Ν.Δ. υποσχέθηκε
να βοηθήσει, ώστε να αναζητηθεί βιώσιμη λύση
στο ζήτημα της εργασιακής ανασφάλειας.

Κατάληψη σε σχολείο
για… τα self-tests

Κατάληψη στο σχολείο τους έκαναν 10-15 μα-
θητές του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου,
κλείνοντας με κάδους την κεντρική είσοδο, δια-
μαρτυρόμενοι για τη χρήση μάσκας εντός του
κτιρίου, για τη σχολική κάρτα Covid-19 και για
την έλλειψη αντισηπτικών! Ύστερα από διαβου-
λεύσεις της διεύθυνσης του σχολείου με τους
μαθητές, η κατάληψη έληξε.

Συνελήφθη καθηγητής Γυμνασίου
που δεν υποβλήθηκε σε self-test 
Κ

αθηγητής γυμνασίου στη
Θέρμη συνελήφθη καθώς
μετά την άρνησή του να υπο-

βληθεί σε self-test για να εργαστεί
αρνήθηκε να φύγει από το σχολείο,
παρά την έκκληση της διευθύντριας.
Έτσι, κλήθηκε η Αστυνομία και ο
50χρονος συνελήφθη. Ερώτημα,
όμως, αποτελεί τι θα γίνει την επόμε-
νη μέρα, όταν έρθει η ώρα να διδάξει
σε άλλο σχολείο της Θεσσαλονίκης. 

Ο 50χρονος καθηγητής εμφανίστη-
κε στο γυμνάσιο στο οποίο διδάσκει
και ενημέρωσε ότι δεν υποβλήθηκε

σε self-test, επικαλούμενος τις οδη-
γίες χρήσης του σκευάσματος. Όπως
ισχυρίστηκε, στις οδηγίες χρήσης
αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο τεστ
γίνεται μόνον από άτομα που έχουν
συμπτώματα, όπως δήλωσε ο συνή-
γορός του, και γι’ αυτό ο ίδιος θεώρη-
σε ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Ενημε-
ρώθηκε, όμως, ότι δεν μπορούσε χω-
ρίς βεβαίωση αρνητικού self-test να
κάνει μάθημα και έτσι του ζητήθηκε
να απομακρυνθεί από το σχολείο. Ο
καθηγητής αρνήθηκε να φύγει από το
σχολικό περιβάλλον, λέγοντας ότι

απαιτεί να του κατατεθεί η συγκεκρι-
μένη απόφαση εγγράφως από τη δι-
ευθύντρια. 

Με τη σειρά της, η διευθύντρια του
μετέφερε ότι δεν προβλέπεται τέτοια
διαδικασία και του ζήτησε να φύγει.
Μετά την άρνησή του, κάλεσε την
Αστυνομία. Ο 50χρονος καθηγητής
συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυ-
νομικό τμήμα. Σε βάρος του σχηματί-
στηκε δικογραφία για διατάραξη λει-
τουργίας δημόσιας υπηρεσίας και πα-
ραβίαση της απόφασης για την παν-
δημία. Κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος.

Το ζήτημα της εισροής τουριστών στη Βόρεια Ελλά-
δα, η οποία πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό από
τις οδικές εισόδους της χώρας, ανέδειξε η Άννα Ευ-
θυμίου με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Η βου-
λευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ., στο πλαίσιο των ου-
σιαστικών δράσεων και παρεμβάσεών της σε κοινο-
βουλευτικό επίπεδο για τη στήριξη των επιχειρήσεων

του τουρισμού, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή αναφο-
ρικά με τη διαχείριση των χερσαίων συνόρων της χώ-
ρας. Τόνισε πως η διασφάλιση της δυνατότητας ομα-
λής και ασφαλής προσέλευσης των οδικών τουρι-
στών αποτελεί μείζον ζήτημα για τον οδικό τουρισμό
και συνακόλουθα για τη λειτουργία των τουριστικών
επιχειρήσεων.

Ερώτηση στη Βουλή από την  Άννα Ευθυμίου

Δημαρχιακά γενέθλια 
εν μέσω πανδημίας
Με αντιδημάρχους και συνεργάτες
του γιόρτασε ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας τα γενέθλιά του
σε παραλιακό μαγαζί
ανατολικά της πόλης.
Με τους καλεσμένους
να κάθονται σε ξεχωρι-
στά τραπέζια και να εύ-
χονται τα «χρόνια πολλά»
στον δήμαρχο, κύλησε χαλαρά η
βραδιά, στο πλαίσιο τήρησης και των μέτρων
της πανδημίας. Το «κλου» ήταν η στιγμή που
ο κ. Ζέρβας έσβησε και το μοναδικό κεράκι
στη γενέθλια τούρτα του. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κλοπή στο κλειστό
Λαγυνών
Διάρρηξη σημειώθηκε στο Αθλη-
τικό Κέντρο Λαγυνών (κλειστό
γήπεδο), με τους αγνώστους να
προκαλούν εκτεταμένες κατα-
στροφές στο εσωτερικό των εγ-
καταστάσεων τόσο από τη διάρ-
ρηξη όσο και από την αφαίρεση
των κλοπιμαίων. Σημειώθηκαν
κλοπές εξοπλισμού και άλλων ει-
δών από το γυμναστήριο. Οι
υπεύθυνοι έχουν ήδη υποβάλει
μήνυση κατ’ αγνώστων, προκει-
μένου να εντοπιστούν και να συλ-
ληφθούν οι δράστες.

Πιστός «στρατιώτης»
του Ηρακλή
Με τους δύο από τους τρεις ανθρώ-
πους που πρωταγωνιστούν στην επα-
ναλειτουργία των τμημάτων βόλεϊ του
Ηρακλή συναντήθηκε ο Θεόδωρος
Καράογλου. Ο βουλευτής Θεσσαλονί-
κης, γνωστός οπαδός του «Γηραιού»,
συνάντησε από τη διοίκηση του Γυ-
μναστικού Συλλόγου τον εμβληματι-
κό αρχηγό των μεγάλων επιτυχιών
της ομάδας, τον Ανδρέα Κράβαρικ και
Μιχάλη Κυριακού, και τους διαβεβαί-
ωσε πως θα στηρίξει με όλες του τις
δυνάμεις αυτήν τη νέα προσπάθεια. 

Με το βλέμμα 
στη Γιάννα
Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα
πάνω στην πρόεδρο της επιτροπής
«Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπού-
λου, η οποία παραβρέθηκε στις εκ-
δηλώσεις μνήμης για την 199η
Επέτειο του Ολοκαυτώματος της
Νάουσας. Ευκαιρία να συνομιλή-
σουν μαζί της είχαν ο βουλευτής
Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης
καθώς και ο πρώην δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο
οποίος ξενάγησε την κυρία Αγγε-
λοπούλου μαζί με τον βουλευτή
στο κτήμα της οικογένειάς του.

Αντιδήμαρχος 
σε ρόλο πυροσβέστη
Τη μάνικα της Πυροσβεστικής έπιασε ο αντιδή-
μαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δή-
μου Κορδελιού - Ευόσμου, Χρήστος Δεμερτζής,
προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση της
φωτιάς που ξέσπασε σε ιδιωτικό παράπηγμα στον
Εύοσμο, δίπλα από την τεχνική υπηρεσία αμαξο-
στασίου. Ο αντιδήμαρχος βγήκε από το γραφείο
του να βοηθήσει τις υπηρεσίες, ώστε να σβήσουν
το συντομότερο οι φλόγες.



ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2021

OLITICALP ΡΟΣΩΠΟΠ22

Π A Ο Λ Ο  Τ Ζ Ε Ν Τ Ι Λ O Ν Ι

Τ
α ευχάριστα νέα για τη χρηματοδότηση
της ελληνικής οικονομίας από το Τα-
μείο Ανάκαμψης με 4 δισ. ευρώ της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ήδη από τον Ιούλιο,

σε λίγες εβδομάδες δηλαδή, ακούστηκαν την
πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Δελ-
φών. Ο μαντατοφόρος των καλών νέων ήταν ο
επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων της Κομι-
σιόν, Πάολο Τζεντιλόνι.

Το όνομα του κεντροαριστερού πολιτικού της
Ιταλίας είναι γνωστό στην ελληνική κοινή γνώμη.
Ο Τζεντιλόνι υπήρξε ο 58ος πρωθυπουργός του
ιταλικού κράτους. Διαδέχθηκε τον στενό συνερ-
γάτη του, Ματέο Ρέντσι, στην πρωθυπουργία της
γειτονικής χώρας και ηγήθηκε της Ιταλίας για
ενάμισi δύσκολο έτος και για την Ελλάδα, από τις
12 Δεκεμβρίου 2016 έως την 1η Ιουνίου 2018,
οπότε ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Τζουζέπε
Κόντε. Την επόμενη χρονιά, ο Τζεντιλόνι προτά-
θηκε ως επίτροπος στην Κομισιόν της Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν και αναλαμβάνει τις Νομισματι-
κές Υποθέσεις της Ενωμένης Ευρώπης.

Ωστόσο, τα νιάτα του κάθε άλλο παρά προϊδέα-
ζαν γι’ αυτήν την εξέλιξη. Ο Τζεντιλόνι είναι από-
γονος του κόμη Τζεντιλόνι Σιλβέρι και συγγενής
του υπεσυντηρητικού πολιτικού Βιτσέντσο Οτο-
ρίνο Τζεντιλόνι, επικεφαλής της συντηρητικής

Καθολικής Εκλογικής Ένωσης. Εάν ήταν Βασί-
λειο η Ιταλία, με τίτλους ευγενείας, ο Πάολο
Τζεντιλόνι θα ήταν λόρδος (nobile) του Φιλοτρά-
νο, του Τσινγκόλι και της Ματσεράτα!

Ο Πάολο σε νεαρή ηλικία είχε παρέες επίσης
συντηρητικές, όπως η στενή φιλία του με την
Ανιέζε Μόρο, κόρη του κεντροδεξιού πρώην
πρωθυπουργού της Ιταλίας Άλντο Μόρο, που
βρέθηκε δολοφονημένος από τις Ερυθρές Τα-
ξιαρχίες. Ωστόσο, όταν άρχισε τις σπουδές του
στις Πολιτικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Σα-
πιέντσα της Ρώμης, εντάχθηκε στην Άκρα Αρι-
στερά μέσα από το Φοιτητικό Κίνημα (Movimen-
to Studentesco) και υπήρξε στενός συνεργάτης
του Μάριο Καπάνα. Όμως, όταν έφτιαξε το Προ-
λεταριακό Δημοκρατικό Κόμμα, ο Τζεντιλόνι
προτίμησε να ενταχθεί στο μαοϊκό Κίνημα Εργα-
τών για τον Σοσιαλισμό.

