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με τα 420 εκατομμύρια ευρώ!
Ποιες επιχειρήσεις του τουρισμού
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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Δεν είναι 
αυτό που όλοι

νομίζουμε;

Αστυνομία 
πανεπιστημίων:
Λάθος στο λάθος

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
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Τα μέτρα 
στήριξης που
ανακοίνωσε 
ο Κυριάκος



Η
κυβέρνηση ορθότατα σήμερα αλλάζει τον
εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής, που εί-
χε κάνει μπάχαλο την Αυτοδιοίκηση. Έναν νό-

μο που ήταν γεμάτος στρεβλώσεις, ανισορροπίες και
επέφερε τις συνθήκες για να φυτρώσουν τα άνθη του
κακού. Μάλιστα, σε έναν χώρο όπως αυτός της Αυτο-
διοίκησης, που έχει κατά καιρούς στοχοποιηθεί (σε
κάποιες περιπτώσεις δικαίως) για διαφθορά, η απλή
αναλογική όχι μόνο δεν θα έλυνε προβλήματα, αλλά
θα προκαλούσε περισσότερα. 

Η Βουλή με ξεκάθαρη πλειοψηφία δίνει ξανά τη
δύναμη στον δήμαρχο, ο οποίος θα μπορέσει να κερ-
δίσει ακόμη και από την πρώτη Κυριακή με 43%. Και
σαφή πλειοψηφία στο Δημοτικό του Συμβούλιο. Και
ενώ η κυβέρνηση βάζει τέλος στην… παράνοια που
ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αυτοδιοίκηση, κλείνει τα μάτια

εδώ και δύο χρόνια στην κυριαρχία των ανθρώπων
του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που λέμε… βαθύ κράτος στην Αυ-
τοδιοίκηση. Και αυτό δεν είναι άλλο από τις Αποκεν-
τρωμένες Διοικήσεις, όπου οι επικεφαλής στις πε-
ρισσότερες είναι άνθρωποι που είχε επιλέξει η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση! Απίστευτο; Ναι, αληθινό όμως.
Το αποτέλεσμα είναι εκλεγμένοι περιφερειάρχες να
αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, καθώς καθυ-
στερούν αποφάσεις και υποθέσεις, τις οποίες πρέπει
να ελέγξει και να δώσει έγκριση η Αποκεντρωμένη
Περιφέρεια. Με αυτό τον πλάγιο τρόπο φαίνεται ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει τον τρόπο να ελέγχει τους αρμούς
της εξουσίας, εκμεταλλευόμενος το φοβικό σύνδρο-
μο της Ν.Δ. για να μην της πουν ότι κάνει… διώξεις!

Πάντως, απ’ ό,τι πληροφορούμαστε, το θέμα των
καθυστερήσεων και των προβλημάτων που αντιμετω-

πίζουν οι περιφερειάρχες έχει φτάσει στο Μαξίμου.
Το ερώτημα είναι γιατί ο αρμόδιος υπουργός Εσωτε-
ρικών Μάκης Βορίδης δεν προχωρά σε αλλαγές των
διορισμένων στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια. Διότι
καλό είναι να λύνεις τα μεγάλα προβλήματα όπως αυ-
τό του εκλογικού νόμου, αλλά πολλές φορές αυτά που
θεωρούνται μικρότερα ζητήματα τελικά επιφέρουν
μεγαλύτερα προβλήματα.

Ελπίζουμε η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών,
τώρα που ξεκινούν μεγάλα και μικρά έργα, να «τρέξει»
τις αλλαγές, ώστε οι περιφέρειες να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις των πολιτών. Στο κάτω κάτω, αυτούς
ψήφισαν οι πολίτες, αυτούς θα κρίνουν. Δύο χρόνια με-
τά είναι, νομίζουμε, αρκετά για να γίνουν οι αλλαγές,
όσο, αντί να τρέχουν μαζί με τους εκλεγμένους, επιλέ-
γουν να τους βάζουν εμπόδια και τρικλοποδιές…
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Δύο χρόνια μετά και... το βαθύ κράτος 
του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυτοδιοίκηση
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Κ
αι με ευρωπαϊκή σφραγίδα σε
ένα πρόγραμμα κρατικών ενι-
σχύσεων 800 εκατ. ευρώ η κυ-
βέρνηση προχωρά σε ένα γεν-

ναίο πακέτο ενίσχυσης του τουριστικού
κλάδου, με την παροχή κεφαλαίου κίνησης
στις επιχειρήσεις και το βλέμμα στην έναρξη
της τουριστικής σεζόν.

Όπως επεσήμανε σε σύσκεψη με παρά-
γοντες της τουριστικής αγοράς χθες στο Μέ-
γαρο Μαξίμου ο κ. Μητσοτάκης, μετά το
«πράσινο φως» της Κομισιόν «μπορούμε να
προχωρήσουμε και στην επίσημη ανακοί-
νωση ενός νέου προγράμματος στήριξης
του κλάδου του τουρισμού, ύψους έως 420
εκατ. ευρώ. Κεφάλαιο κίνησης, μια επιδότη-
ση η οποία θα είναι έως 400.000 ευρώ ανά
ΑΦΜ. Θα απευθύνεται σε όλο το φάσμα των
επιχειρήσεων του τουρισμού -ξενοδοχεία,
καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και
camping- αλλά και σε πρακτορεία και του-
ριστικά λεωφορεία. Μιλάμε πρωτίστως για
μια στήριξη, η οποία κατευθύνεται σε μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις».

Πρόκειται, επί της ουσίας, για μια ένεση
κεφαλαίου, όπως έγινε και στην περίπτωση

της εστίασης, με δεδομένο ότι και ο κλάδος
του τουρισμού επλήγη σημαντικά τον τελευ-
ταίο ενάμιση μήνα μετά τη χρονιά-ρεκόρ του
2019. «Πρόκειται για μια ακόμα έμπρακτη
αναγνώριση και στήριξη ενός κλάδου που
χτυπήθηκε περισσότερο από άλλους το
16μηνο της πανδημίας και ο οποίος πρέπει
πια να κάνει γρήγορα τα βήματά του προς
την κανονικότητα, αλλά για να το κάνει αυτό
χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης», υπογράμμι-
σε ο κ. Μητσοτάκης, προτάσσοντας την
ανάγκη για ένα καλό καλοκαίρι. Η ενίσχυση
από το πρόγραμμα θα ανέρχεται στο 5% επί
του τζίρου στα καταλύματα και στο 2,5% στις
υπόλοιπες επιχειρήσεις, με μέγιστο ποσό
ενίσχυσης ανά ΑΦΜ τις 400.000 ευρώ. Το
ποσό της ενίσχυσης είναι αφορολόγητο,
ανεκχώρητο και ακατάσχετο και αφορά σε
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
τουρισμού, ενώ περιλαμβάνονται και οι επι-
χειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση
πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτη-
ρίων του ΕΣΠΑ. Η υποβολή των αιτήσεων θα
γίνεται στην ιστοσελίδα
www.ependyseis.gr, η αξιολόγηση θα είναι
άμεση και η καταβολή της επιχορήγησης θα
πραγματοποιείται αμέσως μετά την ένταξη
και την έγκριση της αίτησης.

«Έχουν ήδη εκκαθαριστεί περίπου 8.000
αιτήσεις, που είναι να πάρουν τα λεφτά τους
οι επιχειρήσεις, ενώ άλλες περίπου 12.000
εκκρεμεί να εκκαθαριστούν τις επόμενες
μέρες. Χθες είχαμε ρεκόρ εκκαθαρίσεων.

Πάνω από 2.000 αιτήσεις εκκαθαρίσαμε μό-
νο χθες στο υπουργείο Ανάπτυξης, για να
δώσουμε γρήγορα τα λεφτά στους δικαιού-
χους και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά
τους. Το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε με τον
τουρισμό», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης, συγκρίνοντάς το με τη
διαδικασία για την εστίαση. Στη σύσκεψη
συμμετείχαν ακόμα ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ
Γιάννης Ρέτσος, ο πρόεδρος των Ξενοδόχων
Γρηγόρης Τάσιος, ο πρόεδρος των Τουριστι-
κών Πρακτόρων Λύσανδρος Τσιλίδης αλλά
και ο πρόεδρος της ΓΕΠΟΕΤ Άρης Μαρίνης.

Πρεμιέρα για το πιστοποιητικό
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα η Βουλγαρία, η

Δανία, η Γερμανία, η Κροατία, η Τσεχία και η
Πολωνία έγιναν οι πρώτες επτά χώρες που
εφαρμόζουν το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Co-
vid για όσους έχουν εμβολιαστεί, έχουν τεστ
νόσησης ή αρνητικό μοριακό τεστ 72 ωρών.
«Η Ελλάδα είναι μία από τις επτά χώρες που
βρίσκονται στο πρώτο κύμα ένταξης στην
Ψηφιακή Πλατφόρμα, το οποίο σημαίνει ότι
από σήμερα οι Έλληνες πολίτες μπορεί να
εκδίδουν το δικό τους Ευρωπαϊκό Ψηφιακό
Πιστοποιητικό. Και, βέβαια, έχουμε εξα-
σφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με αυτές τις

χώρες έτσι ώστε η πληροφορία, η οποία εμ-
περιέχεται στο Πιστοποιητικό, να μοιράζεται
με πολύ μεγάλη ευκολία στις πύλες εισόδου,
έτσι ώστε να μπορούμε να δεχόμαστε επι-
σκέπτες στην πατρίδα μας χωρίς πρόσθε-
τους περιορισμούς», ανέφερε ο κ. Μητσοτά-
κης στη χθεσινή σύσκεψη.

Σήμερα, δε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί
με τον CEO της VW Χέρμπερτ Ντις θα βρί-
σκεται στην Αστυπάλαια, προκειμένου να
παρουσιαστεί η μεγάλη επένδυση της εται-
ρείας για τη δημιουργία ενός «πράσινου νη-
σιού» με τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων
και της ηλικιακής ενέργειας αντί του πετρε-
λαίου.
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

«Πέφτουν» 420 εκατ. 
για ρευστότητα 
στον τουρισμό

Όπως επεσήμανε 
ο Κυρ. Μητσοτάκης, μετά το 
«πράσινο φως» της Κομισιόν
«μπορούμε να προχωρήσουμε
και στην επίσημη 
ανακοίνωση ενός νέου 
προγράμματος στήριξης»

Για πάνω από 90 σχέδια καλλιέργειας φαρμακευτικής κάν-
ναβης έχουν εγκριθεί και χορηγηθεί οι σχετικές άδειες εγκα-
τάστασης καθετοποιημένων μονάδων παραγωγής στην Ελλά-
δα. Και αυτό γιατί με την ψήφιση στη Βουλή του νόμου υπ’
αριθμ. 4801, ΦΕΚ 83-2021, εξομαλύνθηκε το νομοθετικό πλαί-
σιο για την παραγωγή και εκμετάλλευση της φαρμακευτικής
κάνναβης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, με κίνητρο φορολογικών ελαφρύνσεων δίνεται
ένα πρώτο έναυσμα στην επιχειρηματικότητα για την έναρξη
υλοποίησης των εγκαταστάσεων. Να σημειωθεί ότι η χώρα μας
με τις ευνοϊκότερες συνθήκες μικροκλίματος για την καλλιέρ-
γεια της ιατρικής κάνναβης αναμένεται να παίξει πρωταρχικό

ρόλο στον τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη γειτονική Ιταλία
έχει ήδη αναπτυχθεί όχι ευκαταφρόνητη υλοποίηση εγκατα-
στάσεων του κλάδου, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας, με
την υπ’ αριθμόν ένα εταιρεία των εν λόγω εγκαταστάσεων -
GOME - πανευρωπαϊκή λίντερ στον τομέα των θερμοκηπιακών
εγκαταστάσεων, εξαερισμού, θέρμανσης, ξήρανσης και επε-
ξεργασίας των εν λόγω προϊόντων.