Μετά την αποφοίτησή του, άρχισε να εργάζεται
ως δημοσιογράφος. Ωστόσο, εγκατέλειψε τις ρι-
ζοσπαστικές αριστερές του ιδέες και στράφηκε
προς το ιταλικό οικολογικό κίνημα. Υπήρξε διευ-
θυντής στη «Νέα Οικολογία». Τότε γνωρίστηκε
με τον Φραντσέσκο Ρουτέλι, έναν ακτιβιστή των
Οικολόγων, και οι δυο τους, σταδιακά, πέρασαν
στην Κεντροαριστερά. Το 1993 ο Τζεντιλόνι γίνε-
ται εκπρόσωπος Τύπου του Ρουτέλι στην εκ-
στρατεία του για τη Δημαρχία της Ρώμης. Εργά-
στηκαν μαζί στον δήμο της ιταλικής πρωτεύου-
σας έως το 2001, όταν ο Πάολο Τζεντιλόνι εκλέχ-
θηκε βουλευτής. Επανεξελέγη το 2006 με την
«Ελιά» του Πρόντι και το 2007 συνυπέγραψε την
ίδρυση του Δημοκρατικού Κόμματος. 

Το 2014 ο πρωθυπουργός Ρέντσι έκανε τον
Τζεντιλόνι υπουργό Εξωτερικών και σχεδόν δύο
χρόνια αργότερα ο παλιός κομμουνιστής διαδέ-
χτηκε τον Ρέντσι στην ιταλική πρωθυπουργία.

Αλλαγές στην κοινωνική πολιτική
Η θητεία Τζεντιλόνι χαρακτηρίστηκε από ση-

μαντικές αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, τα
εργασιακά και τη μεταναστευτική πολιτική. Ση-
μαντική υπήρξε για τα πολιτικά πράγματα της Ιτα-
λίας η αλλαγή του εκλογικού νόμου που επανέ-
φερε το μικτό σύστημα εκλογής και μαζί την ηρε-
μία στην πολιτική εκπροσώπηση των Ιταλών. 

Κόμης και… κομιστής
4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα 
ο επίτροπος της Ε.Ε.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Ε
μβρόντητη η ρωσική κοινή γνώμη -
αλλά και όλος ο κόσμος- παρακο-
λούθησε στους τηλεοπτικούς δέκτες
και στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα

social media το μακελειό που έγινε σε σχολείο
στην πόλη Καζάν, στην Κεντρική Ρωσία.

Την ώρα του μαθήματος ο δράστης -πιθανώς
ένας 17χρονος που συνελήφθη ως ύποπτος-
μπήκε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί
ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα μαθητές και κα-
θηγητές να προσπαθούν να σωθούν, ακόμα και
πηδώντας από τα παράθυρα! Ο απολογισμός εί-
ναι 11 νεκροί και πολλοί τραυματίες - όλοι μα-
θητές και διδάσκοντες. Σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες που έχουν γίνει γνωστές, από τους 11
νεκρούς οι δύο προέρχονται από τα άτομα που
προτίμησαν να πέσουν από τα παράθυρα, προ-
κειμένου να γλιτώσουν τις σφαίρες του μανια-
κού. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Sputnik, το
σχολείο εκκενώθηκε λίγο μετά τους πυροβολι-
σμούς. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σημειωθεί και
έκρηξη στους χώρους του.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι υπήρχε και
δεύτερος δράστης στην άγρια επίθεση, ο οποί-
ος, όμως, «εξουδετερώθηκε», χωρίς έως τώρα
να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
Οι τραυματίες διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία
της περιοχής, ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνω-
στά τα αίτια της έκρηξης ούτε αν αυτή συνδέεται
με τους πυροβολισμούς εναντίον μαθητών και
δασκάλων. «Είδαμε μια έκρηξη στο σχολείο και
στη συνέχεια καπνό να βγαίνει από τον χώρο»,
δήλωσε εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης.

Γρήγορα έφτασαν επιτόπου περίπου 20
ασθενοφόρα. προκειμένου να δώσουν τις
πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, ενώ ο
πρόεδρος της περιοχής του Ταταρστάν, όπου
βρίσκεται η πόλη Καζάν, έσπευσε στο σχο-
λείο, ώστε να διαπιστώσει ο ίδιος την έκταση
της καταστροφής και τον ακριβή αριθμό των
νεκρών.

Το αιματηρό περιστατικό προκάλεσε αίσθηση
εντός και εκτός Ρωσίας, κυρίως λόγω των σύν-
τομων βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης και δείχνουν άτομα να πη-
δούν από τα παράθυρα για να σωθούν και κό-
σμο να τρέχει προς το κτίριο για να βοηθήσει
τους τραυματίες.

Για μια «εφιαλτική νύχτα» έκαναν
λόγο όσοι βρέθηκαν στη Λωρίδα της
Γάζας, όπου αντάλλαξαν πυρά το ισ-
λαμικό παλαιστινιακό κίνημα της Χα-
μάς και οι δυνάμεις του Ισραήλ. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, περισσότεροι
από 20 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή
τους από τα πυρά των Ισραηλινών -
ανάμεσά τους τουλάχιστον εννέα
παιδιά. Πρόκειται για τη χειρότερη
ανταλλαγή πυρών τα τελευταία χρό-
νια στη Γάζα.

«Μόλις τώρα αρχίζει η απάντησή μας
εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Γάζα»,
ξεκαθάρισε χθες ο εκπρόσωπος του ισραη-
λινού στρατού Τζόναθαν Κόνρικους, ο οποί-
ος είπε ότι οι δικές του πληροφορίες μιλούν
για 15 νεκρά μέλη της Χαμάς και της ισλαμι-

κής Τζιχάντ. Ο νέος κύκλος βίας ξεκίνησε
από την Πλατεία των Τζαμιών στην Ανατολι-
κή Ιερουσαλήμ, που θέλει να ανοικοδομή-
σει το Ισραήλ, με αποτέλεσμα την έξωση
πολλών Παλαιστινίων από τις οικίες τους. 

Οι Ισραηλινοί μιλούν για 30 δικούς τους
τραυματίες στην πόλη Ασκελόν, κοντά στη
Γάζα.

Στο σκιώδες εγκληματικό δίκτυο (Dark-
side) αποδίδεται η κυβερνοεπίθεση
εναντίον του μεγαλύτερου αγωγού μετα-
φοράς βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, του Collonial Pipeline, ο οποίος από
αυτό το πλήγμα υποχρεωτικά λειτουργεί
μερικώς τις τελευταίες ημέρες.
Ο αγωγός μεταφέρει περίπου το 50% του
συνόλου των καυσίμων που καταναλώνει
η Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, γι’ αυτό και η
επίθεση θεωρείται μία από τις πιο κακόβουλες των τελευταίων ετών.
Ακόμα δεν έχει καταστεί δυνατόν να μετρηθεί ποσοτικά η έλλειψη καυσίμων
που συνεπάγεται η επίθεση στον Collonial Pipeline, σίγουρα όμως η έλλειψη
θα οδηγήσει σε σημαντική άνοδο την τιμή της βενζίνης, ενώ και τα διυλιστή-
ρια θα μειώσουν την παραγωγή τους, καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρό-
ποι μεταφοράς του καυσίμου. Αρχικά οι υποψίες είχαν πέσει στη Ρωσία, η
οποία το αρνήθηκε κατηγορηματικά, ενώ και ο ίδιος ο πρόεδρος Μπάιντεν
παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για ρωσικό δάκτυλο.

ΗΠΑ: Κυβερνοεπίθεση στον 
μεγαλύτερο αγωγό μεταφοράς βενζίνης

Ισραήλ - Παλαιστίνη: Σκηνικό πολέμου 
με πολλούς νεκρούς και τραυματίες 

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Ρωσία: Μακελειό με 
11 νεκρούς σε σχολείο
- Δύο έφηβοι οι δράστες

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2021

OLITICALP ΟΣΜΟΣK23



Α
νθεκτικός αποδείχτηκε ο κλά-
δος της βραχυχρόνιας μίσθω-
σης, καθώς λόγω της πανδημίας
αποτέλεσε λύση τόσο για εγχώ-

ριους όσο και για αλλοδαπούς τουρίστες.
Και αυτό διότι τα αυτοτελή διαμερίσματα -
κατοικίες προσφέρουν απομόνωση, οπότε
πρόκειται για μια ασφαλή επιλογή μεσού-
σης της επιδημιολογικής κρίσης. 

Οι κρατήσεις την περσινή χρονιά κατέ-
γραψαν αύξηση σε περιοχές γύρω από τα
αστικά κέντρα και τις αγροτικές περιοχές
της χώρας, ενώ φέτος πολύ υψηλές ήταν οι
πληρότητες τις μέρες του Πάσχα.

Όπως αναφέρει στην «Political» ο Θέ-
μης Μπάκας, πρόεδρος του δικτύου E-
Real Estates, «την περσινή χρονιά αλλά
και το καλοκαίρι του 2021 παρατηρείται
πολύ μεγάλη κινητικότητα και προκρατή-
σεις μέσω της ευέλικτης πολιτικής ακύ-
ρωσης σε αυτοτελείς βίλες με ιδιωτική
πισίνα στους δημοφιλείς διεθνείς τουρι-
στικούς προορισμούς της χώρα μας. Το
κόστος διαμονής για 5-6 διανυκτερεύσεις
σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει αρκετές
χιλιάδες ευρώ».

Κινητικότητα και, μάλιστα, αυξημένη σε
σχέση με το καλοκαίρι του 2020 καταγρά-
φεται και σε ακίνητα εγγεγραμμένα σε
πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης σχε-
δόν στο σύνολο των παραθαλάσσιων πε-
ριοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Με ιδιωτική πισίνα
Ενδιαφέρον εκδηλώνεται και για την

ενοικίαση ιδιωτικών βιλών με ιδιωτική
ή/και κοινόχρηστη πισίνα. 

Σύμφωνα με τον κ. Θέμη Μπάκα, με βά-

ση τα αρχικά στοιχεία που προκύπτουν από

ιστοσελίδες που φιλοξενούν ακίνητα που

αξιοποιούνται - διατίθενται μέσω βραχυ-

χρόνιας μίσθωσης ή/και με σήμα του ΕΟΤ

και αφορούν αποκλειστικά σε βίλες με

ιδιωτική πισίνα για τη Μύκονο και τη Σαν-

τορίνη και για την υπόλοιπη Ελλάδα με

ιδιωτική ή/και κοινόχρηστη πισίνα σε συγ-

κρότημα κατοικιών, τα δεδομένα είναι πο-

λύ ενθαρρυντικά όσον αφορά στις πληρό-

τητες που καταγράφονται για το καλοκαίρι

του 2021.
Η πληρότητα στο «νησί των ανέμων» για

ιδιωτική βίλα με ιδιωτική πισίνα (δωρεάν
πολιτική ακύρωσης και χωρίς προκαταβο-

λή) αγγίζει το 85% για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύ-
γουστο, ενώ υπάρχουν χρονικά διαστήμα-
τα εντός των καλοκαιρινών μηνών που αγ-
γίζει το 99%. 