«Με την ψήφιση του νομοσχεδίου ανοίγεται πλέον μια νέα
μεγάλη αγορά για τους Έλληνες και ξένους σοβαρούς επενδυ-
τές, όπου η εταιρεία μας με ηγετική θέση και πολυετή εμπειρία
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και άκρως ειδικευμένη στις θερμο-
κηπιακές καλλιέργειες φαρμακευτικής κάνναβης εγγυάται

την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων», σχολίασε ο Gi-
anmarco Tronchetti, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
GOME.

Αρχίζουν σοβαρές επενδύσεις στη φαρμακευτική κάνναβη 

«Ανοίγεται πλέον μια νέα μεγάλη αγορά 
για τους  Έλληνες και ξένους σοβαρούς
επενδυτές», υποστηρίζει ο Gianmarco
Tronchetti, διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας GOME
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Τ
η στρατηγική επένδυσης στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας και, ως εκ
τούτου, συνολικής αναβάθμισής
του ως βασικής κοινωνικής και

αναπτυξιακής προτεραιότητας για την επό-
μενη μέρα της πανδημίας περιέγραψε σε
αδρές γραμμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
μιλώντας χθες στο συνέδριο της εφημερί-
δας «Πρώτο Θέμα» και του ιστοτόπου ygei-
amou.gr με θέμα «Το Σύστημα Υγείας στην
Covid-19 και στη μετά Covid-19 εποχή».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως πρέ-

πει να υπερβούμε το μοντέλο του «νοσο-

κομειοκεντρικού» ΕΣΥ, δίνοντας, όπως εί-

πε, ιδιαίτερο βάρος στην Πρωτοβάθμια

Φροντίδα. «Χρειαζόμαστε έναν νέο χάρτη

στην περίθαλψη, να ξέρουμε τις δυνατό-

τητες κάθε νοσοκομείου. Είναι αδιανόητο

να έχουμε δύο νοσοκομεία σε μικρή από-

σταση και να αποδεικνύεται ότι και τα δύο

είναι προβληματικά. Τα προβλήματα της

Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης είναι το με-

γαλύτερο στοίχημα της επόμενης μέρας

και αυτό το σύστημα πρέπει να χτιστεί. Τα

μεγάλα προβλήματα τα είχαμε σε Περιφε-

ρειακά Νοσοκομεία», σημείωσε χαρα-

κτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Εν είδει σύντομου απολογισμού, ο πρω-

θυπουργός επανέλαβε ότι σε περιβάλλον
πανδημίας του κορονοϊού η κυβέρνηση
έσπευσε να στηρίξει το ΕΣΥ με ανθρώπι-
νους πόρους αλλά και με υποδομές.
«Προχωρήσαμε σε μια γρήγορη ενίσχυση
του ΕΣΥ με ανθρώπινο δυναμικό, έκτακτο
προσωπικό, σημαντικό μέρος του οποίου

θα μονιμοποιηθεί, ώστε να μπορέσουμε
να καλύψουμε πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες του συστήματος», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός, ο οποίος άφησε εκ νέου να εν-
νοηθεί ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει
το αμέσως προσεχές διάστημα πώς ακρι-
βώς θα ανταμειφθούν νοσηλευτές και ια-
τροί που δίνουν για περισσότερους από 15
μήνες τιτάνια μάχη με την πανδημία του
κορονοϊού. 

Ψηφιακός μετασχηματισμός 
«Πρέπει να επενδύσουμε στη δημόσια

υγεία και την πρόληψη», επεσήμανε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και υπογράμμισε ότι
υπάρχουν πλέον τα εργαλεία ώστε να κά-
νουμε το ψηφιακό άλμα στον τομέα της
Υγείας, σημειώνοντας επ’ αυτού ότι «ο
ψηφιακός φάκελος ασθενή αποτελεί
αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» και ότι

«σύντομα θα είμαστε σε θέση να βάλουμε
τις πρώτες ψηφίδες».

Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλει-
ψε να αναφερθεί και στις παθογένειες του
ΕΣΥ που αναδείχθηκαν, όπως είπε, μέσω
της πανδημίας, επιμένοντας ότι ένα από τα
σημαντικότερα διδάγματα είναι το αποτέ-
λεσμα της από κοινού λειτουργίας του δη-
μόσιου και του ιδιωτικού τομέα. «Αυτό
που μας ενδιαφέρει είναι να παρέχουμε
στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
σε ανταγωνιστικό κόστος. Δεν είναι υπο-
χρεωτικό οι υπηρεσίες αυτές να παρέχον-
ται από το κράτος», σημείωσε με νόημα ο
πρωθυπουργός. 

H Φώφη 
Στην ανάγκη σημαντικών αλλαγών που

θα καλύπτουν τη νέα πραγματικότητα της
ψηφιακής εποχής στον χώρο της Υγείας

αναφέρθηκε η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. Η
κυρία Γεννηματά αναφέρθηκε στο αποτύ-
πωμα της πανδημίας και στην προετοιμα-
σία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την
επόμενη μέρα της επιδημιολογικής κρί-
σης, άσκησε οξεία κριτική στην κυβέρνη-
ση για τη διαχείριση της κατάστασης, το
άνοιγμα δραστηριοτήτων και το εμβολια-
στικό σχέδιο και περιέγραψε τις προτεραι-
ότητες που θέτει το ΚΙΝ.ΑΛ. για την ενί-
σχυση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας.

Νέο «χάρτη» στο ΕΣΥ θέλει ο Κυριάκος

Μητσοτάκης: «Έρχεται 
ο ψηφιακός φάκελος ασθενή,
που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη
προτεραιότητα»

Προσλήψεις μοίρασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στο συνέδριο που διοργάνωσε χθες το «Πρώτο Θέ-
μα» και το ιατρικό σάιτ ygeiamou.gr. Συγκεκριμένα, ο επικε-
φαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποσχέθηκε, μεταξύ
άλλων: 

• 15.000 μόνιμες προσλήψεις
• την ένταξη στο ΕΣΥ του συνόλου του υγειονομικού προσω-

πικού που έδωσε τη μάχη της πανδημίας
• την αυτόματη προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων

που κενώνονται λόγω αποχωρήσεων

• τα ειδικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στις άγονες
και νησιωτικές περιοχές

• τη θέσπιση εισαγωγικού μισθού 2.000 ευρώ για τον πρω-
τοδιόριστο γιατρό, που θα συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες
βαθμίδες

• τη μέριμνα για το υπόλοιπο προσωπικό με αναλογικές αυ-
ξήσεις και ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι ο Covid-19 δημιούργησε την απαί-
τηση για ισχυρό, ανθρώπινο και αποτελεσματικό κράτος, ειδι-
κά στον ευαίσθητο τομέα της υγείας και της πρόνοιας. «Αυτή,

κατά την άποψή μου, αποτελεί και την πρώτη μεγάλη ιδεολογι-
κή επικράτηση της Αριστεράς έναντι της Δεξιάς, για να το πω
σχηματικά, μετά τη πτώση του Τείχους», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά.

Την ίδια ώρα, υποστήριξε ότι «ενώ μέχρι πέρυσι τον Μάρτιο
το ΕΣΥ ήταν μια αρνητικά φορτισμένη έννοια στη κοινή γνώμη,
τα δημόσια νοσοκομεία ήταν σχεδόν άχρηστα και οι γιατροί
σχεδόν στο σύνολό τους διεφθαρμένοι, σήμερα όλοι είδαμε ότι
πλούσιοι και φτωχοί εκεί έτρεξαν για να σωθούν και όχι στα
πολυδιαφημισμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια». 

Αλέξης Τσίπρας: Έταξε 15.000 μόνιμες προσλήψεις

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Εξαλλος είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης με τον
Αλέξη Τσίπρα, αφού ο γραμματέας του
ΜέΡΑ 25 καταγγέλλει ότι οι ΣΥΡΙΖΑίοι τού

έκλεψαν τον λογότυπο με το χελιδόνι… Με ανα-
κοίνωσή του, το κόμμα του Γιάνη κατηγορεί την
αξιωματική αντιπολίτευση ότι «ο προφανώς ΣΥ-
ΡΙΖΑιικός ιστότοπος apodimoi.gr υποκλέπτει
τον επίσημο, κατοχυρωμένο λογότυπο του κόμ-
ματος». Προσθέτει, μάλιστα, ότι επικοινώνησε
με τον ιστότοπο και με τον ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε
«να αφήσουν ήσυχο το χελιδόνι μας». Είδατε
προβλήματα που έχουν οι πρώην σύντροφοι και
μέλη της παρέας της Αίγινας; «Είναι αλήθεια ότι
το χελιδόνι του ΜέΡΑ25 αποκτά καθημερινά
όλο και περισσότερη συμβολική αξία. Λένε ότι η
μίμηση είναι το καλύτερο κομπλιμέντο. Υπάρ-
χουν, όμως, όρια. Και αυτά τα ξεπέρασε ο νεό-
κοπος, προφανώς, ΣΥΡΙΖΑιικός, ιστότοπος
apodimoi.org, που υποκλέπτει καταφανώς τον
επίσημο, κατοχυρωμένο λογότυπο του Μέ-
ΡΑ25, με στόχο να ελκύσει απόδημους που,
διαφορετικά, θα έμεναν μακριά από εκδηλώ-
σεις της “ομάδας”, στις οποίες παρελαύνουν
αναγνωρίσιμα στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ», αναφέρει το κόμμα του Βαρουφάκη.

Θα δει ο Μπάιντεν 
τον Μητσοτάκη; 
Ίσως πιο σημαντικό και από μια συνάντη-

ση Μητσοτάκη - Ερντογάν, που μάλλον θα

πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου, θα εί-

ναι ένα ενδεχόμενο τετ α τετ του Έλληνα

πρωθυπουργού με τον Τζο Μπάιντεν. Κά-

τι τέτοιο δεν έχει «κλειδώσει», αλλά μα-

θαίνω ότι γίνονται προσπάθειες προς αυ-

τήν την κατεύθυνση. Ο πρόεδρος των

ΗΠΑ θα μείνει στις Βρυξέλλες δύο ημέ-

ρες, μία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και άλλη

μία για τη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε. και ΗΠΑ.

Εξάλλου, το βράδυ της 14ης Ιουνίου ο

πρέσβης στη μόνιμη αντιπροσωπεία στο

ΝΑΤΟ Σπύρος Λαμπρίδης θα παραθέσει

δείπνο στον πρωθυπουργό. Επίσης, μην

ξεχνάτε ότι στην επέτειο της 25ης Μαρ-

τίου ο πρώτος άνθρωπος που σήκωσε το

τηλέφωνο και πήρε τον Μη-

τσοτάκη ήταν ο Τζο Μπάιν-

τεν…

Η Ζωή θα είναι… εφιάλτης
για τον Αλέξη 
Να το θυμάστε: Η Ζωή θα του γίνει εφιάλτης
του Αλέξη. Για όσους δεν πήρατε χαμπάρι,
για πρώτη φορά ύστερα από πολύ καιρό, οι
εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν αρχίσει να
μετρούν τη δυναμική της Πλεύσης Ελευθε-
ρίας. Μάλιστα, φαίνεται ότι το κόμμα της
Ζωής Κωνσταντοπούλου πάει καλά. Η παρου-
σία της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταγράφη-
κε σε πανελλαδικό γκάλοπ της Alco για το
Open με ποσοστό πάνω από 1%. Σκληρό καρύ-
δι η Ζωή! Δεν είναι εύκολος αντίπαλος και να
φανταστείτε ότι δεν έχει καθημερινή παρου-
σία στα κανάλια…

Ο Αμυράς παρέα 
με μια βασίλισσα
Ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν το είχε φαντα-
στεί ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Γιώργος Αμυράς, ότι θα συνομιλούσε με τη
βασίλισσα Σοφία. Η 82χρονη γαλαζοαίματη της
Ισπανίας επισκέπτεται νησιά της Ελλάδας. Μετα-
ξύ άλλων, μετέβη και στους Λειψούς, όπου συ-
ναντήθηκε με τον Γιώργο Αμυρά. Η βασίλισσα μα-
ζί με τον υφυπουργό περιηγήθηκε στις εγκατα-
στάσεις του Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαί-
ου, στον κόλπο της Βρουλιάς, στη βορειοδυτική
πλευρά του νησιού. Μαζί τους ήταν ο γενικός
γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων Κων-
σταντίνος Αραβώσης, ο Ισπανός πρέσβης Ενρίκε
Βικέρα και ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος. 
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«Σφάζονται» τα 
παιδιά της Αίγινας…

«Σεισμός» από 
την ανάρτηση 
πολιτευτού της Ν.Δ. 
Χαμό προκάλεσε στο Twitter η πολιτευτής της
Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης, Αφρο-
δίτη Λατινοπούλου. Η όμορφη δικηγόρος ανάρτη-
σε βίντεο στο οποίο αναλύει τη σκέψη της για τα
πρότυπα ομορφιάς. Δεν είπε και τίποτα κακό η
κοπέλα. Έπεσαν όλοι να τη φάνε… Η κυρία Λατι-
νοπούλου είπε αρχικά για τις γυναίκες: «Αφή-
νουν τρίχες στα πόδια και το φωτογραφίζουν, τρί-
χες στη μασχάλη, τρίχες στο μουστάκι, ραγάδες,
πανάδες, κυτταρίτιδα και οτιδήποτε άλλο αντιαι-
σθητικό υπάρχει πάνω τους. Νιώθω άβολα, αι-
σθάνομαι ντροπή και απεχθάνομαι να βλέπω τέ-
τοιου είδους φωτογραφίες». Από τα βέλη της δεν
γλίτωσαν ούτε οι άνδρες, για τους οποίους είπε:
«Βλέπουμε, από την άλλη, συνεχώς τους άνδρες,
ολοένα και περισσότερο, να γέρνουν προς τη γυ-
ναικεία φύση. Ξυρίζονται παντού. Και όταν λέμε
παντού, παντού. Βάφονται. Φοράνε ολοένα και
περισσότερο γυναικεία ρούχα και γενικότερα
κάνουν πράγματα τα οποία συνηθίζουν να κάνουν
οι γυναίκες». Ειλικρινά, είπε κάτι λάθος;

Οι «σκαφάτοι» υπουργοί
Ο Κυριάκος έχει χιούμορ, τελικά… Μέσα στο
Υπουργικό Συμβούλιο και ενώ ο υπουργός Ναυ-
τιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης άρχισε να παρου-
σιάζει το κυβερνητικό σχέδιο για τα σκάφη ανα-
ψυχής, αίφνης ζήτησαν και πήραν τον λόγο άλ-
λοι δύο υπουργοί: ο Χάρης Θεοχάρης, υπουργός
Τουρισμού, και ο Μίλτος Βαρβιτσιώτης, αναπλη-
ρωτής υπουργός Εξωτερικών. Άρχισαν, λοιπόν,
και αυτοί να ομιλούν για τα σκάφη. Κάποια στιγ-
μή ο Κυριάκος τούς διέκοψε χαμογελώντας, εκ-
φράζοντας την απορία του, μεταξύ αστείου και
σοβαρού: «Για δες που το γιότινγκ απασχολεί
υπουργούς»! Ρώτησε μάλιστα κάποια στιγμή τον
κ. Βαρβιτσιώτη εάν θα μιλήσει ως… καπετάνιος
ή ως συντάκτης του προηγούμενου νόμου. Και ο
κ. Βαρβιτσιώτης είπε ότι τον προηγούμενο νόμο
τον έφτιαξε ως… καπετάνιος. Αν μη τι άλλο, από
σκάφη ξέρουν τα παιδιά. Θαλασσόλυκοι!

Φοβού… τον μαφιόζο
Η αναζωπύρωση του μετώπου του Αιγαίου και της
Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα δεν βρίσκε-
ται σε αυτήν τη συγκυρία μεταξύ των προτεραιοτή-
των του Ερντογάν, όπως φάνηκε από τις -σε γενικές
γραμμές- ασυνήθιστα μετριοπαθείς τοποθετήσεις
του Μεβλούτ Τσαβούσογου στις κοινές του δηλώ-
σεις με τον Νίκο Δένδια. Ασφαλώς και οι Τούρκοι
επιθυμούν να ενδυθούν την περιβολή… του καλού
παιδιού, εν όψει του κρίσιμου ραντεβού Ερντογάν -
Μπάιντεν αλλά και της επαναξιολόγησης των ευρω-
τουρκικών σχέσεων κατά τη Σύνοδο Κορυφής της
Ε.Ε., στα τέλη Ιουνίου. Πάντως, η σπουδή με την
οποία οι Τούρκοι επιθυμούν να κλείσουν κάποια
από τα πολλά ανοιχτά μέτωπα, που εσχάτως είναι
και… οι βόμβες με τις οποίες απειλεί μέσω 
YouΤube να… κατεδαφίσει το Λευκό Παλάτι ο
Τούρκος μαφιόζος Σεντάτ Πεκέρ. Μάλιστα, κατά τις
διμερείς επαφές του τελευταίου διημέρου, Τούρκος
κυβερνητικός αξιωματούχος χαρακτήρισε τον Πε-
κέρ… αστάθμητο παράγοντα κατά τις συζητήσεις
του με τον Έλληνα ομόλογό του, καθώς ο Τούρκος
μαφιόζος κατηγορεί τον Ερντογάν για οικονομικές
σχέσεις του καθεστώτος με την τρομοκρατική ορ-
γάνωση «Αλ Νούσρα», παρακλάδι της «Αλ Κάιντα».

Κάποιοι έχουν γίνει μουσκίδι στον ιδρώτα, επειδή,
λέει, ο Βαρδινογιάννης θα μπει στη διαχείριση των
απορριμμάτων στην Ελλάδα. Είναι σε παράκρουση
καθότι προφανώς νόμιζαν ότι θα έπαιζαν μπάλα μό-
νοι τους με τα σκουπίδια και την ανακύκλωση και
πως θα έπαιρναν όλες τις δουλειές. Ας αλλάξουν
πλευρό, να κοιμηθούν λίγο καλύτερα… 
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Σε ποιον υπουργό έκανε το τραπέζι ο Μητσοτάκης; 
Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά για όσους ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη δική του
ατζέντα, το δικό του σημειωματάριο για τους υπουργούς και δεν αρκείται μόνο στις αξιολογήσεις που του δίνουν τα
στελέχη τα οποία είναι υπεύθυνα για την εύρυθμη λειτουργία του κυβερνητικού έργου. Έχει, λοιπόν, καθαρή εικόνα
για τις επιδόσεις των υπουργών του. Ποιοι τα καταφέρνουν, ποιοι προσπαθούν, ποιοι τα έχουν φορτώσει… στον κόκο-
ρα. Σε κάποιους, λοιπόν, προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι ο Κυριάκος είπε καλά λόγια για έναν συγκεκριμένο
υπουργό του. Τα θετικά σχόλια έγιναν στην Κρήτη, στην παρουσίαση της χάραξης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει πολύ θετικά το έργο του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Κα-
ραμανλή. Αυθόρμητα, χωρίς να ερωτηθεί, έπλεξε το εγκώμιό του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο Καραμανλής
εξελίσσεται σε πολύ καλό υπουργό». Σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, ο Κυριάκος και η Μαρέβα έκαναν το τραπέζι στον
Καραμανλή και στον γραμματέα του, τον Γιώργο Καραγιάννη, στο πατρικό των Μητσοτάκηδων, στα Χανιά…

Ο Παναγιωτόπουλος
«στήνει» στρατιωτικό
τουρισμό 

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος άδραξε την ευκαιρία εν
όψει τουρισμού και κάλεσε τον αρμόδιο
υπουργό Χάρη Θεοχάρη και τη Λίνα Μεν-
δώνη να υπογράψουν μνημόνιο συνεργα-
σίας για στρατιωτικό τουρισμό. Το μνημό-
νιο προβλέπει τα τρία αυτά υπουργεία να
συντονίζουν τις δράσεις τους, προκειμέ-
νου να δοθεί οργανωμένη ώθηση στον
στρατιωτικό τουρισμό, με επίκεντρο το
Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Στόχοι
της προσπάθειας θα είναι η προστασία, η
ανάδειξη, η προβολή και η προώθηση της
αναγνωρισιμότητας και της επισκεψιμό-
τητας κάθε μουσείου, συλλογής και μνη-
μείου στρατιωτικού ενδιαφέροντος από
την ιστορία όλων των Σωμάτων των Ενό-
πλων Δυνάμεων: Στρατού Ξηράς, Ναυτι-
κού και Αεροπορίας.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Ο Γιάννης 
και… τα λάδια 
Το Γιάννη τον ξέρω πάνω από 25 χρό-
νια. Ξεκίνησε με τον συχωρεμένο τον
Αντρέα και βρέθηκε δίπλα στον Τσί-
πρα, σε υψηλά κλιμάκια… Διάβασα
κάπου ότι θα ασχοληθεί με τα λάδια.
Με εταιρεία παραγωγής ελαιόλαδου.
Θα αναλάβει, μου λένε, πρόεδρος.
Μεγαλεία στη Γαλλία… Μαθαίνω ότι -
προσωρινά- έχει ξεμπερδέψει και με
κάτι καταγγελίες που είχε εις βάρος
του από μια κυρία… της υπηρεσίας,
οπότε όλοι οι δρόμοι του «επιχειρείν»
είναι ανοικτοί. Ξύπνιο παιδί ο Γιάννης!
Έχει τελειώσει με άριστα και το αμε-
ρικανικό κολέγιο της Θεσσαλονίκης
«Ανατόλια», από το οποίο έχει απο-
φοιτήσει η αφρόκρεμα της πόλης.
Εκεί φοίτησε και ο Γιάννης Μπουτά-
ρης, που μετά ασχολήθηκε με τα κρα-
σιά. Τυχαίο;

Σ
τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24, ο Βασίλης Κικίλιας απάντησε,
μεταξύ άλλων, και για την απουσία του Σωτήρη Τσιόδρα από τις ενημερώσεις για
την πανδημία, που συνεχίζεται. Ο υπουργός Υγείας είπε ότι αιτία είναι οι συνεχό-

μενες επιθέσεις που δέχθηκε και από πολιτικά πρόσωπα της αντιπολίτευσης το προ-
ηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάτι δεν μας λέει καλά ο Βασίλης. Ξέχασε ότι τον Τσιόδρα
τον λοιδορούσαν και κάποιοι Δεξιοί, επειδή συνομιλούσε απευθείας με τον πρωθυ-
πουργό; Ξέχασε ότι κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο σε διάφορα πηγαδάκια για τον
«ψάλτη που θέλει να γίνει υπουργός»; Οι χυδαιότητες αυτές για τον γιατρό Σωτήρη
Τσιόδρα δεν προέρχονταν μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ας μη γράψω περισσότερα…
Απλώς να θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό στον Σωτήρη Τσιόδρα προτάθηκε να γίνει μέ-
λος της Ακαδημίας Αθηνών και εκείνος αρνήθηκε ευγενικά, λέγοντας ότι αυτήν την
περίοδο τον απασχολεί μόνο η πανδημία.

Το
... 