Στη Σαντορίνη η πληρότητα κυμαίνεται

από 90% έως 96% για το σύνολο των καλο-

καιρινών μηνών (Ιούνιος - Αύγουστος). 
Στη Σκιάθο η πληρότητα κυμαίνεται από

94% έως 97%, στη Σκόπελο από 88% έως
94%, στην Πάρο από 87% έως 91%, στη Ζά-

κυνθο αγγίζει το 86% και στα Χανιά από 86%
έως 89% για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο.

Σημειώνεται ότι οι ιδιωτικές βίλες με

ιδιωτική πισίνα στους τοπ διεθνείς καλο-

καιρινούς προορισμούς της χώρας μας

δεν είναι αριθμητικά πάρα πολλές, ιδιαί-

τερα στα μικρά νησιά μπορεί να είναι μό-

λις 12-18 κατοικίες των άνωθεν προδια-

γραφών. 

Υψηλή πληρότητα σε Μύκονο,
Σαντορίνη και Σκιάθο - Έντονη
κινητικότητα και στις 
πλατφόρμες βραχυχρόνιας 
μίσθωσης από Έλληνες 
και ξένους τουρίστες 

Αύξηση των κρατήσεων
σε πολυτελείς βίλες 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Στο προσκήνιο εξοχικές κατοικίες με τη σεζόν
Στη μίσθωση κατοικίας με τη σεζόν στα παρά-

λια του Νομού Αττικής ή και σε προορισμούς

πλησίον της θάλασσας σε απόσταση έως μιάμιση

ώρα από την Αθήνα έχουν αρχίσει να στρέφονται

αρκετοί Ελληνες. Μια τάση που αναπτύχθηκε έν-

τονα το καλοκαίρι του 2020 λόγω της πανδημίας

του κορονοϊού και παράλληλα κερδίζει συνεχώς

έδαφος και το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τα

μέχρι σήμερα δεδομένα. Η ενοικίαση με τη σεζόν

εξοχικής κατοικίας με 2Υ/Δ κυμαίνεται περίπου

στις 3.000 με 3.500 ευρώ ανάλογα με το είδος του

ακινήτου, τις παροχές και την εγγύτητα στη θά-

λασσα, ενώ οι τιμές είναι υψηλότερες για τη μί-

σθωση για ένα ή/και δύο μήνες.

Οι τιμές για ενοικίαση βίλας στη Σαντορίνη (προκρατήσεις)

Τιμές/εβδομάδα 
6 Διανυκτερεύσεις
ΙΟYΝΙΟ

2021: Από 2.160,
2020: Από 1.924,
2019: 3.128

2021: Από 2.287,
2020: 3.511-4.729,
2019: 7.714

2021: Από 2.358,
2020: Από 2.450,
2019: 3.910

2021: Από 2.484,
2020: 2.489-3.360,
2019: 4.490

2021: Από 2.938,
2020: 4.748-5.187,
2019: 10.122

2021: Από 2.938,
2020: 4.148-4.729,
2019: 8.891

Τιμές/εβδομάδα 
6 Διανυκτερεύσεις
ΙΟYΛΙΟ

Τιμές/εβδομάδα 
6 Διανυκτερεύσεις
ΑYΓΟΥΣΤΟ

Περιοχή

Ακρωτήρι

Οία 

Επεξεργασία/Πηγή: Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, Πολυτελή Βίλα 
για 4μελή οικογένεια με ιδιωτική πισίνα ή pool Jacuzzi
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Κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα επικουρικής
ασφάλισης 
υπό δημόσιο έλεγχο

Με επαγγελματική διαχείριση και υπό δη-
μόσιο έλεγχο θα λειτουργεί το επικουρικό
σύστημα ασφάλισης, το οποίο μετατρέπεται
σε κεφαλαιοποιητικό από αναδιανεμητικό,
όπως διαβεβαίωσε από το βήμα του Οικονο-
μικού Φόρουμ των Δελφών ο υφυπουργός
Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου. 

Επιπλέον, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι εί-
ναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της ψηφιο-
ποίησης των συντάξεων, κάτι που θα οδηγή-
σει σε θεαματική μείωση του αριθμού των εκ-
κρεμών υποθέσεων, δίνοντας τέλος στην τα-
λαιπωρία των ασφαλισμένων που βγαίνουν
στη σύνταξη. Ειδικότερα, για το θέμα της επι-
κουρικής ασφάλισης ο κ. Τσακλόγλου επεσή-
μανε ότι, κατ’ επιλογήν του ασφαλισμένου, οι
εισφορές του «κουμπαρά» του θα κατευθύ-
νονται σε «προσεκτικά σχεδιασμένα επενδυ-
τικά χαρτοφυλάκια». Μάλιστα, κάλεσε τους
ασφαλισμένους και ιδιαίτερα τους νέους που
βλέπουν με σκεπτικισμό το ασφαλιστικό σύ-
στημα να δείξουν εμπιστοσύνη και να πιστέ-
ψουν ότι θα λάβουν τη σύνταξη που τους ανα-
λογεί στο ακέραιο. Τέλος, ο κ. Τσακλόγλου
κάλεσε όσους ασφαλισμένους βρίσκονται
κοντά στη σύνταξη να μην επιλέξουν την πρό-
ωρη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στον νόμο Κατρούγκαλου, καθώς
οι συντάξεις θα είναι συγκριτικά χαμηλότερες
σε σχέση με αυτές που θα προκύψουν όταν
εξέλθουν από την εργασία στα 67 έτη, με πλή-
ρως ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα.

«Τρέχει» το πενταετές 
πλάνο ανάπτυξης του ΟΚΑΑ

Μια νέα αγορά υπόσχεται το πενταετές πλά-
νος ανάπτυξης του Οργανισμού Κεντρικών
Αγορών και Αλιείας, το οποίο θα μεταμορφώ-
σει την αγορά του Ρέντη και την Ιχθυόσκαλα
Κερατσινίου σε υπερσύγχρονα κέντρα εμπο-
ρίου και μάλιστα με περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον δι-
ευθύνοντα σύμβουλο του ΟΚΑΑ Απόστολο
Αποστολάκο στον διευθύνοντα σύμβουλο του
Υπερταμείου Γρηγόρη Δημητριάδη και στον
αναπληρωτή Στέφανο Γιουρέλη. Πρόκειται
για τη δεύτερη κατά σειρά επίσκεψη της διοί-
κησης της ΕΕΣΥΠ στις εγκαταστάσεις του Ορ-
γανισμού και μάλιστα εν ώρα πλήρους λει-
τουργίας, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την
τεράστια σημασία που αποδίδεται στη συμβο-
λή του ΟΚΑΑ στην εθνική οικονομία.

Τ
ο πλέον φιλόδοξο πλάνο «πρά-
σινης ανάπτυξης» σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη θα εφαρμόσει
η Ελλάδα έως το 2030, κινητο-

ποιώντας επενδυτικά κεφάλαια ύψους
44 δισ. ευρώ. 

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
σε διαδικτυακή εκδήλωση για το «Πρά-
σινο Υδρογόνο», την οποία διοργάνωσε
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία
με το ΥΠ.ΕΝ. και την πρεσβεία της Γερ-
μανίας στην Ελλάδα. Ο υπουργός τόνισε
ότι, μέσα από τις πρωτοβουλίες της κυ-
βέρνησης και του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, από 21 δράσεις του
Ταμείου Ανάκαμψης, θα κινητοποιηθούν
επενδυτικά κεφάλαια τουλάχιστον 44
δισ. ευρώ, τα οποία θα αλλάξουν ριζικά
τον ενεργειακό χάρτη της χώρας. 

Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, «η Ελλάδα θα
προχωρήσει σε απολιγνιτοποίηση του
ενεργειακού μείγματος με τον ταχύτερο
ρυθμό σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα», προωθώντας το φυ-
σικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, την ενεργειακή εξοικονόμηση μέ-

σω των έργων αναβάθμισης του δικτύου,
ενώ θα υπάρξουν ξεχωριστές πρωτο-
βουλίες για την ενίσχυση της ενεργει-
ακής επάρκειας των νησιών. Μάλιστα,
αποκάλυψε ότι το υδρογόνο θα αποτελέ-
σει το πλέον σημαντικό κομμάτι της
ενεργειακής πολιτικής της χώρας, κα-
θώς «θα είναι το κλειδί για την απανθρα-
κοποίηση της οικονομίας. Μάλιστα, το
υδρογόνο μπορεί να δημιουργήσει πολ-
λές θέσεις εργασίες στις λιγνιτικές πε-
ριοχές, ενισχύοντας σημαντικά το στοί-
χημα της δίκαιης μετάβασης, ενώ ανέ-
φερε ότι ήδη υπάρχουν 20 projects, τα
οποία εξετάζονται στο πλαίσιο ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων. 

Όπως ανέφερε στην ίδια εκδήλωση η
γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του ΥΠ.ΕΝ., Αλεξάν-
δρα Σδούκου, μέχρι το τέλος του 2021 η
Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει τον οδικό

χάρτη του υδρογόνου, ο οποίος θα καλύ-
πτει συνολικά τη συγκεκριμένη αγορά.
Πρόσθεσε, δε, ότι το υδρογόνο και οι ΑΠΕ
θα αποτελέσουν το μείγμα για την ενεργει-
ακή μετάβαση της χώρας στο νέο περιβάλ-
λον της «πράσινης ενέργειας». Σημειώνε-
ται ότι η προβλεπόμενη διείσδυση του
υδρογόνου στην ευρωπαϊκή αγορά θα αυ-
ξηθεί κατά 130 φορές έως το 2030!

Τέλος, ο πρέσβης της Γερμανίας στην
Ελλάδα, στην ίδια εκδήλωση, επεσήμανε
ότι «το πράσινο υδρογόνο θα φέρει πιο
κοντά τις δύο χώρες». Και πρόσθεσε ότι
η Γερμανία θα επενδύσει περίπου 2 δισ.
ευρώ για τη δημιουργία διεθνούς αγο-
ράς υδρογόνου και θέλει την Ελλάδα ένα
hub παραγωγής της φιλικής αυτής μορ-
φής ενέργειας, λόγω του τεράστιου δυ-
ναμικού που διαθέτει. 

Θεαματική αλλαγή 
του ενεργειακού χάρη με την 
είσοδο και του «πράσινου 
υδρογόνου» και την απαλλαγή
της οικονομίας από τον άνθρακα

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

44 δισ. ευρώ για πράσινες
επενδύσεις έως το 2030!

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ



Υ
πογράφηκε την περασμένη Παρασκευή από
τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΔΑ Μάριο
Τσάκα (φωτό) και τον διευθύνοντα σύμβου-

λο της ΑΚΤΩΡ Γεώργιο Κωτούλα η σύμβαση για το
έργο επέκτασης δικτύου διανομής φυσικού αερί-
ου στις πόλεις της Ξάνθης και της Δράμας της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Όπως αναφέρει η ΔΕΔΑ, το έργο αποτελεί ση-
μαντικό βήμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των
περιοχών αυτών, παρέχοντας σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις τη δυνατότητα πρόσβασης στο φυσι-
κό αέριο που θα αποτελέσει το καύσιμο-γέφυρα
στη διαδικασία μετάβασης της χώρας προς την οι-
κονομία μηδενικού άνθρακα. Είναι προϋπολογι-
σμού 17,1 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματο-
δοτείται από ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια, καθώς και
από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι εργα-
σίες επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις
πόλεις της Ξάνθης και της Δράμας θα ξεκινήσουν εντός του
Μαΐου και παράλληλα με αυτές θα πραγματοποιούνται συν-
δέσεις καταναλωτών. Το έργο θα ολοκληρωθεί σταδιακά
έως το 2023.