Πρ
όσ

ωπ
ο

Ποιοι «έφαγαν» τον Τσιόδρα;

Ο Κύρτσος είναι hip hop χούλιγκαν;  
Ο Κύρτσος μεταμορφώθηκε σε

αντιεξουσιαστή. Αφού υπηρέτη-
σε απ’ όλα τα πόστα το «σύστημα»
και την «ελίτ εξουσίας», ξαφνικά
έγινε σκληροπυρηνικός. Με
ανάρτησή του στο Twitter, ο ευ-
ρωβουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας (τουλάχιστον στα χαρτιά
παραμένει «γαλάζιος») Γιώργος
Κύρτσος σχολιάζει την απήχηση
του νέου τραγουδιού του ράπερ
Μιθριδάτη, χαρακτηρίζοντάς το
«υψηλής αισθητικής, καλλιτεχνικής αξίας». Άλλωστε, πάνω από 1,5 εκατομμύρια views
είναι ψηφαλάκια - μην το ξεχνάμε! Σύμφωνα με τον κ. Κύρτσο, το τραγούδι «εκφράζει
ισοπεδωτική αντισυστημική (όχι απλώς αντικυβερνητική) κριτική» και προειδοποιεί
«για διαζύγιο τμήματος του λαού και εξουσίας - κομμάτων». Να τον δω στα Εξάρχεια με
κασκόλ της Παλαιστίνης και τι στον κόσμο! 
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Διαβάζω ότι ο Παύλος Γερουλά-
νος είναι, όπως λένε ορισμένοι,
σε στενό pressing από Ν.Δ. και
ΣΥΡΙΖΑ. Παραμύθια και μάλιστα
της Χαλιμάς! Ο Παύλος με τη Ν.Δ.
δεν έχει σχέσεις. Με τον ΣΥΡΙΖΑ
υπήρξε ένα touching στις προ-
ηγούμενες εκλογές, αλλά εκ-
πέμπει σε άλλα κύματα με τον
Αλέξη. Ο Παύλος υπάρχει περί-
πτωση να είναι υποψήφιος για
την ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ. ως out-
sider, απλώς και μόνο για να ξα-
ναμπεί στο παιχνίδι και ίσως κά-
ποια στιγμή να εκλεγεί βουλευ-
τής. Αυτό και τίποτα παραπάνω…

LOCK
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Τ
έλος στην ακυβερνησία των δήμων
και των περιφερειών αναμένεται να
μπει σήμερα, καθώς ψηφίζεται
στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για

κατάργηση της απλής αναλογικής. Μάλιστα,
ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
και ο αναπληρωτής υπουργός Στέλιος Πέ-
τσας μαζί με την αλλαγή στο εκλογικό σύ-
στημα φέρνουν και τη ρύθμιση για το
«μπλόκο» στην κάθοδο της Χρυσής Αυγής
(ως κόμμα με τα ίδια καταδικασμένα πρό-
σωπα σε επιτελικές θέσεις).

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ρύθμιση συγ-
κεντρώνει διακομματική συναίνεση, καθώς
πλην του ΚΚΕ τα υπόλοιπα κόμματα λένε
«ναι». Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσω-
τερικών κάλεσε όλα τα κόμματα να υπερψη-
φίσουν τη ρύθμιση, λέγοντας ότι «ενωμένο
το Κοινοβούλιο πρέπει να δείξει ότι τέτοιου
είδους συμπεριφορές, συμμετοχές και η
ανάδειξη σε κομματικά αξιώματα ατόμων
που έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό
από τη Δικαιοσύνη και υποδύονται τους αρ-
χηγούς κομμάτων δεν είναι ανεκτές».

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποί-
ους εισάγει προς ψήφιση τη συγκεκριμένη
τροπολογία, αυτοί είναι ότι με βάση το Σύν-
ταγμα για την αποστέρηση του δικαιώμα-

τος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι απαι-
τείται αμετάκλητη απόφαση της Δικαιοσύ-
νης, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα και συ-
νεπώς τα μόνα μέτρα που μπορεί να λη-
φθούν στην παρούσα φάση είναι διοικητι-
κού χαρακτήρα και αφορούν σε περιορι-
σμούς όχι στα πολιτικά δικαιώματα, αλλά
στη λειτουργία των κομμάτων που συνέ-
στησαν οι κατάδικοι. Αποκάλυψε, επίσης,
ότι ήδη έγκλειστος πρώην βουλευτής της
Χρυσής Αυγής υπέβαλε αίτημα για την έγ-
κριση έκδοσης κουπονιών προκειμένου
να χρηματοδοτηθεί και, ως εκ τούτου,
έπρεπε αμέσως να ληφθούν τα απαραίτητα

μέτρα.  Την ίδια ώρα, την… πατρότητα της
τροπολογίας προσπάθησε να πάρει ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης,
υποστηρίζοντας ότι η Κουμουνδούρου το
είχε προτείνει την αμέσως επόμενη μέρα
της καταδίκης της Χρυσής Αυγής.

«Και ακριβώς αυτή την πρόταση ο προ-
κάτοχός σας -δυστυχώς όχι μόνος του αλ-
λά και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων-
έσπευσε να την καταγγείλει τότε, λέγοντας
ότι για όλα φταίνε ένας τρισκατάρατος Ποι-
νικός Κώδικας και οι τροποποιήσεις που
είχαν γίνει σε αυτόν», είπε ο ίδιος. «Ναι»,
επίσης, είπαν στην τροπολογία Κίνημα Αλ-

λαγής και Ελληνική Λύση, με τον Ν. Καρα-
θανασόπουλο (ΚΚΕ) να τονίζει ότι πρέπει
να αποσυρθεί η τροπολογία, διότι ανοίγει
μια συζήτηση περιστολής δικαιωμάτων.

Ενισχυμένη βγαίνει η Αυτοδιοίκηση

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

Διμέτωπο αγώνα ξεκινάει το Κίνημα Αλλαγής με ομοβρον-
τίες για την έξαρση της εγκληματικότητας και τον νέο

Πτωχευτικό Κώδικα, που θα οδηγήσει, όπως πιστεύουν, σε
μαζικούς πλειστηριασμούς. Πρόκειται για δύο μείζονα θέματα
που, όπως λένε, αγγίζουν τον πυρήνα της καθημερινότητας
των πολιτών.

Η Φώφη Γεννηματά βάζει στη μέση του κάδρου τον πρωθυ-
πουργό και παραπλεύρως τον αρμόδιο υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, για τον οποίο σε δύο συνεχόμενες παρεμβάσεις
αποφεύγεται τεχνηέντως η αναφορά στο όνομά του. «Την ώρα
που η εγκληματικότητα αυξάνεται και εμβρόντητοι οι πολίτες
παρακολουθούν το μπαράζ δολοφονιών από το οργανωμένο
έγκλημα στους δρόμους της Αθήνας, ο πρωθυπουργός θέτει
ως προτεραιότητά του την αστυνόμευση των πανεπιστημίων.
Την ίδια ώρα, ο αρμόδιος υπουργός δεν βλέπει και δεν ακούει
τίποτα και εξαντλείται σε επικοινωνιακά σόου στον Άρειο Πά-
γο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Φώφη Γεννηματά. Εξειδι-
κεύοντας την κριτική της, υποστήριξε ότι «τα Αστυνομικά Τμή-
ματα και τα Τμήματα Ασφαλείας είναι υποστελεχωμένα και
χωρίς σχέδια επιχειρησιακής δράσης. Οι πολίτες νιώθουν όλο

και πιο ανασφαλείς». Και κατέληξε λέγοντας πως «για τον κ.
Μητσοτάκη ο κύριος και προφανής αντίπαλος είναι οι φοιτητές
και οι διαδηλωτές. Και ας γίνεται η χώρα ξέφραγο αμπέλι για
τις συμμορίες».

Το άλλο μέτωπο, όπου το ΚΙΝ.ΑΛ. θα αντιπαρατεθεί σκληρά
με την κυβέρνηση, είναι η εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού
Κώδικα, καθώς εκτιμούν ότι θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση
τούς πολίτες αλλά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Χθες, μάλιστα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμμα-
τος επιχείρησε με μια παρέμβαση δέκα σημείων να τεκμηριώ-
σει την πολιτική κριτική του Κινήματος. Σύμφωνα με τις αιτιά-
σεις της Χαριλάου Τρικούπη, «παύει η οποιαδήποτε προστασία
της πρώτης κατοικίας, ακόμα και για τους πληττόμενους από

την πανδημία, ενώ ξεκινούν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης
(κατασχέσεις) που θα οδηγήσουν εντός ολίγων μηνών σε μαζι-
κούς πλειστηριασμούς. Ήδη έχουν ξεκινήσει κατασχέσεις λο-
γαριασμών για χρέη στην Εφορία, ενώ έχουν εκδοθεί διαταγές
πληρωμής», υποστήριξε ο κ. Κατρίνης. Απαντώντας, δε, στα
περί κινδυνολογίας που τους καταλογίζει, η κυβέρνηση επικα-
λείται όσα ισχυρίστηκε επικεφαλής μιας από τις εταιρείες δια-
χείρισης, ο οποίος μίλησε ευθέως για 250.000 πλειστηρια-
σμούς ακινήτων την επόμενη πενταετία στη χώρα.

Στο στόχαστρο του ΚΙΝ.ΑΛ. βρίσκεται και ο εξωδικαστικός
μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή
από την 1η Ιουνίου: «Έχει την ίδια φιλοσοφία με αυτόν που λει-
τούργησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και απέδωσε 2.500 ρυθμί-
σεις σε τριάμισι χρόνια λειτουργίας». Προσθέτουν, μάλιστα, ότι
βασίζεται σε μια πλατφόρμα που προτείνει ρυθμίσεις βάσει
αλγορίθμου χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξατομικευμένης
πρότασης βάσει των ειδικών και ιδιαίτερων συνθηκών που
διαμορφώθηκαν μετά τη δεκαετή κρίση και την κρίση της παν-
δημίας. Η πλατφόρμα προτείνει και ο οφειλέτης αντιπροτείνει
χωρίς να είναι δεσμευτική η επανεξέταση της πρότασης».

Ψηφίζεται σήμερα η κατάργηση
της απλής αναλογικής - 
«Ναι» στο… μπλόκο στη 
Χ.Α. είπαν όλοι πλην του ΚΚΕ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Διμέτωπος ΚΙΝ.ΑΛ. για εγκληματικότητα και πλειστηριασμούς



Περί Πομάκων
Η Πάχνη είναι ένα γρα-
φικό χωριό περίπου
1.000 κατοίκων στις
πλαγιές της Ροδόπης,
περίπου 28 χλμ. βό-
ρεια της Ξάνθης. Είναι
ένα από εκείνα τα Πο-
μακοχώρια που μέ-
νουν φανατικά πιστά
στην παράδοση και τον
πολιτισμό τους, αρνού-
μενα να δεχτούν… τουρκικό φέσι, που έτσι και αλλιώς ουδέποτε είχε
σχέση με την τοπική κουλτούρα.

Οι επαφές
Πολλά έχουν γίνει στα Ελλη-

νοτουρκικά στο περιθώριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε

προηγηθεί προπαρασκευα-

στική συνάντηση, με θέμα τη

θετική ατζέντα για την οικο-

νομία και το εμπόριο, του

υφυπουργού Εξωτερικών,

αρμόδιου για την οικονομική

διπλωματία, Κώστα Φραγκο-

γιάννη με τον ομόλογό του

Σεντάτ Ονάλ στην Καβάλα.

Θετικό μέτρο
Χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι, οι

οποίοι μέχρι το 2019 λάμβαναν ετή-

σιες αποδοχές άνω των 12.000 ευ-

ρώ ή απέκτησαν το 2020 εισοδήμα-

τα από όλες τις πηγές συνολικού

ύψους άνω των 12.000 ευρώ, θα

απαλλαγούν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αναδρομι-

κά για το έτος 2020. Υπήρχαν πολλά αιτήματα για το θέμα και

το αρμόδιο υπουργείο προχώρησε φιλολαϊκά. 

Κατήφεια
Ουδόλως ικανοποιημένος εμφανίζεται ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης σε συνομιλητές του ανα-

φορικά με την πυρκαγιά που κατέκαψε τα Γε-

ράνεια Όρη και γενικώς την Κορινθία. Όπως

λένε, μάλιστα, παράγοντες που έχουν συζητή-

σει με τον πρωθυπουργό αυτό το θέμα, η δυ-

σφορία του πρωθυπουργού δεν σχετίζεται μό-

νο με το επιχειρησιακό σκέλος της υπόθεσης,

αλλά και με την επικοινωνία.

Οι αντιρρήσεις για τους εισαγγελείς

Τ
ην επάρκεια των δύο από τους συνολικά επτά
Έλληνες Ευρωπαίους εισαγγελείς που επέλεξε
με ομόφωνη απόφασή του ο Άρειος Πάγος αμ-

φισβητεί η Ρουμάνα γενική εισαγγελέας Laura Co-
druţa Kövesi, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγε-
λίας (φωτό). Η EPPO είναι νέος ευρωπαϊκός φορέας
που θα δραστηριοποιείται με εισαγγελικούς λειτουρ-
γούς στα συνολικά 22 κράτη-μέλη που τον απαρτί-
ζουν για την εξιχνίαση απατών με ευρωπαϊκά κονδύ-
λια και όχι μόνο. Οι επτά Έλληνες Ευρωπαίοι εισαγ-

γελείς, που θα έχουν έδρα στο Εφετείο Αθηνών, είναι
η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μαρία Μαλλού-
χου, οι εισαγγελείς Εφετών Οδυσσέας Τσορμπατζό-
γλου και Αμαλία Μπακαλώνη και οι εισαγγελείς Πρω-
τοδικών Νικόλαος Ορνεράκης, Πόπη Παπανδρέου,
Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσιος Μουζάκης. Οι εισαγ-
γελικοί λειτουργοί ορίστηκαν με ομόφωνη απόφαση
11-0 από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης. Το θέμα για τις αντιρρή-
σεις μάλλον βαίνει προς λύση.
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Τ
ώρα που πέρασαν αρκετές μέρες από την

υπόθεση κρατικής τρομοκρατίας, το πέπλο

που την κάλυπτε μάλλον ξεδιαλύνεται. Ση-

μαντικός γνώστης των κινήσεων σε ανάλογες υποθέ-

σεις έλεγε ότι όλοι γνώριζαν τα πάντα για τα όποια

«ενδιαφερόμενα» πρόσωπα, όταν αυτά πηγαίνουν

για διακοπές στην Κρήτη και κυρίως η φίλη του Προ-

τάσεβιτς, Σοφία Σαπέγκα, αναδείκνυαν στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης τις όμορφες ώρες που περ-

νούσαν στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι μετέδιδε στην

εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης «thekontakt», που

είναι πολύ διαδεδομένη στη Ρωσία, σχεδόν τα πάντα.

Ο Ρόμαν Προτάσεβιτς αφίχθη στην Αθήνα στις 9 Μαΐ-

ου προκειμένου να καλύψει τις εργασίες στο Φό-

ρουμ των Δελφών, στις οποίες συμμετείχε η επικε-

φαλής της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Σβετλά-

να Τιχανόφσκαγια, χωρίς, όμως, να αποτελεί μέλος

της επίσημης αποστολής της.

Την κρίσιμη ημερομηνία της σύλληψής του ο Προτά-

σεβιτς και η κοπέλα του επιστρέφουν στην Αθήνα για

να ταξιδέψουν αεροπορικώς στη Λιθουανία. Στην

πτήση επιβαίνουν 127 πολίτες. Ο δημοσιογράφος με

μήνυμα σε φίλο του λίγο νωρίτερα ισχυρίζεται ότι

υπάρχει ένα άτομο χωρίς μαλλιά και με ανοιχτά χρώ-

ματα που τον παρακολουθεί. Η έρευνα αυτή ήταν

άκαρπη. Από όλο το υλικό που μελετήθηκε από τις

κάμερες του «Ελ. Βενιζέλος» δεν βρέθηκε κανένα

ύποπτο στοιχείο.

Σχετικά με τους τρεις επιβάτες που επέλεξαν να μεί-

νουν στο Μινσκ, ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγο-

νός ότι αυτός ήταν και ο τελικός προορισμός τους. Ο

μεν Έλληνας είναι παντρεμένος εκεί, οι δε Λευκο-

ρώσοι υπήκοοι θα πετούσαν και αυτοί μέσω Βίλνιους

για τη Λευκορωσία. Έτσι, λογικό ήταν να θελήσουν

απευθείας να μείνουν στο μέρος όπου θα κατέληγαν.

Ο Έλληνας, που είναι γνωστός στον χώρο της Πληρο-

φορικής και όχι μόνο, τελείωσε μηχανολόγος μηχα-

νικός το 2010, έκανε διδακτορικό στο Αϊντχόβεν μέ-

χρι το 2017, ζει ως αυτοαπασχολούμενος στην Πάτρα

και θεωρείται από τους κορυφαίους στην κατηγορία

του. Αν είχε, ημιεπίσημα τουλάχιστον, «άλλο ρόλο»,

δεν θα κατέβαινε στο Μινσκ με κίνδυνο να «καρφω-

θεί», υποστήριζε πρόσωπο-γνώστης των συγκεκρι-

μένων χώρων. Και ο νοών νοείτω.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Για την Ελλάδα
έκλεισε

anetnews24@gmail.com 
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Η
επιχειρηματική επανεκκίνηση, στη μετα-
Covid-19 εποχή, απαιτεί επιχειρηματική
αναδιοργάνωση, εταιρική επαναστόχευση,

επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων, επανασύνδε-
ση με τις βασικές αξίες του επιχειρείν, προσέλκυση
εταιρικών και εξωτερικών συμμαχιών - συνεργιών
και πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά και επενδυτι-
κά εργαλεία.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα, ύστερα από μια
δωδεκαετή λιτότητα (με μνημόνια, PSI, μείωση εισο-
δημάτων, πτώση κατανάλωσης, περικοπές σε δημό-
σια αγαθά κ.ά.) και μια δεκαοκτάμηνη υγειονομική
κρίση (με lockdown, περιορισμούς στις μετακινή-
σεις κ.λπ.) σήμερα προσπαθεί να επανακάμψει και
να επανατοποθετηθεί, με αξιώσεις στην ελληνική
και τη διεθνή επιχειρηματική σκηνή.

Η προσπάθεια αυτή -για επιβίωση και ανάπτυξη-
αφορά στο σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως
εταιρικού μεγέθους, κλάδου, δραστηριότητας ή γε-
ωγραφικής περιοχής.

Οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις αυτών, στην προ-
σπάθεια αναδιοργάνωσής τους, πρέπει να μετρή-
σουν-υπολογίσουν το εσωτερικό (πόρους, κόστος,
τεχνολογία, πωλήσεις, κέρδη κ.λπ.) και το εξωτερικό
(πολιτικό κλίμα, φορολογικό σύστημα, χρηματοδό-
τηση, αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών,
πρόβλεψη των νέων αναγκών - απαιτήσεων της αγο-
ράς κ.ά.) περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται
και λειτουργούν και να διαμορφώσουν όλες εκείνες
τις απαραίτητες συνθήκες ή τις υποδομές για την ενί-
σχυση της προσπάθειας και, εν τέλει, την επιτυχία

του εγχειρήματος. Κρίσιμο σημείο σε όλο αυτό το
σχέδιο επιβίωσης - επιτυχίας που καλείται να σχε-
διάσει και να υλοποιήσει η επιχείρηση αποτελεί η
δυνατότητά της να έχει πρόσβαση σε χρηματοοικο-
νομικά και επενδυτικά εργαλεία (τραπεζική χρημα-
τοδότηση, ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα, επιχορηγήσεις θέσεων εργασίας, funds
κ.λπ.).

Η πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά και επενδυ-
τικά εργαλεία (τραπεζική χρηματοδότηση, ευρωπαϊ-
κά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, επιχορη-
γήσεις θέσεων εργασίας, funds κ.λπ.) απαιτεί αλλα-
γή νοοτροπίας από πλευράς επιχειρήσεων (πέρασμα
από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια) και προ-
σπάθεια εναρμόνισης της επιχειρηματικής πληρο-
φορίας και των οικονομικών δεδομένων σε φόρμες
και πλαίσια που γίνονται κατανοητά και αποδεκτά
από το ελληνικό και το διεθνές χρηματοοικονομικό -
πιστωτικό σύστημα.

Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων ως προς το χρημα-
τοοικονομικό και πιστωτικό σύστημα απαιτεί παρου-
σίαση των πραγματικών επιχειρησιακών - οικονομικών
δεδομένων, παρουσίαση και ανάλυση των επιχειρημα-
τικών στρατηγικών, παρουσίαση και ανάλυση του επεν-
δυτικού πλάνου, αναλύσεις και επεξηγήσεις επί αλλα-
γών ή επί κρίσιμων μεγεθών, παρουσίαση και ανάλυση
των αποτελεσμάτων, επεξήγηση και ανάλυση των προ-
βλέψεων, ανάλυση και επεξήγηση κόστους ανθρώπι-
νου δυναμικού και διοίκησης, ενώ απαιτεί ενδυνάμωση
της διοίκησης με εξειδικευμένους εσωτερικούς ή εξω-
τερικούς συνεργάτες.

Οι επιπτώσεις της μνημονιακής λιτότητας και της

υγειονομικής κρίσης δεν άφησαν, όμως, ανεπηρέαστο
ούτε και το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα. Η
συνεχιζόμενη πτώση των εσόδων, σε συνδυασμό με την
αύξηση των «κόκκινων» δανείων τα τελευταία χρόνια,
κατά κύριο λόγο προκάλεσαν μια εξαιρετική δύσκολη
κατάσταση για το σύνολο του ελληνικού χρηματοπιστω-
τικού συστήματος στην Ελλάδα.

Τη δύσκολη αυτήν κατάσταση που βίωσε το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια την αισθάνθηκε και η επιχειρηματική κοινό-
τητα, που είδε τις στρόφιγγες του τραπεζικού δανει-
σμού να κλείνουν, τις θετικές αξιολογήσεις των εται-
ρειών να δυσκολεύουν, να αυξάνουν τα κριτήρια
ελέγχου βιωσιμότητας και να γίνονται αυστηρότερα
ο έλεγχος και η αξιολόγηση στοιχείων και οικονομι-
κών δεδομένων των εταιρειών.

Το ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα σήμερα
προσπαθεί να βρει τον δρόμο και τη θέση του προς το
μέλλον. Ένα μέλλον που συνδέεται άρρηκτα με την
επόμενη ημέρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας
και εν γένει της ελληνικής οικονομίας. Ένα μέλλον
που πρέπει να αναδείξει εκ νέου το χρηματοπιστωτι-
κό σύστημα ως πυλώνα της εθνικής προσπάθειας για
αναγέννηση - ανασυγκρότηση της εθνικής οικονο-
μίας.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα και το ελληνικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα οφείλουν, ως κύριοι πό-
λοι της ελληνικής οικονομίας, να συγχρονιστούν και
να συμπλεύσουν πάνω σε μια νέα δυναμική και ποι-
οτική σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας και να
συμβάλουν / επηρεάσουν από κοινού στην ενίσχυση
και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Επιχειρηματική επανεκκίνηση και τραπεζικό σύστημα στη μετα-Covid εποχή
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Π
λησιάζει η ώρα της αναπόφευκτης σύγ-
κρουσης μεταξύ όσων γνωρίζαμε και
όσων καλούμαστε να ανακαλύψουμε. Η

πανδημία πυροδότησε ανεπιστρεπτί εξελίξεις
που οδηγούν σε νέα δεδομένα: γεωπολιτικά, οι-
κονομικά, εργασιακά και κοινωνικά. Θα χρει-
αστούν νέα εργαλεία, νέα νομοθετικά πλαίσια και
νέες πολιτικές φιλοσοφίες για να επιλύσουν, να
περιγράψουν και να εκφράσουν το νέο περιβάλ-
λον και το πώς οι κοινωνίες και οι πολίτες θα ενυ-
πάρχουν και θα δραστηριοποιούνται εντός αυτού.

Οι κρίσιμες μάχες την επόμενη περίοδο είναι
δύο. Αυτή που ο καθένας από εμάς θα κληθεί να
δώσει με τον εαυτό του και εκείνη της προόδου με
τη συντήρηση μεταξύ πολιτικών χώρων αλλά και
εντός κάθε πολιτικού χώρου. Κάποιοι θα παλέ-
ψουν για τις απαραίτητες εκείνες προσαρμοστι-
κές αλλαγές ώστε να παραμείνουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερα πράγματα ίδια. Άλλοι θα συγ-
κρουστούν για να μεταρρυθμίσουν το νέο περι-
βάλλον.

Κρίσιμο είναι πριν από οποιαδήποτε μάχη να

επαναπροσδιοριστεί και να περιγραφεί το περιε-
χόμενο της προόδου για όσους τουλάχιστον σκο-
πεύουν να δώσουν τις μάχες υπό το δικό της λά-
βαρο. Πρόοδος είναι όλες οι επερχόμενες αλλα-
γές να είναι ανθρωποκεντρικές. Να μεταρρυθμί-
σουμε την υγεία, την εργασία, την οικονομία, την
παιδεία κ.ο.κ. προς όφελος του ανθρώπου και όχι
των εθνικών οικονομιών, των εθνικών συστημά-
των, των αγορών ή των συμφερόντων. 