Υπογράφηκε η σύμβαση που φέρνει
φυσικό αέριο σε Ξάνθη και Δράμα

Vodafone: CEO στην Αλβανία η Κ. Σταθάκη
και στη Ρουμανία ο Αχ. Κανάρης

Μεγάλη επιτυχία για τη Vodafone Ελλάδας,
καθώς τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου
στη Vodafone Αλβανίας αναλαμβάνει από την
1η Ιουλίου η εμπορική διευθύντρια Εταιρικών
Πελατών της Vodafone Ελλάδας Κάτια Σταθά-
κη. Διαδέχεται τον Αχιλλέα Κανάρη, ο οποίος
τοποθετείται στη θέση του διευθύνοντος συμ-
βούλου της Vodafone Ρουμανίας. Η κυρία Στα-
θάκη εργάζεται στη Vodafone Ελλάδας από το
2002, αναλαμβάνοντας διάφορους διοικητι-
κούς ρόλους στις διευθύνσεις Consumer και
Enterprise, όπως Head of Corporate, VGE &
Enterprise Solutions Segment, Enterprise
Segment Senior Manager, Customer base
Management Senior Manager, Group product
Manager Postpaid & fixed. Κατέχει τη θέση της
εμπορικής διευθύντριας από το 2016.

Dunlopillo: Νέο «concept» λιανικής 
από τη Stirixis Group

Η Stirixis Group ανέλαβε ένα νέο έργο από
την Dunlopillo, μια από τις κορυφαίες εται-
ρείες στρωμάτων, ανωστρωμάτων, κρεβα-
τιών και μαξιλαριών. Με το καινοτόμο con-
cept λιανικής δημιουργήθηκε ένας φιλόξε-
νος και χαλαρωτικός χώρος που προσφέρει
μια ποιοτική εμπειρία. Η ομάδα της Stirixis
όχι μόνο κατάφερε να υλοποιήσει αυτό το έρ-
γο στις συνθήκες της πανδημίας, αλλά και
έφερε σε πέρας με μεγάλη επιτυχία τον σχε-
διασμό, το branding του χώρου και την επί-
βλεψη του έργου κατά την εφαρμογή του.

ΤΑΡ: Πρόσκληση υποβολής 
προσφορών για αγορά αερίου

O Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου προτί-
θεται να εκδώσει στην επίσημη ιστοσελίδα του σχέ-
διο πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την αγο-
ρά φυσικού αερίου. Οι συγκεκριμένες ποσότητες
αερίου θα χρησιμοποιηθούν για λειτουργικές ανάγ-
κες του αγωγού, συμπεριλαμβανομένης της τροφο-
δοσίας των σταθμών συμπίεσης. Επίσης, διαθέσιμη
στην ιστοσελίδα του ΤΑΡ θα είναι η pro-forma εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος, έτσι ώστε οι ενδιαφερό-
μενοι να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο
πλήρες πακέτο εγγράφων της.
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Το Food Market Show Edition 2, η διαδικτυακή έκθεση Ελληνικών Τρο-

φίμων και Ποτών που υποστηρίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών,

άνοιξε τις διαδικτυακές πύλες της. Η καινοτομία δεν θα μπορούσε να

λείπει, μια και θα έχει διαδικτυακές οινογνωσίες για τις αγορές της

Γερμανίας και της Γαλλίας. Θα πραγματοποιηθούν σε εξειδικευμένο

κοινό αγοραστών, sommeliers, wine bloggers, δημοσιογράφων κ.ά.,

που έχουν πάρει ήδη τα εκλεκτά κρασιά στον φυσικό τους χώρο και θα

γευτούν παράλληλα με τον sommelier κ. Πλαχούρα, που θα τους κα-

τευθύνει παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά τους σε μια παρουσίαση

διά ζώσης. Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Vaeni

Naoussa αλλά και σε παραγωγούς ΠΟΠ κρασιών από την Κρήτη, μέσω

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να ενημερώσουν το κοινό τους και να καλύψουν σε έναν βαθμό την απουσία τους

από εκθεσιακά γεγονότα εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Μάρτιο

του 2021 με βάση τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνι-

κή Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών

Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της

ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε 3.338,1 εκατ. ευρώ

και αυξήθηκαν κατά 34,6%, δηλαδή 858,3 εκατ. ευρώ συγκριτικά με

τον Μάρτιο του 2020, όταν διαμορφώθηκαν σε 2.479,8 εκατ. ευρώ.

ΣΕΒΕ: Σημαντική αύξηση των εξαγωγών

Άνοιξε το διαδικτυακό Food Market Show Edition



Ομολογιακό ύψους 
9,5 εκατ. ευρώ από 
το Βιολογικό Χωριό

Η
αλυσίδα λιανικής βιολογικών τροφίμων Βιολογικό
Χωριό, έχοντας στον πυρήνα της φιλοσοφίας της να
ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές

για την αξία των βιολογικών προϊόντων, συνεχίζει απρόσκο-
πτα την επιτυχημένη της πορεία, εκπονώντας ένα διευρυμέ-
νο επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, σε έκτακτη
γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Μαΐ-
ου, η εταιρεία προχώρησε στην έγκριση ομολογιακού δανεί-
ου ύψους 9.570.000 ευρώ, που εκδόθηκε με σκοπό την εξα-
σφάλιση νέων κεφαλαίων για την ανάπτυξη του δικτύου των
καταστημάτων εντός κι εκτός Αττικής αλλά και την επέκταση
στο εξωτερικό. Η έκδοση του ομολογιακού, εκτός από τη
χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών κινήσεων, θα υπο-
στηρίξει τη δημιουργία υποδομών για την υποστήριξη του
διευρυμένου δικτύου.

«Beefbar Athens»: Επιστρέφει 
δυναμικά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Και φέτος το κοσμοπολίτικο «Beefbar Athens» κά-
νει comeback με ανανεωμένο brunch και το νέο
lunch menu. Εν αρχή ην η θέση στον Αστέρα Βου-
λιαγμένης. Το «Beefbar Athens», η αθηναϊκή μετα-
γραφή του περίφημου μπαρ/εστιατορίου που δημι-
ούργησε ο Ιταλός επιχειρηματίας Riccardo Giraudi,
ήταν επιτυχία από την πρώτη φορά που άνοιξε την
πόρτα του. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά,
μας λέει η εταιρεία για τον άνθρωπο που χειρίζεται
μια αυτοκρατορία εστιατορίων σε Μονακό, Σεν 
Τροπέ, Ντουμπάι, Τουλούμ.

Blue Star Ferries: 
Συγχαρητήρια στους αθλητές
που πέρασαν στην Ολυμπιάδα

Η Blue Star Ferries, χορηγός των κορυφαίων
αθλητών της ιστιοπλοΐας Παναγιώτη Μάντη και
Παύλου Καγιαλή, συγχαίρει το ελληνικό δίδυμο
της ιστιοπλοΐας για την πρόκρισή του στους
Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο. Η πρόκριση των
δύο αθλητών σφραγίστηκε με την κατάκτηση της
6ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2021,
που πραγματοποιήθηκε στη Vilamoura της Πορ-
τογαλίας.

ΔΕΠΑ: Νέο business plan 
με έξυπνες τεχνολογίες
Το νέο business plan της ΔΕΠΑ προβλέπει
τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών πεπιεσμέ-
νου φυσικού αερίου (CNG) και μικρής κλί-
μακας υγροποιημένου φυσικού αερίου (s-
mall scale LNG). Έτσι, το φυσικό αέριο πρό-
κειται να καλύψει μεγάλος μέρος του κενού
στην ηλεκτροπαραγωγή που δημιουργεί η
προγραμματισμένη απόσυρση των λιγνιτι-
κών μονάδων μέχρι το 2028, ενώ η επέκταση
της χρήσης του σε περισσότερες δραστη-
ριότητες θα οδηγήσει σε ακόμα ταχύτερη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου με ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για
το περιβάλλον όσο και για την οικονομία.
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Τέρνα Ενεργειακή: Αύξηση της τιμής-
στόχου από Wood και Euroxx

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της
Τέρνα Ενεργειακής προχώρησαν, σε πρόσφατες εκ-
θέσεις τους, η Wood & Company και η Euroxx Se-
curities, με τη δεύτερη να χαρακτηρίζει την εταιρεία
την καλύτερη εκπρόσωπο στην ελληνική αγορά των
ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, η Wood «βλέπει» τιμή-στόχο
στα 18 ευρώ (+52% αύξηση σε σχέση με τη τρέχουσα
τιμή της μετοχής) για τον μεγαλύτερο παραγωγό
ΑΠΕ στη χώρα. Η Euroxx Securities, από την πλευ-
ρά της, αυξάνει την τιμή-στόχο στα 16,50 ευρώ
(προηγούμενη τιμή 15,80 ευρώ + 40% αύξηση από τα
τρέχοντα επίπεδα τιμής της μετοχής).

Όμιλος Σαράντη: Αύξηση 
λειτουργικών κερδών κατά 38,45%

Ο Όμιλος Σαράντη ανακοίνωσε ότι κατά το α’
τρίμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 38,45%,
στα 13,63 εκατ. ευρώ από 9,84 εκατ. ευρώ, και το
περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,36% από
11,32% το α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)
αυξήθηκαν κατά 53,25% το α’ τρίμηνο του 2021,
φθάνοντας τα 10,43 εκατ. ευρώ έναντι 6,80 εκατ.
ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020 και το περιθώριο EBIT
ανήλθε στο 11,75% το α’ τρίμηνο του 2021 από
7,83% την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Δωρεά 1,5 τόνου τροφίμων 
από την Interlife Aσφαλιστική

Mε κίνητρο την αντιμετώπιση της επισιτιστικής
ανασφάλειας και στο πλαίσιο του Προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Προσφέρω… αλ-
λιώς» που υλοποιεί, η Interlife Ασφαλιστική προχώ-
ρησε την περίοδο του Πάσχα για άλλη μια φορά στη
δωρεά 1,5 τόνoυ τροφίμων που διατέθηκαν σε Κοι-
νωνικά Παντοπωλεία και Φιλανθρωπικά Σωματεία
στην Ελλάδα.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο Γιάννης Αλαφούζος δεν χρει-
άστηκε να το σκεφτεί και πο-
λύ. Μέσα σε δέκα λεπτά της

ώρας αποφάσισε να απολύσει από τον
Παναθηναϊκό τον Ρουμάνο τεχνικό
Λάζλο Μπόλονι μετά την εντός έδρας
ήττα 1-0 από την ΑΕΚ αλλά και το κύμα
οργής που ξέσπασε από τους οπα-
δούς, οι οποίοι αποδοκίμασαν άπαν-
τες πέριξ του «Απόστολος Νικολαΐ-
δης».