Να φτιάξουμε ένα νέο σύστημα υγείας με στό-
χο το βέλτιστο αποτέλεσμα υγείας για τον άνθρω-
πο και όχι για τον εθνικό προϋπολογισμό. Να νο-
μοθετήσουμε εργασιακά με επίδικο τη διαφύλα-
ξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και όχι τη διευ-
κόλυνση των απρόσωπων επενδυτών.

Να διαμορφώσουμε ένα κλιματικό πλαίσιο που
θα διασφαλίσει την ποιότητα ζωής των επόμενων
γενιών. Να διεκδικήσουμε όλες τις απαραίτητες
αλλαγές, ακόμα και αν εμείς θα κληθούμε μόνο
να δουλέψουμε για αυτές, κι ας είναι οι επόμενες
γενιές που θα καρπωθούν το αποτέλεσμά τους.

Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που είναι τιμη-

τική η πολιτική συμμετοχή στο σημερινό Κίνημα
Αλλαγής. Διότι δραστηριοποιείται πολιτικά με
αριθμητές την πολιτική ηθική και την πρόοδο. Δεν
πολιτεύεται με λαϊκισμό, ούτε με θέσεις που ικα-
νοποιούν πρόσκαιρα εκλογικά κοινά. 

Δεν αναγνωρίζει ως βασικό διακύβευμα την
άμεση αύξηση των εκλογικών του ποσοστών.
Δουλεύει στην κατεύθυνση της παραγωγής και
κατάθεσης ολοκληρωμένων προτάσεων με στόχο
να θεμελιωθεί ένα καλύτερο αύριο υπέρ του πο-
λίτη.

Δεν άγεται από τις δημοσκοπικές επιδόσεις,
αλλά από το όραμά του για μια σύγχρονη πολιτεία
με κορωνίδα την ευζωία των πολιτών της. Δεν θυ-
σιάζει τον προορισμό για τις εύκολες διαδρομές,
αλλά αναζητεί τις διαδρομές που οδηγούν στον
επιθυμητό προορισμό, ακόμα και αν χρειαστεί να
τις κατασκευάσει. Συνθέτει δυνάμεις και προχω-
ρά όχι με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν, αλ-
λά στο μέλλον.

Η κατεύθυνση είναι μία. Μπροστά! 
Και η περπατησιά είναι μία. Προοδευτικά!

Μπροστά και προοδευτικά!
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Σ
υνεχώς η συζήτηση που αναπτύσσεται

περιστρέφεται γύρω από την επιχειρη-

ματικότητα, την ευθύνη που έχει και το

σημαντικό αποτύπωμα που αφήνει στην οικο-

νομία και τις κοινωνίες. Ελάχιστες συζητήσεις

γίνονται γύρω από την αντίστοιχη θέση και την

ευθύνη των εργαζομένων, που παίζουν εξίσου

σημαντικό ρόλο για την εκπλήρωση των στόχων

μιας επιχείρησης. Μάλιστα, σε έναν κόσμο συ-

νεχώς μεταβαλλόμενο υπάρχει η αίσθηση από

τον εργαζόμενο ότι πρέπει να παραμείνει στις

συνθήκες του παρελθόντος και ότι η ευθύνη του

μετασχηματισμού της κοινωνίας είναι έργο

ενός σκιώδους άλλου.

Οι σημερινές συνθήκες άλλαξαν τον κόσμο

παγκόσμια. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση,

που ήδη συντελείται ταυτόχρονα, διαφοροποιεί

παραδοσιακές σταθερές από τις κοινωνίες.

Βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή, σε έναν άλλο

χωρόχρονο που δεν μπορεί να παραμείνει στο

παρελθόν, αλλά απαιτεί περισσότερη ευελιξία

και σταθερή δημοκρατία. Ταυτόχρονα, τα οικο-

νομικά μοντέλα ανά χώρα άλλαξαν. Η αποβιο-

μηχανοποίηση, η διαφοροποίηση της πρωτογε-

νούς παραγωγής και η στροφή στις τεχνολογίες

και τις επιστήμες αιχμής δημιούργησαν μια με-

γάλη συγκέντρωση αναγκών, άρα και ειδικών,

με κατεύθυνση τις υπηρεσίες.

Ποια είναι η ευθύνη των εργαζομένων, των

επιχειρήσεων και της Πολιτείας, είναι το νέο

σύνθετο ερώτημα. Η απάντηση ή, έστω, η έναρ-

ξη μιας ουσιαστικής (εκ του μηδενός) διαβού-

λευσης είναι αυτό που πλέον χρειάζεται. Οι ερ-

γατικοί νόμοι, όσο και να προσπαθούν να λύ-

σουν δυσαρμονίες, το μόνο που πετυχαίνουν εί-

ναι μια διαταραχή στις σχέσεις όλων των εμπλε-

κομένων, διαταραχή που δεν είναι ωφέλιμη για

κανέναν. 

Σήμερα η μεγαλύτερη ευθύνη είναι να κατευ-

θύνουμε τους εργαζομένους σε μια νέα εποχή

μέσα από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτή-

των, μέσα από τη μεταφορά εμπειριών και ορα-

μάτων, μέσα από την αλλαγή κουλτούρας. 

Ο τελικός στόχος όλων μας είναι «ανάπτυξη,

ευημερία, ποιοτικές δουλειές» για την Πολι-

τεία, την επιχείρηση και τους εργαζομένους.

Πρέπει όλοι να «εκπαιδευτούμε» στη συνυπευ-

θυνότητα, την κατεύθυνση και την αποτελεσματι-

κότητα. Σήμερα χτίζουμε το νέο μέλλον και όχι το

νέο παρελθόν. Θα σταθώ σε τρεις βασικές έννοι-

ες. Έννοιες που οφείλουν να διέπουν την επιχει-

ρηματικότητα και τους εργαζομένους.

Οραματισμός: Οι επιχειρηματίες έχουν ένα

όραμα για το πώς θα μπορούσε να είναι καλύτε-

ρο το μέλλον για αυτούς και την επιχείρησή

τους. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους ερ-

γαζομένους. Πρέπει να πειστούν -ένθεν κακεί-

θεν- ότι τα οράματα είναι κοινά. Ιδιαίτερα σε

αυτούς που εργάζονται σε ΜμΕ, δηλαδή στο

80% των εργαζομένων, πρέπει να γίνει κατανοη-

τό ότι η ευημερία «μοιράζεται».
Το ίδιο πρέπει να αναγνωριστεί από την επι-

χειρηματικότητα. Χωρίς ποιοτικούς, εκπαιδευ-
μένους και παραγωγικούς εργαζόμενους δεν
μπορεί να έρθει παραγωγή πλούτου.

Αφοσίωση: Οι επιχειρηματίες είναι απολύτως
αφοσιωμένοι στην επιχείρησή τους, πολλές
φορές με σημαντικό κόστος για τις σχέσεις τους
με τους φίλους και τις οικογένειές τους. Αυτό
συμβαίνει γιατί αγαπούν αυτό που κάνουν. Αυτή
η αγάπη πρέπει να υπάρχει και στον εργαζόμε-
νο (ανεξαρτήτως εργοδότη). Χωρίς πάθος για
την εκπλήρωση της εργασίας παραγωγικότητα
και αποτελεσματικότητα δεν υπάρχει.

Δέσμευση: Οι επιχειρηματίες δεσμεύονται
έναντι των πελατών τους, της Πολιτείας αλλά
και των εργαζομένων τους. Αυτή η δέσμευση
αποτελεί (ή πρέπει να αποτελεί) ένα συμβόλαιο
τιμής. Η ίδια δέσμευση πρέπει να υπάρχει και
στους εργαζομένους. 

Ο οραματισμός, η αφοσίωση και η δέσμευση
μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη, την ευη-
μερία και την αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά σε
έναν ηθικό κώδικα τιμής με μετόχους και συμ-
μέτοχους για ένα μέλλον από κοινού σχεδια-
σμένο.

Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι: Νέο μέλλον ή νέο παρελθόν
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Τ α καλά νέα στα Ελληνοτουρκικά τα ξέρου-
με. Η Άγκυρα είναι «στη γωνία» απομονω-

μένη, έχει κακές σχέσεις με όλους τους γείτο-
νές της αλλά και με τις ΗΠΑ. Χρειάζεται την Ευ-
ρώπη, για αυτό σταμάτησε τους τσαμπουκάδες
με τα «ερευνητικά» και τους Έβρους. 

Περιορίζεται σε λεκτικές ακρότητες για εσω-
τερική κατανάλωση. 

Και ο Τσαβούσογλου ήλθε στην Ελλάδα, πήγε
στη Θράκη, είπε μεν τα «δικά του», αλλά ευρύ-
τερο ζήτημα δεν δημιούργησε ούτε εκεί ούτε
στην Αθήνα. Και αν δεν αρχίσει κάπως να πε-
ριορίζει την αναθεωρητική της πολιτική, η Ελ-
λάδα θα τηρήσει τη στάση που πρέπει στη Σύ-
νοδο Κορυφής της Ε.Ε., όπου θα συζητηθεί και
η τουρκική «θετική ατζέντα».

Όλα αυτά καλά. Υπάρχει, όμως, μια πτυχή αυ-
τής της ιστορίας που πρέπει να μας προβλημα-
τίσει όλους. Το κλίμα στα Ελληνοτουρκικά είναι
και σήμερα, όπως και πέρυσι, αυτό ακριβώς
που επιθυμεί η Τουρκία. Η Ελλάδα πάντα ήθελε
«ήρεμα νερά» και εφαρμογή του Διεθνούς Δι-
καίου. Δεν το πετύχαμε, όμως, όσο η Τουρκία

πίστευε ότι έχει «άλλες λύσεις». Με άλλα λό-
για, τον «ρυθμό» τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
διαχρονικά καθορίζει η Τουρκία. Ακόμα και
σήμερα, που χρειάζεται τα «ήρεμα νερά» για να
ξεπλύνει τα τραγικά λάθη της δικής της πολιτι-
κής, τα έχει. Και θα τα έχει για όσο τα χρειάζε-
ται. 

Και αν αλλάξουν οι συνθήκες, όπως πάντοτε
συμβαίνει στην πολιτική και στις διεθνείς σχέ-
σεις, αν, δηλαδή, η Τουρκία αποφασίσει ότι
χρειάζεται να «σηκωθούν τα κύματα» για να
πετύχει τους σκοπούς της, ας μην αμφιβάλλει
κανείς ότι και πάλι θα το πετύχει.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι η Τουρκία είναι ο
«επιτιθέμενος» στις διμερείς μας σχέσεις, αυ-
τός, δηλαδή, που δεν αρκείται στα όσα ήδη
έχουν ρυθμίσει το Διεθνές Δίκαιο και οι Συνθή-
κες που ορίζουν τα μεταξύ μας ζητήματα, αλλά
θέλει να τα αλλάξει.

Και όποτε μπορεί, κάνει φασαρία. Και όποτε
(όπως τώρα) βλέπει ότι «δεν τον παίρνει», έρ-
χεται με την ουρά κάτω από τα σκέλια και επι-
ζητεί ηρεμία για να συζητήσουμε…

Εμείς; Ας είμαστε ειλικρινείς. Για πολλά χρό-

νια δεν υπήρχε εθνική στρατηγική. Δεν ξέραμε

πραγματικά τι θέλουμε και τι επιδιώκουμε

όποτε η Τουρκία προέβαινε σε μια ακόμα πρό-

κληση. Πήγε να «γκριζάρει» τα Ίμια. Πώς

απαντήσαμε; 

Δεν απαντήσαμε. Κι έτσι η χώρα που έχει το

δίκιο με το μέρος της υφίσταται κάθε λογής

πιέσεις από τη χώρα που δεν θέλει να εφαρμό-

σει το Διεθνές Δίκαιο, τον μόνο δρόμο επίλυ-

σης διεθνών διαφορών.

Σήμερα, που έχουμε εθνική στρατηγική,

πρέπει να την κατοχυρώσουμε μέσα από μια

ευρεία πολιτική συναίνεση.

Ο βίος αυτής της κυβέρνησης μπορεί να

προβλέπεται μακρύς ακόμη, ωστόσο κάποτε

θα τελειώσει. 

Η εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία

δεν πρέπει ούτε να υποσταλεί ούτε να μετα-

βληθεί. Τώρα που μπορούμε, να κάνουμε την

υπεροχή απέναντι στην Τουρκία κεκτημένο του

πολιτικού μας συστήματος.

Τουρκικοί «ζουρνάδες»

του
Νίκου 
Ροδόπουλου

Πρόεδρος 
και διευθύνων 
σύμβουλος On-
Line Data A.E.,
μέλος Γενικού 
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός 
σύμβουλος
ΕΒΕΠ
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Με... λαβράκι στο φινάλε!
Μ

ε εκκωφαντικό θόρυβο
έπεσε ουσιαστικά χθες η
αυλαία της Προανακριτι-
κής Επιτροπής για τις τηλε-

οπτικές άδειες, καθώς το άνοιγμα των
τραπεζικών λογαριασμών από την Τράπε-
ζα της Ελλάδος έβγαλε λαβράκι. Παράλ-
ληλα προκάλεσε αρκετά ερωτήματα για
τη σκοτεινή εκείνη περίοδο, κυρίως σε
ό,τι αφορά τον ρόλο της Αρχής Καταπολέ-
μησης Μαύρου Χρήματος.

Το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδας
καταδεικνύει αρκετά θολά σημεία, τα
οποία οδηγούν την Επιτροπή να συμπερά-
νει ότι η μεταφορά των 3 εκατ. ευρώ από
τους Χούρι προς τον Χρήστο Καλογρίτσα
(για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό) έγινε
με «εικονική» σύμβαση. Σύμφωνα με πη-
γές της Επιτροπής, η ΤτΕ επισημαίνει ότι ο
«κόκκινος» επιχειρηματίας έλαβε 3 εκατ.
ευρώ από τους Άραβες με ιδιωτικό συμ-
φωνητικό, οι όροι του οποίου ουδέποτε
υλοποιήθηκαν, και τα διοχέτευσε στη νεο-
συσταθείσα εταιρεία του γιου του, Ιωάννη
Βλαδίμηρου, για να καλύψει την εγγυητι-
κή επιστολή και να συμμετάσχει στη δη-
μοπρασία. Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό
συμφωνητικό ανέφερε ότι τα 3 εκατ. ευρώ
αποτελούσαν προκαταβολή για έργα
ύψους 45 εκατ. ευρώ στα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, με την Τοξότης Α.Ε. να
οφείλει μέσα σε επτά ημέρες από τη λήψη
της προκαταβολής να παράσχει ισόποση

εγγυητική επιστολή και εντός δεκατεσσά-
ρων ημερών οι Άραβες να έδιναν στην Το-
ξότης Α.Ε. όλες τις πληροφορίες για τα
έργα που θα αναλάμβαναν, ενώ μέσα σε
τρεις μήνες η εταιρεία του Καλογρίτσα θα
γνωστοποιούσε πώς θα υλοποιούσε το
έργο ύψους 45 εκατ. ευρώ.

Τίποτε από αυτά δεν πραγματοποιήθη-
κε, σύμφωνα με το πόρισμα-βόμβα της
έκθεσης. Τα χρήματα, δε, αυτά μεταφέρ-
θηκαν σε λογαριασμό ταμιευτηρίου της
Attica Bank του Ιωάννη Βλαδίμηρου Κα-
λογρίτσα μια μέρα πριν από τη δημοπρα-
σία των τηλεοπτικών αδειών. 

Το συγκεκριμένο ποσό παρέμενε δε-
σμευμένο μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2017
στην Attica Bank, όταν και αποδεσμεύτη-
κε κατόπιν επιστολής του υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής (δηλαδή επί υπουρ-
γίας Νίκου Παππά) με θέμα «Την επιβε-
βαίωση επιστροφής της εγγυητικής επι-
στολής και την απαλλαγή της τράπεζας
από την εγγύηση αυτή». 

Εν τέλει, μέσω αυτών των χρημάτων,
όπως αναφέρει και η ΤτΕ, χρηματοδοτή-
θηκε το «στήσιμο» του «Documento», το

οποίο αργότερα πέρασε στα χέρια του
Κώστα Βαξεβάνη. 

Ερωτήματα 
Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πόρισμά

της αναφέρει ότι με παρότρυνσή της τον
Σεπτέμβριο του 2016 υπήρξαν τρεις συ-
νολικά αναφορές στην Αρχή για το ξέπλυ-
μα μαύρου χρήματος. Δύο αναφορές από
τα στελέχη της Attica Bank και μία ανα-
φορά από την Εθνική Τράπεζα για τη δια-
δρομή των 3 εκατ. ευρώ που εστάλησαν
στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρή-
ματος. Στο πόρισμα, επίσης, κατά τις ίδιες
πηγές, δεν αναφέρεται η τυχόν διενέρ-
γεια περαιτέρω ελέγχου των εν λόγω
αναφορών από την Αρχή, οι οποίες διαβι-
βάστηκαν καθώς αξιολογήθηκαν από τα
τραπεζικά στελέχη ως ύποπτες συναλλα-
γές και ήδη εγείρονται πολλά ερωτήματα. 

Αυλαία 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, όλα τα παραπάνω θα διατυπώ-
νονται ευκρινώς στο πόρισμα της πλει-
οψηφίας. Άλλωστε, χθες αποφασίστηκε
να μην κληθούν νέοι μάρτυρες, με τον Νί-
κο Παππά να αποφασίζει να «αποδράσει»
στέλνοντας ένα υπόμνημα αντί να απαν-
τήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής. 

«Αυτή η Προανακριτική Επιτροπή στή-
θηκε μόνο και μόνο επειδή η κυβέρνησή
μας έβαλε τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο,

επειδή ωφέλησε το Δημόσιο, επειδή φο-
ρολόγησε για πρώτη φορά τούς τηλεοπτι-
κούς σταθμούς και, κυρίως, επειδή εξέ-
θεσε τη διαχρονική και διαπλεκόμενη
απραξία των προηγούμενων κυβερνήσε-
ων». Αυτό τόνισε σε δήλωσή του ο πρώην
υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νί-
κος Παππάς και πρόσθεσε: «Σήμερα, με
συνοπτικές διαδικασίες, περιλαμβανο-
μένων καθυστερήσεων αλλά και των δια-
κοπών του Πάσχα, σε ένα διάστημα λιγό-
τερο από δύο μήνες, με μόνο 13 συνε-
δριάσεις, κλείνει ο κύκλος κατάθεσης
των μαρτύρων. Κλείνει ο κύκλος μιας κα-
κόγουστης φάρσας, μιας κακόγουστης
παράστασης που έχει εξελιχθεί σε φιά-
σκο και μπούμερανγκ για τους πολιτικούς
της εμπνευστές. Τη συνέχεια θα έχει τη
δυνατότητα να τη δει όλος ο ελληνικός
λαός στην Ολομέλεια της Βουλής». Ο δε
ΣΥΡΙΖΑ με βάση το πόρισμα της ΤτΕ υπο-
στήριξε ότι μπήκε οριστική ταφόπλακα
στην άθλια μεθόδευση.

Έπεσε ουσιαστικά χθες η αυλαία
της Προανακριτικής Επιτροπής
για τις τηλεοπτικές άδειες
με το άνοιγμα των τραπεζικών
λογαριασμών από την 
Τράπεζα της Ελλάδος 

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης
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Σ
άρκα και οστά παίρνει το σχέ-
διο για τη μόνιμη παρουσία ελι-
κοπτέρων της Αεροπορίας
Στρατού στην Κρήτη, που θα

αυξήσει κατακόρυφα τις επιχειρησιακές
δυνατότητες των αερομεταφερόμενων
μονάδων του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλιμάκιο
που θα μεταφερθεί μέσα στο επόμενο
χρονικό διάστημα στο Ηράκλειο, συγκε-
κριμένα στις εγκαταστάσεις της πρώην
126 Σμηναρχίας Μάχης, θα αποτελείται
από δύο επιθετικά ελικόπτερα AH-64
Apache, δύο μεταφοράς προσωπικού
CH-47D Chinook, δύο από τα νεοαποκτη-
θέντα ελικόπτερα επιθετικής αναγνώρι-
σης OH-58D Kiowa Warrior και από ένα
γενικού ρόλου UH-1D Huey.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την
ενεργοποίηση και τρίτου Αερομεταφερό-
μενου Τάγματος Πεζικού, καθώς αυτό
επιτάσσουν οι αυξημένες επιχειρησιακές
ανάγκες του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Οι
ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι
μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Άγκυ-
ρας, ως απόρροια του παράνομου τουρ-
κολιβυκού μνημονίου, επιβάλλουν την
ενίσχυση και την ταχύτατη ανάπτυξη των
δυνάμεων που έχουν ως τομέα ευθύνης
τους την περιοχή από το Καστελόριζο μέ-

χρι τα νότια της Κρήτης. Με το τρίτο Αερο-
μεταφερόμενο Τάγμα στο νησί, μετά το
545 με έδρα το Ηράκλειο και το 547 με
έδρα το Ρέθυμνο, η Κρήτη θα αποκτήσει
τον δεύτερο πλήρη Αερομεταφερόμενο
σχηματισμό του Στρατού Ξηράς. Ο πρώτος
είναι η 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία
που εφορμά από το Κιλκίς και καλύπτει το
Βόρειο Αιγαίο και την ενδοχώρα, ενώ η 5η
Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία θα έχει ως
περιοχή ευθύνης της τον νότιο τομέα της
χώρας.

Αν και αυτονόητη, από τη στιγμή που
υπάρχουν αερομεταφερόμενες μονάδες,
η δημιουργία βάσης της Αεροπορίας
Στρατού στην Κρήτη υλοποιείται με αρκε-
τά χρόνια καθυστέρησης. Η μόνιμη πα-
ρουσία ελικοπτέρων θα αναβαθμίσει την
εκπαίδευση των αλεξιπτωτιστών με συ-
χνότερες ρίψεις, αεραποβατικές ενέρ-
γειες και ασκήσεις με τη συμμετοχή μέ-
σων και των τριών κλάδων.

Η απόφαση, βέβαια, συνδέεται άμεσα
και με τη σύσταση της νέας Διακλαδικής

Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και του με-
τασχηματισμού των Ειδικών Δυνάμεων
της χώρας, βάσει διεθνών προτύπων, που
ανέλαβε προσωπικά ο αρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατη-
γός Κωνσταντίνος Φλώρος. Η Κρήτη κα-
τέχει πλέον κεντρικό ρόλο στην εκπαί-
δευση της ελίτ των Ειδικών Επιχειρήσε-
ων της Ελλάδας αλλά και των συμμάχων
της. Τους τελευταίους μήνες τμήματα των
Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, του Ισ-
ραήλ, της Κύπρου και άλλων χωρών που
ανήκουν στο τόξο των συμμαχιών που
χτίζει η Αθήνα επισκέπτονται τη Σούδα
και εκπαιδεύονται σε κοινά γυμνάσια με
τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, επεν-
δύοντας στη συνεργασία και τη διαλει-
τουργικότητα. Η Κρήτη είναι ο πυρήνας
αυτών των συνεργειών και η ενίσχυσή
της αποτελεί προτεραιότητα της πολιτι-
κής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Στον ίδιο άξονα κινείται και η αναβάθ-
μιση της αμερικανικής παρουσίας στο
νησί μέσω της νέας Συμφωνίας Αμοιβαί-
ας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), που
θα υπογράψουν σύντομα Αθήνα και Ουά-
σιγκτον, ενώ στο άμεσο μέλλον αναμένε-
ται να ξεκινήσουν και οι εργασίες για τη
δημιουργία ενός δεύτερου ναυστάθμου
για το Πολεμικό Ναυτικό. Πρόθεση του

ελληνικού επιτελείου είναι το «αεροπλα-
νοφόρο» Κρήτη να φιλοξενεί τις νέες
φρεγάτες που θα αποκτήσει η χώρα μετά
το 2025, ώστε να βρίσκονται κοντά στις
περιοχές ενδιαφέροντος της Ανατολικής
Μεσογείου. 