Ο Παναθηναϊκός θα μείνει για τέ-
ταρτη σερί σεζόν εκτός Ευρώπης και ο
Γιάννης Αλαφούζος θα χρεωθεί μια
ακόμη αποτυχημένη συνεργασία. Ο
Λάζλο Μπόλονι προστέθηκε στη μα-
κρά λίστα των προπονητών του Πανα-
θηναϊκού που ήρθαν, είδαν και απήλ-
θαν χωρίς να προσφέρουν τα αναμε-

νόμενα. Και είναι δέκα τον αριθμό στα
εννέα χρόνια παρουσίας του Αλαφού-
ζου στο τιμόνι. Μια… κατάρα παραμο-
νεύει στον «πράσινο» πάγκο. Και στην
καρέκλα του τεχνικού διευθυντή, βέ-
βαια. Και εκεί το ίδιο αρνητικό ρεκόρ
έχει ο Παναθηναϊκός. Εννέα σε ισά-
ριθμα χρόνια!

Υποψήφιος αντικαταστάτης του
Λάζλο Μπόλονι είναι ο Γάλλος, φίλος
του τεχνικού διευθυντή του «τριφυλ-
λιού» Πιερ Ντρεοσί, Πολ λε Γκεν, για
να προσθέσει το όνομά του σε ένα ρε-
κόρ Γκίνες! Μέσα σε διάστημα δέκα
μηνών οι «πράσινοι» θα έχουν στον
πάγκο τους τέσσερις διαφορετικούς
προπονητές! Και αν προσθέσουμε και
τον «υπηρεσιακό» Σωτήρη Συλαϊδό-
πουλο, ο οποίος θα κοουτσάρει τον

Παναθηναϊκό στο σημερινό ματς με
τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, φτάνουμε
τους πέντε! 

Να τους θυμηθούμε. Ο Γιώργος Δώ-
νης ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊ-
κού μέχρι και τον Ιούλιο του 2020, κα-
θότι η σεζόν πήρε παράταση λόγω της
πανδημίας. Τον διαδέχτηκε ο Ισπανός
Ντάνι Πογιάτος, υπεύθυνος των ακα-
δημιών της Ρεάλ Μαδρίτης. Απολύθη-
κε στις 20 Οκτωβρίου λόγω αρνητικών
αποτελεσμάτων. Για ένα ματς, αυτό με
τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (2-2), στον
πάγκο κάθισε ο Συλαϊδόπουλος και
αμέσως ήρθε ο Λάζλο Μπόλονι.

Το αρνητικό ρεκόρ απολύσεων προ-
πονητών σε μια σεζόν κατέχει και πά-
λι ο Παναθηναϊκός την περίοδο 2012-
13. Τότε ξεκίνησε με προπονητή τον

Πορτογάλο Ζεσουάλδο Φερέιρα. Το
Νοέμβριο τον αντικατέστησε ο «καλός
στρατιώτης» του Παναθηναϊκού
Χουάν Ραμόν Ρότσα. Έφυγε τον Ια-
νουάριο του 2013 και στη θέση του ήρ-
θε ο Ισπανός Φάμπρι Γκονζάλες, ο
οποίος έμεινε στον καταραμένο πάγ-
κο μέχρι τον Μάρτιο. Τον αντικατέστη-
σε ο Γιάννης Αναστασίου.

Ο Γάλλος Πολ λε Γκεν υπήρξε μεγά-
λος ποδοσφαιριστής και διεθνής στα
νιάτα του και ως προπονητής πήρε
τρία πρωταθλήματα με τη Λιόν. Ωστό-
σο, η καριέρα του πήρε την κατιούσα -
τα τελευταία χρόνια δούλεψε στην
τουρκική Μπουρσασπόρ, στην εθνική
του Ομάν και τώρα στη Χάβρη, ομάδα
Β’ Κατηγορίας του γαλλικού πρωτα-
θλήματος.

Η κατάρα του «πράσινου» πάγκου
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Π
ροτελευταία αγωνιστική σήμερα
στα πλέι οφ της Super League και
βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν

υπάρχει πια, μια και όλα έχουν ξεκαθαρί-
σει. Ο Ολυμπιακός πάει Champions
League και ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ στο
Conference League. Μένει, ωστόσο, το
γόητρο... Στο «Καραϊσκάκης» ο Ολυμπια-
κός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, τον οποίο θα
αντιμετωπίσει και στον τελικό του Κυπέλ-
λου Ελλάδας στις 22 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
Μετά τον αγώνα στον Πειραιά σήμερα, θα
γίνει η ψηφιακή φιέστα στο γήπεδο για
την κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος.
Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν
για τις ανάγκες του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Έχουν ήδη πουληθεί περισσότερα από 20.000. Ο Άρης φιλοξενεί τον
Παναθηναϊκό και ο Αστέρας Τρίπολης την ΑΕΚ. Όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 19.30. Την τελευταία αγωνιστική
την προσεχή Κυριακή θα παίξουν: ΑΕΚ - Άρης, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρ. Στη βαθμολογία
(34 αγ.): Ολυμπιακός 84, ΠΑΟΚ 64, Άρης 59, ΑΕΚ 58, Παναθηναϊκός 52, Αστέρας Τρ. 47. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε με δύο φάουλ στα πρώτα 120 δευτερόλεπτα, έκατσε αμέσως
στον πάγκο και παρότι ήταν συγκλονιστικός στη συνέχεια, οι Μπακς έχασαν 146-125 από τους Σπερς
και βρίσκονται στην τρίτη θέση της Ανατολής. Ο Γιάννης είχε 28 πόντους με 6/7 βολές, 11/14 δίποντα,
0/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Θανάσης πέτυχε 3 πόντους σε 7 λεπτά συμμετοχής. 

«Ερυθρόλευκη» φιέστα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ Θέλει Σεμέδο ο Μουρίνιο 
Μετά τον Ζοσέ Σα ο νέος προπονητής της Ρόμα

Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να ζήτησε από τον Ολυμ-
πιακό και τον Ρούμπεν Σεμέδο, σύμφωνα με όσα
γράφουν οι Ιταλοί. Αν κληθούν στην εθνική Πορ-
τογαλίας για το Euro 2020 τον επόμενο μήνα, θα
ανέβει η τιμή τους. Ωστόσο, από τον Ολυμπιακό
ζήτησε να φύγει και ο Μπα. Έτσι, όμως, διαλύεται
η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος.

Άφησε την προπόνηση 
και… αγόρασε Φεράρι

Την ώρα που οι παίκτες της Γιουβέντους ήταν
σε προγραμματισμένη προπόνηση, ο Κριστιάνο
Ρονάλντο, συνοδευόμενος από τον ιδιοκτήτη της
ομάδας Αντρέα Ανιέλι, επισκέφτηκε το εργοστά-
σιο της… Φεράρι για να δει πώς κατασκευάζονται
τα μονοθέσια της Φόρμουλα 1. Και μια που πήγε,
αγόρασε και μια Φεράρι για ενθύμιο! Έφτασε τα
εννέα αυτοκίνητα. Ακόμα τρία και φτάνει τον Ομ-
παμεγιάνγκ της Άρσεναλ! 

Φαβορί η Λισαβόνα για 
τον τελικό Champions League

Η Λισαβόνα φαίνεται να... κερδίζει το Λονδίνο
για τη διοργάνωση του τελικού του Champions
League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την
Τσέλσι στις 29 Μαΐου. Οι Πορτογάλοι εγγυήθηκαν
στην UEFA ότι οι επισκέπτες θεατές δεν θα χρει-
αστεί να μείνουν σε καραντίνα μετά το παιχνίδι,
κάτι που δεν έκανε το Λονδίνο. Στη Λισαβόνα έγι-

νε και ο περσινός τελικός με μονά παιχνίδια στο
Final-8.

Συνελήφθη 
ο πιστολέρο
Ένας χούλιγκαν, στην κατοχή

του οποίου βρέθηκε πιστόλι, συνελή-
φθη για τα σοβαρά επεισόδια που ση-

μάδεψαν τον αγώνα του Πανιωνίου με
την Ηλιούπολη την περασμένη Κυριακή

στη Νέα Σμύρνη. Τρεις ήταν οι τραυματίες από
μαχαιρώματα. Ο αθλητικός εισαγγελέας Κων-
σταντίνος Σιμιτζόγλου ζήτησε την έκθεση της
Αστυνομίας και του παρατηρητή για να διαπιστώ-
σει αν υπήρξαν παράνομες πράξεις από μέρους
των συλλόγων.

Πάει Αγγλία ο Γιακουμάκης
Ένα ποσό που αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ ζητάει η ολ-
λανδική Φένλο για να πουλήσει τον Γιώργο Γιακου-
μάκη, πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος με 25 γκολ.
Πιθανός προορισμός του διεθνούς Έλληνα στράικερ
είναι η Αγγλία, όπου ενδιαφέρονται για αυτόν ομάδες
από την Premier League αλλά και την Championship.
Το περασμένο καλοκαίρι η Φένλο αγόρασε τον Για-
κουμάκη από την ΑΕΚ με 200.000 ευρώ.

Πάλευε 
μόνος του 
ο Γιάννης…
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Ρεπορτάζ: Δήμητρα Δάρδα

Σ
τη δίνη του κυκλώνα βρίσκεται τα τελευταία
24ωρα ο Νίκος Μπάρκουλης! Ο μικρός γιος
του αείμνηστου ζεν πρεμιέ Ανδρέα Μπάρ-
κουλη προκάλεσε το μένος μερίδας χρη-

στών στο «Tik Tok», όταν σε βίντεο με το trend «Δώ-
σε το χέρι σου στο πρόσωπο που σου κατέστρεψε τη
ζωή» ο 19χρονος το έδωσε στον πατέρα του. Οι αντι-
δράσεις ήταν πολλές με σχόλια αρνητικά και άλλοτε
ειρωνικά, κάνοντας λόγο για κακές σχέσεις ανάμεσα
σε πατέρα και γιο.

«Το έδωσα στον πατέρα μου και είπα “μπαμπά που
έφυγες τόσο νωρίς”, εννοώντας που έφυγε τόσο νω-
ρίς από τη ζωή μου, μια και ήμουν τόσο μικρός σε
ηλικία», εξήγησε ο Νίκος Μπάρκουλης, θέλοντας να
ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η μητέρα του Μαίρη Μπάρκουλη, μπροστά στο μέ-
νος και την οργή των χρηστών που δεν λένε να κοπά-
σουν, στέκεται «ασπίδα» μπροστά του. Η χήρα του
αξέχαστου ηθοποιού μίλησε αποκλειστικά στην
«Political» και δεν μάσησε τα λόγια της. «Όποιος
πειράξει τον Νικόλα θα γίνω ύαινα και θα τον κατα-
σπαράξω. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν», δήλωσε
προσθέτοντας ότι ο Νικόλας της είναι ένα υπέροχο
παιδί. «Επειδή είναι ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη,
του απαγορεύεται να βγαίνει ή να ασχολείται με τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Είναι ένα αγόρι που
έζησε πολύ δύσκολα χρόνια και ό,τι έχει καταφέρει
είναι εντελώς δικό του», ανέφερε για τον μελαχρινό
Νικόλα που επιθυμεί να ακολουθήσει τα βήματα του
πατέρα του. Ήδη θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής
στην πλατφόρμα «Tik Tok» με εκατοντάδες follo-
wers. Μετά τον θάνατο της μητέρας της η Μαίρη
Μπάρκουλη μαζί με τον γιο της μετακόμισε στο πα-
τρικό της σπίτι και, όπως αποκάλυψε στην «P», απο-
ποιήθηκαν οικογενειακώς την κληρονομιά για να
μείνει το σπίτι στον μοναχογιό της. «Να έχει μια στέ-
γη, μια βάση. Δεν χρωστάω τίποτα πια σε κανέναν
και ό,τι χρωστούσα τα ξεπλήρωσα. Δεν με ενδιαφέ-
ρει τι λένε για εμένα, αλλά για τον Νίκο θα τους “φάω
ζωντανούς”. Όλοι είναι δήθεν και το κατάλαβα όταν
“έφυγε” ο Αντρέας. Μόνη μου πάλεψα τότε και κα-
νείς δεν ρώτησε αν υπάρχει φαγητό στο σπίτι για το
παιδί τούς 14 μήνες που χρειάστηκε για να βγει η
σύνταξή του», αποκάλυψε με παράπονο. 

Και συνέχισε: «Δεν έδωσα, όμως, σε κανέναν δι-
καίωμα και το λέω τώρα που πέρασαν τα χρόνια. Δεν
σήκωσα ούτε ένα τηλέφωνο για βοήθεια. Και όταν
ζήτησα βοήθεια, ήταν για τον Αντρέα μου. Ούτε για
μένα ούτε για το παιδί, και στερηθήκαμε πολλά. Αλ-
λά να σου πω κάτι, αν γεννιόμουν, πάλι τον Μπάρ-
κουλη θα παντρευόμουν κι ας ζούσα τούτο τον Γολ-
γοθά».

Boutique hotel
το σπίτι της 
Έλλης Λαμπέτη 

Το επιβλητικό κολωνακιώτικο σπίτι
όπου έζησε για μια 20ετία η Έλλη Λαμ-
πέτη μετατρέπεται σε πολυτελέστατο
boutique hotel! Το οίκημα «γαλλικής
φινέτσας και εγγλέζικης αρχοντιάς»,
που στέκει αγέρωχο στη γωνία των
οδών Δελφών και Διδότου από το 1906,
υπενοικιάστηκε από εταιρεία διαχείρι-
σης πωλήσεων ξενοδοχείων που ανέ-
λαβε τη «μεταμόρφωσή του», με τις ερ-
γασίες να προχωρούν υπό το άγρυπνο
βλέμμα της Διεύθυνσης Προστασίας
και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγ-
χρονων Μνημείων του υπουργείου Πο-
λιτισμού. Το ξενοδοχείο θα φέρει το
όνομα «Villa Lambeti» προς τιμήν της
σπουδαίας Ελληνίδας πρωταγωνί-
στριας και θα περιλαμβάνει έξι πολυτε-
λείς σουίτες και ένα roof garden με την
Αθήνα «πιάτο» για τους φιλοξενούμε-
νους που θα επιλέξουν τη διαμονή τους
στο νεοκλασικό αρχοντικό, που θα
ανοίξει τις πόρτες του το 2022. Τα σχέ-
δια που κατατέθηκαν στο υπουργείο
Πολιτισμού πήραν άμεσα το «πράσινο
φως», καθώς προτεραιότητα της εται-
ρείας ήταν να κρατήσει αναλλοίωτο το
αρχιτεκτονικό προφίλ και τη φινέτσα
του κτίσματος. Στο χαρακτηρισμένο ως
«Έργο Τέχνης» ψηλοτάβανο οίκημα το
2015 είχε μπει πωλητήριο προς 4,5
εκατ. ευρώ, ωστόσο η τωρινή συμφω-
νία αξιοποίησής του φαίνεται να είναι η
καλύτερη απ’ όσες είχαν κατατεθεί στο
ΥΠΠΟΑ.

Άγριο ξέσπασμα
από τη χήρα του 
Ανδρέα Μπάρκουλη



«Οργώνει» την Αυστραλία! 

Στη μακρινή Αυστραλία βρίσκεται ο Γιώργος
Τσαλίκης! Ο γνωστός τραγουδιστής συνδύασε
τις προγραμματισμένες του συναυλίες στην
ομογένεια με μια extreme τροπική εκδρομή όλο
εκπλήξεις, ενημερώνοντας τους followers του
για τα επιτεύγματά του! «Ψαρέψαμε 10 κιλά
ψάρια, παραλίγο να πιάσουμε 2 σκυλόψαρα σε
μια θάλασσα γεμάτη κροκόδειλους και το βράδυ
θα διανυκτερεύσουμε σε ένα resort γεμάτο
άγρια ζώα ελεύθερα. Αυτή είναι μια φωλιά από
τερμίτες που για να γίνει χρειάζεται 40-50 χρό-
νια και μέσα έχει εκατομμύρια κατοίκους». 

Τους έλειψαν τα ταξίδια…
Ερωτευμένοι και έτοιμοι για μεγάλες εξορμή-
σεις εντός κι εκτός συνόρων πόζαραν ο Δημή-
τρης Μακρυνιώτης και η κούκλα σύντροφός του
και αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω! Το
ζευγάρι, παρότι κρατά την κοινή του ζωή μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας, μόλις ανακοι-
νώθηκε πως θα «ανοίξουν» οι μετακινήσεις
από νομό σε νομό μπήκαν στο αυτοκίνητό τους
και φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί! «Πόσο
μας έλειψε ένα ταξίδι. Και ούτε που ξέρω πού
θέλω να πάω», σχολίασε με ενθουσιασμό ο
γνωστός pastry chef.

Η σύντροφος του επιχειρημα-
τία Κώστα Πηλαδάκη «γκρέμι-
σε» το Instagram με τις καυτές
πόζες από τις Μαλδίβες! Η
Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου
επισκέφτηκε τον περασμένο
Ιανουάριο τα «νησιά του παρα-
δείσου» και χθες δημοσίευσε
τα πρώτα ενσταντανέ από τις
χλιδάτες διακοπές της, ανα-
στατώνοντας τον αντρικό πλη-
θυσμό με το μικροσκοπικό μπι-
κίνι και τις pole dancing φι-
γούρες της σε κούνια στο μέσο
μιας τεράστιας πισίνας! 

Βιντεοκλίπ για καλό σκοπό
Πρωταγωνιστής σε μουσικό βιντεοκλίπ για
καλό σκοπό ο Σπύρος Μπιμπίλας! Ο πρό-
εδρος του ΣΕΗ, φορώντας ποντιακή παρα-
δοσιακή στολή, τίμησε τις χαμένες πατρίδες
στο νέο τραγούδι του συγκροτήματος «Ene-
my of Reality», με τη φωνή της σπουδαίας
ερμηνεύτριας Ηλιάνας Τσακιράκη, που θα
κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου. «Τιμή μου η
συμμετοχή σε αυτό το εγχείρημα, στη μνήμη
των ανθρώπων που χάθηκαν στα τραγικά
γεγονότα εκείνης της εποχής», σχολίασε.

Σέξι και χλιδάτη! 
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«Χάος» στο σπίτι της Νάνσυς! 
Η απόφαση της δημοσιογράφου στο «Πρωινό» Νάνσυς Παραδεισα-
νού να αδειάσει τις ντουλάπες για να αντικαταστήσει τα χειμωνιάτι-
κα ρούχα με καλοκαιρινά προκάλεσε κομφούζιο στο σπίτι της,
αφού τα δεκάδες ρούχα, μπλούζες και παντελόνια δημιούργησαν
μια τεράστια στοίβα δίχως αρχή και τέλος! «Ντουλάπες project»,
σχολίασε με… νόημα η συνεργάτιδα της Φαίης Σκορδά, ποζάρον-
τας ψύχραιμη και χαμογελαστή στο Instagram.

Η
εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision Στε-
φανία Λυμπεράκη φαίνεται να κερδίζει ολοένα και πε-
ρισσότερους eurofans, οι οποίοι αναμένουν με ανυπο-
μονησία τη δεύτερη πρόβα της, αύριο Πέμπτη στις

12.40, στο stage του «Ahoy Arena» στην Ολλανδία. Η νεαρή τραγου-
δίστρια στην πρώτη της εμφάνιση τη Δευτέρα «σάρωσε» τόσο με το
ρυθμικό «Last dance» όσο και με τη σκηνική της παρουσία, φορών-
τας μοβ ολόσωμη φόρμα του σχεδιαστή Βρεττού Βρεττάκου, γάντια
και ψηλές μπότες ίδιου χρώματος! Τα εντυπωσιακά εφέ της ελληνι-
κής αποστολής άφησαν το κοινό άφωνο, καθώς η όμορφη Στεφανία
φάνηκε να «πετάει», με τα γραφεία στοιχημάτων να παίρνουν «φω-
τιά», ανεβάζοντας την υποψηφιότητά της αρκετά ψηλά! Τη σκηνο-
θεσία και τα χορευτικά υπογράφει ο μετρ του είδους Φωκάς Ευαγ-
γελινός, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της Ελληνοολλαν-
δέζας εκπροσώπου μας.

«Σαρώνει» η Στεφανία
και στα στοιχήματα



Ο
φόβος του νέου κορονοϊού έκανε πολλές
γυναίκες να απέχουν από τους προληπτι-
κούς ιατρικούς ελέγχους. Δυστυχώς, ο
Covid-19 αποτελεί ακόμα ανασταλτικό πα-

ράγοντα για την πρόληψη από άλλα νοσήματα, με πολ-
λές γυναίκες -στο πλαίσιο μιας τάσης ανεξαρτήτως
φύλου- να αποφεύγουν να προσέλθουν στα ιατρεία,
προκειμένου να υποβληθούν στον γυναικολογικό
έλεγχο ρουτίνας ή ακόμα και σε προγραμματισμένες
εξετάσεις. 

Μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2020,
στο επιστημονικό περιοδικό «National Medical Asso-
ciation» των ΗΠΑ, καταδεικνύει ότι οι επισκέψεις στα
νοσοκομεία ή στα ιατρεία που έχουν σχέση με πρόλη-
ψη ορισμένων μορφών καρκίνου (π.χ., μαστού, μή-
τρας, παχέος εντέρου κ.ά.) έχουν ελαττωθεί σημαντι-
κά. Παράλληλα, οι επισκέψεις στο νοσοκομείο ή στο
ιατρείο για παρακολούθηση και θεραπεία άλλων χρό-
νιων νοσημάτων και προφυλακτικούς εμβολιασμούς
έχουν μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Δε-
δομένου ότι η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία απο-
τελούν κρίσιμο παράγοντα για την πρόγνωση των
ασθενών αλλά και για την ποιότητα της ζωής τους σε
ηπιότερα προβλήματα, ο προληπτικός έλεγχος είναι
αναγκαίος αλλά και ασφαλής, ακόμα και σε συνθήκες
πανδημίας. 

«Δεν υπάρχει λόγος οι γυναίκες να αμελούν τον γυ-
ναικολογικό και οποιονδήποτε άλλον ιατρικό έλεγχο,
εφόσον επιτρέπεται η λειτουργεία των ιατρείων και
των πρωτοβάθμιων δομών περίθαλψης. Σε αντίθεση

με την περσινή περίοδο του σκληρού lockdown, που
διήρκεσε από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου,
όταν ήταν επιβεβλημένο στους ιατρούς και τα ιατρεία
να λειτουργούν μόνο στη βάση των επειγόντων περι-
στατικών ή στην παρακολούθηση της εγκυμοσύνης,
εδώ και περίπου έναν χρόνο τα ιατρεία λειτουργούν
κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον τηρούνται οι
προδιαγραφές ασφαλείας που έχουν ορίσει οι αρμό-
διοι διεθνείς και εθνικοί φορείς, οι γυναίκες δεν θα
πρέπει να φοβούνται να προσέλθουν στα ιατρεία και
στις πρωτοβάθμιες δομές περίθαλψης, προκειμένου

να κάνουν τις προληπτικές -και όχι μόνο- εξετάσεις
τους», αναφέρει ο μαιευτήρας - χειρουργός γυναικο-
λόγος, με εξειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποί-
ηση και τη λαπαροσκοπική χειρουργική, δρ Χάρης
Χηνιάδης. Τεστ ΠΑΠ, έλεγχος μαστού, ετήσιος υπέρη-
χος μήτρας - ωοθηκών δεν θα πρέπει να αναβάλλον-
ται από τις γυναίκες. Φυσικά, πηγαίνουμε στον γυναι-
κολόγο αν δούμε περίεργη αιμορραγία, κολπικά υγρά,
έντονο πόνο ή άλλα συμπτώματα, που χαλάνε την ποι-
ότητα της ζωής μας. Ο γιατρός επίσης είναι αυτός που
θα κρίνει την κρισιμότητα μιας χειρουργικής επέμβα-
σης, πάντα με μέτρα ασφαλείας και τήρηση των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων. Σε περίπτωση που μια έγ-
κυος πάσχει από κορονοϊό, αν το περιστατικό δεν επι-
τρέπει καθυστέρηση (π.χ., τοκετός), τότε θα πρέπει να
διενεργηθεί σε δομές για Covid-19, όπως είναι, για
παράδειγμα, το Αττικό Νοσοκομείο για γυναικολογικά
περιστατικά. Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει
ανάκαμψη, παρά την πανδημία, στον τομέα της εξω-
σωματικής γονιμοποίησης. 
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Οι «must» εξετάσεις για τις γυναίκες 

kpapakosto@yahoo.gr

Ο προληπτικός έλεγχος 
είναι αναγκαίος αλλά 
και ασφαλής, ακόμα και 
σε συνθήκες πανδημίας…

Ποια τεστ δεν ξεχνάμε  
Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να αμελούν τον
ετήσιο γυναικολογικό έλεγχό τους με
τεστ Παπανικολάου (ΠΑΠ). Μετά τη διε-
νέργεια του ΠΑΠ, εφόσον είναι αναγκαίο,
ενδέχεται να χρειαστεί είτε επανάληψη
του τεστ είτε περαιτέρω έλεγχος, π.χ. με
κολποσκόπηση ή βιοψία του τραχήλου, ή
ακόμα και να υποβληθούν σε θεραπεία με
κωνοειδή εκτομή, εάν κρίνεται απαραίτη-
το. Η μαστογραφία αναφοράς στα 35 και η
ετήσια μαστογραφία μετά τα 40 δεν θα
πρέπει να αναβάλλονται, όπως επίσης και
ο υπέρηχος μαστού, εάν υπάρχει σχετική
ιατρική σύσταση.

Δρ Χάρης Χηνιάδης, μαιευτήρας -
χειρουργός γυναικολόγος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Α
γος σήμαινε στα αρχαία Ελληνικά «ανο-
σιούργημα», «μίασμα», «κατάρα», «οργή
Θεού», «αμαρτία». Οι αρχαίοι Έλληνες

πίστευαν πως το άγος προερχόταν από έγκλημα
το οποίο ακολουθούσε στη συνέχεια τον δράστη
ή τους δράστες, που έτσι γίνονταν «εναγείς», δη-
λαδή καταραμένοι. Μπορεί το άγος να το διέ-
πραττε ένα άτομο, όπως στην περίπτωση του Οι-
δίποδα. Ο Σοφοκλής περιγράφει με απαράμιλλο
τρόπο την ασθένεια που έπληξε τη Θήβα, λόγω
του αμαρτήματος του Οιδίποδα και την μητέρας
του: «Ο τόπος μας έχει βουλιάξει σε ωκεανό θα-
νάτου και δεν μπορεί να πάρει ανάσα / πεθαίνουν
τα ζώα, οι γυναίκες γεννούν νεκρά παιδιά, ερη-
μώνεται η πόλη του Κάδμου / και ο μαύρος Άδης
πλουτίζει με στεναγμούς και θρήνους». Μπορεί,
όμως, και να αφορά σε ολόκληρες πόλεις και
κράτη, που συνέβαινε να «μιανθούν» από το σο-
βαρό έγκλημα ενός πολίτη, μιας ομάδας ανθρώ-
πων ή της εξουσίας.  Για να θεραπευτεί από το

άγος ένας τόπος, έπρεπε να γίνει «κάθαρσις»,
δηλαδή εξαγνισμός με μεγάλες θυσίες, εκτετα-
μένες ιεροτελεστίες, καύση συγκεκριμένων αν-
τικειμένων (π.χ., λιβάνι) κ.ά. Παράλληλα, επιβαλ-
λόταν τιμωρία των ενόχων. Το πιο γνωστό άγος
ήταν αυτό του Κύλωνα (κυλώνειο άγος). Ο Κύλων
προσπάθησε να καταλάβει την εξουσία και, όταν
απέτυχε, οι οπαδοί του κατέφυγαν ικέτες στον
βωμό της Πολιάδος Αθηνάς. Επειδή φονεύτηκαν
μέσα στο ιερό, έπεσε φοβερή ασθένεια στην
Αθήνα, με πολλούς θανάτους. Το Μαντείο των
Δελφών έδωσε εντολή να γίνει πλήρης καθαρ-
μός, υπό τις οδηγίες του τότε φιλόσοφου αλλά
και ιερέα Επιμενίδη, που ήρθε εσπευσμένα από
την Κρήτη, με ιερό πλοίο. Οι Αθηναίοι θέλησαν να
τιμήσουν τον Επιμενίδη, προσφέροντάς του με-
γάλες αμοιβές και δώρα, αλλά εκείνος αρκέστη-
κε μόνο σε ένα κλαδί ελιάς.

(σ.σ.: Συνέχεια στο επόμενο)

Πού απέδιδαν οι αρχαίοι 
Έλληνες τις επιδημίες;

Κριός
(21/3-20/4)
Θα περάσετε αυτή την ημέρα με
πνευματική διαύγεια και μεταφυ-
σικές ανησυχίες. Κάνε τα πάντα
για να μη χάσετε αυτήν την αίσθη-
ση. Ξεκινήστε από μέσα σας, σβή-
νοντας όλες τις ζοφερές, αρνητι-
κές ή απαισιόδοξες σκέψεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα… ξυπνάει ο επιχειρημα-
τικός σας εαυτός, με μεγάλη ευ-
στροφία στις οικονομικές υπο-
θέσεις. Χάρη στις ιδέες σας, τα
χρήματά σας θα αυξηθούν. Μη
βιαστείτε να ξοδέψετε τα όποια
κέρδη. Είναι το αρχικό κεφάλαιο
στο οποίο μπορείτε, τελικά, να
επενδύσετε μακροχρόνια. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Δεν είστε διαθέσιμοι σήμερα για
νέες γνωριμίες. Κρατήστε καλά
τους ανθρώπους που αγαπάτε από
το χέρι, ειδικά εκείνους που σας
συντροφεύουν στις μελαγχολίες
σας, χωρίς να θέλουν να κερδί-
σουν κάτι από σας. Ωραία εικόνα,
δημοφιλία και συμπάθειες. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα πρέπει να αναλογιστείτε
τις προηγούμενες εμπειρίες σας.
Έτσι θα βρείτε την απάντηση στα
ερωτήματα που έχουν προκύψει
μέσα σας τελευταία. Σε γενικές
γραμμές, αποφύγετε την κόπωση,
το άγχος και την επιθετικότητα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Θα περάσετε αυτήν τη μέρα με
την αναζήτηση της περιπέτειας.
Μπορείτε ακόμη να αποφασίσετε
να μάθετε κάτι ιδιαίτερο, το
οποίο μπορεί να είχατε έως τώρα
αποκλείσει ως επικίνδυνο, δα-
πανηρό ή αχρείαστο. Μη ακούτε
πάντα την κοινή λογική.   

Παρθένος
(23/8-22/9)
Προσπαθήστε να μη χρησιμοποι-
ήσετε σήμερα ειρωνική γλώσσα.
Ακόμα κι αν κάποιος εκμεταλλευτεί
μια κουβέντα σας, μη χάσετε την
ψυχραιμία σας και μην φωνάζετε.
Διατηρήστε την αξιοπρέπειά σας και
τότε αυτή η διαφωνία θα τελειώσει
ευνοϊκά. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε πολύ κουρασμένοι σήμε-
ρα. Εργάζεστε υπερωρίες ή σε
δύσκολες συνθήκες για να ολο-
κληρώσετε μια σημαντική δου-
λειά ή περνάτε πολύ χρόνο με τα
προβλήματα ενός οικείου σας
προσώπου. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η μέρα αυτή θα δαπανηθεί στην
ανησυχία σας για την κατάσταση
άλλων ατόμων. Με αυτήν σας…
την ανθυγιεινή συνήθεια να ανη-
συχείτε για άλλους, διατρέχετε
τον κίνδυνο να ξεχάσετε τις προ-
τεραιότητές σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα θα έχετε δημιουργική έμ-
πνευση και καλές ιδέες. Εάν έχετε
λαχτάρα να ολοκληρώσετε ένα δη-
μιουργικό έργο, ο σωστός χρόνος
είναι τώρα. Μη φοβάστε να αφήσε-
τε λίγο πίσω κάποια καθημερινά
σας καθήκοντα.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η μέρα σας θα περάσει… με γοη-
τευτικό τρόπο. Θα καταφέρετε να
βάλετε «άρωμα» στις στιγμές σας
και να ξεφύγετε από την πλήξη που
αισθάνεστε συχνά τελευταία. Μπο-
ρείτε να απολαύσετε τη γαλήνη. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Καλό είναι να παραμείνετε δυνα-
τοί σήμερα, παρότι θα μπείτε στον
πειρασμό να γίνετε πιο ευαίσθη-
τοι σε ό,τι αφορά τα συναισθήμα-
τά σας. Μια αίσθηση κενού θα
μπορούσε να σας καταβάλει, εάν
δεν την πολεμήσετε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Βρείτε ευχαρίστηση στο άυλο
και το πνευματικό. Κάντε μια φι-
λοφρόνηση σε κάποιον που το
έχει ανάγκη ή φτιάξτε ένα γλυκό
ή ένα σπιτικό φαγητό και μοιρα-
στείτε το. 

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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«Δ
εν έχει νόημα η οποιαδήποτε συζήτη-
ση περί ειδικών προνομίων για τους
εμβολιασμένους, αν δεν ανοίξει πλή-

ρως η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς του γενι-
κού πληθυσμού». Αυτή ήταν προχθές η δήλωση της
κυβερνητικής εκπροσώπου, η οποία σε απλά ελλη-
νικά είπε: κόφτε τα πολλά πολλά με τα προνόμια
στους εμβολιασμένους και τα «πέναλτι» στους
ανεμβολίαστους προτού όλοι ανεξαιρέτως έχουν
πρόσβαση στα εμβόλια. Και πάλι βλέπουμε. Λογικό;
Προφανώς. Και νόμιμο. Αυτό που δεν δείχνει λογικό
είναι ότι απαιτήθηκε δήλωση της κυβερνητικής εκ-
προσώπου ώστε να το πληροφορηθούν σε ανοικτή
ακρόαση ορισμένα από τα μέλη του Υπουργικού
Συμβουλίου.

Είναι απλώς ένα (από τα πολλά) δείγμα της ανορ-
γανωσιάς που παρατηρείται σε ό,τι κάποιος θα πε-
ριέγραφε ως επικοινωνία του κυβερνητικού έργου.
Πολλοί άνθρωποι, άλλοι αρμόδιοι και άλλοι αναρ-
μόδιοι, λένε πολλά. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Ότι
κάποια από όσα λένε διαψεύδονται την επομένη, εί-
ναι το άλλο. Ελαφρώς μεγαλύτερο. «Μα», θα πείτε.
«Εκφράζουν προσωπικές τους απόψεις». Μάλιστα.
Έλα, όμως, που υπάρχουν θέσεις που υποχρεώνουν
ώστε αυτοί που τις υπηρετούν να κρατούν τις προ-
σωπικές απόψεις για το σπίτι και τους φίλους τους.
Μπορείτε να φανταστείτε ανώτατο (ή κατώτατο)
αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων να εκφράζει
δημοσίως τις προσωπικές απόψεις του για τους
εξοπλισμούς; Ή τον υπουργό Υγείας να εκφράζει τις
προσωπικές του θέσεις για την αξιοποίηση του Ελ-

ληνικού; Πρόκειται για μια από τις δυσάρεστες συ-
νέπειες του άγχους δημοσιοποίησης των προσωπι-
κών απόψεων που ενέχουν ορισμένα μέλη της κυ-
βέρνησης. Συμβαίνει τώρα; Όχι. Πάντα συνέβαινε.
Άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο αθώα. Απλώς
στις μέρες μας, τις οποίες ταλαιπωρεί η λαίλαπα της
πανδημίας, η ασύντακτη επικοινωνία ενισχύει τη
σπερμολογία. Δυναμώνει τον θόρυβο. Παίζει με τα
νεύρα κουρασμένων ανθρώπων. Κάποιοι, ναι, θέ-
λουν να πάνε σε συναυλία. Άλλοι στο σινεμά. Άλλοι
να ταξιδέψουν. Οι περισσότεροι απλώς έχουν πήξει.
Και πιάνονται από μια κουβέντα, μια υπόσχεση για
να διεκδικήσουν κάτι που θεωρούν δικαίωμα, προ-
νόμιο ή δώρο έναντι των άλλων. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση έναντι όσων δεν εμβολιάστηκαν. Επειδή
δεν ήθελαν ή μήπως επειδή δεν μπορούσαν; Αλλά

και στην υποθετική περίπτωση που δεν ήθελαν,
υπάρχει κάποιος νόμος που τους υποχρεώνει; Εδώ
με τους νοσηλευτές μόνο ο Ντράγκι, στη γειτονική
Ιταλία, έλυσε το πρόβλημα. Με έναν νόμο και ένα
άρθρο!

Πρόκειται για τη μία από τις βλαβερές συνέπειες
τους άγχους της προβολής προσωπικών απόψεων,
του διαχωρισμού της προσωπικής θέσης έναντι των
άλλων, της υπερπροβολής. Υπάρχει και η άλλη. Της
γκάφας. Στην περίπτωση αυτή, ο ήρωας της ιστορίας
μάς λέει «κάτι» με λάθος τρόπο. Και είτε το κατάλα-
βε είτε του το ζήτησαν, τρέχει μετά να το μαζέψει:
«Ξέρετε, είπα αυτό, αλλά ήθελα να πω κάτι άλλο» ή
«δεν είναι αυτό που φαίνεται!». Στην πολιτική, στο
αμάρτημα της γκάφας περιπίπτουν συχνότερα από
άλλους εκείνοι που είτε δεν είναι είτε νομίζουν πως
δεν είναι πολιτικοί. Και όσο κάνουν τη δουλειά που
τους ανατέθηκε, κανένα πρόβλημα. Έως ότου τους
πιάσει ξαφνικά πόνος για δημοσιότητα. Οπότε βγαί-
νουν από το προστατευμένο κουκούλι του ρόλου
τους για να επιχειρήσουν αυτό που άλλοι, χωρίς τα
δικά τους προσόντα, κάνουν πέντε φορές καλύτερα.
Ε, «μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη», επέρχεται η
καταστροφή. Γιατί καταστροφή είναι όταν ως άρι-
στος κατέχεις θέση συμβούλου του πρωθυπουργού
και πληροφορείς το Πανελλήνιο πως «όποιος κάνει
διδακτορικό δεν έχει όρεξη για δουλειά». Και επει-
δή μιας καταστροφής μύριες έπονται, έτσι και ζητή-
σεις «συγγνώμη» (με πολλά, μάλιστα, λόγια) επέρ-
χεται το χάος. Κορόιδα ήταν οι παλιοί (και περπατη-
μένοι) που ξεμπέρδευαν με ένα mea culpa;
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Η κυβέρνηση δεν εννοεί να 
καταλάβει ότι η πολυλογία 
διά «προσωπικών απόψεων»
σε θέματα εμβολιασμών και
πανδημίας δεν βλάπτει μόνο την
εικόνα της, αλλά απορρυθμίζει
την ήδη κουρασμένη κοινωνία...

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια

Ε
ίναι γνωστό ότι στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ η
ανομία ήταν στην καθημερινή ατζέντα.
Η εγκληματικότητα ήταν σχεδόν καθη-

μερινή. Αυτός ήταν από τους βασικούς λόγους
που η Νέα Δημοκρατία έκανε, μεταξύ άλλων,
το περιβόητο πλέον «νόμος και τάξη» κυρίαρ-
χη επιλογή της. Οι πολίτες ήθελαν να νιώσουν
ασφαλείς. Τόσο στο σπίτι τους όσο και στις ερ-
γασίες τους αλλά και στους δρόμους. Η κυ-
βέρνηση θεώρησε ως «μητέρα των μαχών»
για να σηματοδοτήσει τους στόχους της τόσο
τα Εξάρχεια όσο και την επιστροφή στους φυ-
σικούς ιδιοκτήτες τους των κτιρίων που επί
χρόνια ήταν σε κατάληψη. Αν βλέπαμε μόνο
αυτά, θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση και ο αρμό-
διος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τα
έχουν πάει καλά.

Αυτή είναι, όμως, η μία όψη του νομίσματος.
Υπάρχει και η άλλη. Αυτή που δείχνει το σκλη-
ρό έγκλημα να επιστρέφει και να επαναφέρει
τον τρόμο στους πολίτες. Και αυτό είναι πολύ
ανησυχητικό, διότι, αν επεκταθεί, θα απειλή-

σει τον πυρήνα των πολιτικών για τις οποίες οι
πολίτες ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα
αναφερθώ στην περιβόητη… συμβουλή του
αλήστου μνήμης υπουργού Νίκου Τόσκα, ο
οποίος συμβούλευε τους πολίτες να κάνουν
ότι κοιμούνται, αν μπουν ληστές στο σπίτι
τους. Αυτές τις λογικές οι πολίτες τις καταδί-
κασαν με την ψήφο τους. Ούτε, βέβαια, θα ρί-
ξουμε νερό στον μύλο κάποιων που υποστηρί-
ζουν ότι επί επταετίας κοιμόμασταν με τα πα-
ράθυρα ανοικτά και τώρα τρέμει η ψυχή μας.
Ήταν μια άλλη Ελλάδα τότε και το έγκλημα

ήταν σε νηπιακή κατάσταση στην πατρίδα μας.
Όσα συνέβησαν στα Γλυκά Νερά δεν είναι

μια μεμονωμένη υπόθεση. Για να θυμηθώ τις
πιο πρόσφατες, είχαν προηγηθεί μέρα μεση-
μέρι οι δολοφονίες του Καραϊβάζ και του επι-
χειρηματία στη Ζάκυνθο. Το έγκλημα είναι
εδώ δυστυχώς και απειλεί τους πολίτες και
αυτό πρέπει να αφυπνίσει το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, το οποίο τους τελευταίους
μήνες μετατράπηκε (κάκιστα) σε υπουργείο…
Πανδημίας και όχι μόνο. Όταν, όμως, εξαντ-
λείς τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. για να κάνουν
ελέγχους διά πάσα νόσον, τότε μένουν κενά
στην πραγματική αποστολή της ΕΛ.ΑΣ. Που εί-
ναι να προστατεύει τη ζωή, την ασφάλεια και
την περιουσία των πολιτών. Και σε αυτό δυ-
στυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και όχι με
ευθύνη της ΕΛ.ΑΣ., που δεν έχει ούτε αυτοκί-
νητα για να κάνει περιπολίες σε γειτονιές όπου
οι κλέφτες κάνουν πάρτι. Μια βόλτα σε αρκετά
Αστυνομικά Τμήματα θα σας το επιβεβαίωνε,
καθώς οι ελλείψεις τους προκαλούν σοκ...

Θα νιώσουμε κάποτε ασφαλείς, κύριοι του Προστασίας του Πολίτη;

Όσα συνέβησαν στα Γλυκά Νερά 
δεν είναι μια μεμονωμένη υπόθεση. 
Για να θυμηθώ τις πιο πρόσφατες, είχαν
προηγηθεί μέρα μεσημέρι οι δολοφονίες
του Καραϊβάζ και του επιχειρηματία 
στη Ζάκυνθο