Η Σούδα, πάντως, βρίσκεται ήδη στο
προσκήνιο με συχνές επισκέψεις αμερι-
κανικών και γαλλικών πολεμικών πλοίων
και αεροπλανοφόρων, αφού είναι η μόνη
ναυτική βάση στην περιοχή που μπορεί
να φιλοξενήσει πλοία τέτοιου μεγέθους.
Μόνιμη σχεδόν είναι και η παρουσία μα-
χητικών αεροσκαφών από τους συμμά-
χους της Αθήνας. Μόνο τους τελευταίους
έξι μήνες έχουν μετασταθμεύσει αερο-
σκάφη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα, τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες
Πολιτείες.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ιπτάμενοι και… τζέντλεμεν στη Σούδα

Σάρκα και οστά παίρνει 
το σχέδιο για τη μόνιμη
παρουσία ελικοπτέρων 
της Αεροπορίας 
Στρατού στην Κρήτη
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Σ
τη συνάντηση Μητσοτάκη -
Ερντογάν στρέφει το βλέμμα
της η Αθήνα, με την επίσκεψη
Τσαβούσογλου να κρίνεται επι-

τυχημένη και από τις δύο πλευρές, αφού
«κλείδωσε» το ραντεβού των δύο ηγετών
στις 14 Ιουνίου. Το τετ α τετ του Έλληνα
πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο
θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της
Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με έναν βα-
σικό στόχο: να παραμείνουν ανοιχτοί οι
δίαυλοι επικοινωνίας και να επικρατήσει
ένα μορατόριουμ που θα επιτρέψει την
αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε
Αθήνα και Άγκυρα.

Προς το παρόν, φαίνεται ότι δεν θα
υπάρξει επανάληψη του περσινού καλο-
καιριού, με τους δύο στόλους να βρίσκον-
ται σε απόσταση αναπνοής στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο. Η αλλαγή στά-
σης της Τουρκίας και η φιλική διάθεση
του Τσαβούσογλου ήταν κάτι που ανέμενε
η Αθήνα, αν και είχε προετοιμαστεί για
όλα τα σενάρια. 

Αυτό που έγινε σαφές είναι ότι η Άγκυ-
ρα θέλει να κερδίσει χρόνο ώστε να κλεί-
σει τα μέτωπα που έχει ανοιχτά. Ένα από
αυτά είναι η αποκατάσταση των σχέσεών
της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι S-
400 και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αποτελούν τα μεγαλύτερα
αγκάθια. Το άλλο μεγάλο μέτωπο της
Τουρκίας είναι η Ευρώπη, με τη Σύνοδο
Κορυφής στα τέλη του μήνα να κρίνει την
εφαρμογή της θετικής ατζέντας που περι-
λαμβάνει σημαντικά οικονομικά μέτρα
για την Άγκυρα.

Η Αθήνα γνωρίζει καλά τη στρατηγική
που ακολουθεί η γείτονα και κρατά χαμη-
λά τον πήχη των προσδοκιών, καθώς το
καλό κλίμα μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα
στιγμή. Η απόσταση που χωρίζει τις δύο
πλευρές, άλλωστε, είναι μεγάλη και οι θέ-
σεις στα σοβαρά ζητήματα παραμένουν
διαμετρικά αντίθετες. Παρά τις φιλοφρο-
νήσεις και τις αθλητικές συζητήσεις, οι
δύο υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν
ότι διαφωνούν, με έμπειρους διπλωμάτες
να περιγράφουν τις συνομιλίες που διε-
ξήχθησαν στην Αθήνα ως έναν «διάλογο
κωφών».

Σε κάθε περίπτωση, όμως, μέσα σε εν-
νέα μήνες περάσαμε από το «Ορούτς
Ρέις» στο ραντεβού των δύο ηγετών, ενώ
από τον Φεβρουάριο επανεκκίνησαν οι
διερευνητικές επαφές και οι πολιτικές
διαβουλεύσεις. Αθήνα και Άγκυρα συζη-
τούν και ένα ευρύ φάσμα οικονομικών
θεμάτων, τα οποία συμφωνήθηκαν κατά
την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην
Τουρκία. Την εξειδίκευσή τους ανέλαβαν
στη συνέχεια οι υφυπουργοί Εξωτερικών
Κώστας Φραγκογιάννης και Σεντάτ Ονάλ
και τελικώς επικυρώθηκαν στη συνάντη-
ση Δένδια - Τσαβούσογλου στην Αθήνα. Ο
κατάλογος περιλαμβάνει συνολικά 25 μέ-
τρα, 15 που πρότεινε η ελληνική πλευρά
και 8 η τουρκική, τα οποία άπτονται κυ-
ρίως της οικονομικής και εμπορικής συ-
νεργασίας, ενώ εξετάζονται και μέτρα
στον τομέα των μεταφορών και τηλεπικοι-
νωνιών, της τεχνολογίας, της ενέργειας

και της ναυτιλίας. Ο οδικός χάρτης για την
προτεραιοποίηση και το χρονοδιάγραμμα
κάθε μέτρου θα καθοριστεί σε νεότερη
συνάντηση των δύο υφυπουργών Εξωτε-
ρικών. Οι διαβουλεύσεις με την Ελλάδα
συζητήθηκαν και στο Συμβούλιο Εθνικής
Ασφάλειας που συνεδρίασε χθες στην
Τουρκία υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει
επανάληψη του περσινού 
καλοκαιριού, με τους δύο 
στόλους να βρίσκονται σε
απόσταση αναπνοής 
στο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Θερινό… μορατόριουμ εν όψει

Προετοιμασίες για
τη Σύνοδο Κορυφής
Τα υπουργεία Εξωτερικών και
Εθνικής Άμυνας παραμένουν σε
εγρήγορση, με τους Νίκο Δένδια
και Νίκο Παναγιωτόπουλο να
συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκε-
ψης στη Σύνοδο των Υπουργών
Εξωτερικών και Άμυνας της Βο-
ρειοατλαντικής Συμμαχίας. Αντι-
κείμενο της συνεδρίασης ήταν η
προετοιμασία της Συνόδου Κορυ-
φής του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου στις
Βρυξέλλες, καθώς και η προώθη-
ση της διαδικασίας ΝΑΤΟ 2030 για
την προσαρμογή της Συμμαχίας
έναντι των υφιστάμενων και των
αναδυόμενων προκλήσεων
ασφαλείας. Την ίδια ώρα, η Αθήνα
ενισχύει τη συνεργασία της με τις
συμμαχικές δυνάμεις που δρουν
στην Ανατολική Μεσόγειο και κα-
τόπιν σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ η
φρεγάτα «Σαλαμίς» εντάχθηκε
στη δύναμη κρούσης του γαλλι-
κού αεροπλανοφόρου «Charles
De Gaulle». Η ελληνική φρεγάτα
θα συνοδεύσει το αεροπλανοφό-
ρο κατά τον πλου του προς τη ναυ-
τική βάση της Τουλόν, επιβεβαι-
ώνοντας το υψηλό επίπεδο συ-
νεργασίας και συναντίληψης
Αθήνας - Παρισιού για την ασφά-
λεια και τη σταθερότητα στην
Ανατολική Μεσόγειο.



Α
νησυχία προκαλεί στους
ειδικούς η σημαντική αύ-
ξηση που παρουσίασαν η
Πάτρα και τα Χανιά στο

μέσο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2
στα αστικά λύματα. Πάντως, αξίζει να
σημειωθεί πως πτωτικές ή σταθερο-
ποιητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στο
ιικό φορτίο των περισσότερων περιο-
χών, συμπεριλαμβανομένης και της
Αττικής. 

Πιο συγκεκριμένα, οι καθαρά πτωτι-
κές μεταβολές κυμάνθηκαν από -74%
στην Ξάνθη έως -45% στο Ηράκλειο,
ενώ οριακές κρίνονται οι μειώσεις που
παρατηρήθηκαν στο ιικό φορτίο των
αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Ατ-
τικής (-26%) και στη Θεσσαλονίκη (-
21%). Σταθερό παρέμεινε ουσιαστικά το
ιικό φορτίο στην Αλεξανδρούπολη,
παρουσιάζοντας μη σημαντική μετα-
βολή (+5%). Τέσσερις από τις 12 περιο-
χές του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολο-
γίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ παρουσίασαν
αύξηση στο μέσο ιικό φορτίο σε σχέση
με την προηγούμενη εβδομάδα. Καθα-
ρή αύξηση στο μέσο ιικό φορτίο των
αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην

Πάτρα (+50%) και στα Χανιά (+78%),
ενώ οριακή ήταν η αύξηση στο Ρέθυ-
μνο (+12%) και στα Ιωάννινα (+22%).
Στον Άγιο Νικόλαο δεν ήταν δυνατή η
δειγματοληψία.

Στην είσοδο της χώρας
Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά

επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 1.886, εκ των οποίων πέντε
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θά-
νατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 27,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 12.122 θά-
νατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 482
(60,2% άνδρες). 

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-
19 στα νοσοκομεία της επικράτειας εί-
ναι 173. Από το σύνολο των 1.886 νέων
κρουσμάτων που ανακοίνωσε χθες ο
ΕΟΔΥ, 959 εντοπίζονται στην Αττική,
169 στη Θεσσαλονίκη, 41 στην Αχαΐα,
34 στην Κοζάνη, 52 στη Λάρισα, 32 στη
Μαγνησία, 36 στην Πιερία και 29 στα
Χανιά.

Εντός της εβδομάδας, η
Βόρεια Μακεδονία αναμέ-
νεται να προμηθευτεί 50.000
δόσεις εμβολίου κατά του
κορονοϊού από τη Βουλγα-
ρία και 20.000 από την Ελλά-
δα, όπως έκανε γνωστό χθες
ο υπουργός Υγείας της χώ-
ρας, Βένκο Φίλιπτσε. Τα εμ-
βόλια αυτά θα είναι της As-
traZeneca. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκρι-
μένο εμβόλιο χορηγείται στη Βόρεια Μακεδονία
μόνο σε άτομα άνω των 60 ετών. Σύμφωνα με
ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας της Βόρειας
Μακεδονίας, μέχρι τώρα 315.781 πολίτες της χώ-

ρας έλαβαν την πρώτη
δόση εμβολίου, ενώ
81.273 πολίτες τη δεύτερη
δόση - ήτοι ποσοστό μό-
λις 4% του πληθυσμού
έχει εμβολιαστεί και με τη
δεύτερη δόση. Ο λόγος
για το μικρό αυτό ποσο-
στό οφείλεται στην καθυ-
στέρηση με την οποία ξε-

κίνησε ο εμβολιασμός στη Βόρεια Μακεδονία αλ-
λά και στην έλλειψη εμβολίων στη χώρα. Επιθυ-
μία να εμβολιαστούν έχουν εκφράσει μέχρι στιγ-
μής, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας, συνολικά 431.770 πολίτες.

Πραγματικός… πονοκέφαλος αναδεικνύεται το να θυμάται κανείς όλες τις
επιστημονικές ονομασίες των παραλλαγών του κορονοϊού. Για αυτόν τον
λόγο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε να δώσει σε αυτές και
ονομασίες από γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Η ιδέα είναι να υπάρ-
χουν ονομασίες «εύκολες να τις προφέρει και να τις θυμάται κανείς», αλλά
και να αποφευχθεί το ευρύ κοινό και τα ΜΜΕ να χρησιμοποιούν ονομασίες
που προκαλούν «στιγματισμούς και διακρίσεις», με αναφορές στους τό-
πους όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα της κάθε παραλλαγής, εξή-
γησε ο ΠΟΥ, σε ανακοίνωσή του. Έτσι, η παραλλαγή B.1.1.7, που εντοπίστη-
κε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ονομάζεται «Άλφα» (Alpha). Η
παραλλαγή Β.1.351, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική,
ονομάζεται «Βήτα» (Beta) και η παραλλαγή  P .1, που εντοπίστηκε στη Βρα-
ζιλία, «Γάμμα» (Gamma). Ο ΠΟΥ έχει δώσει δύο διαφορετικές ονομασίες
στις ξεχωριστές υποκατηγορίες της παραλλαγής B.1.617, η οποία πλήττει
την Ινδία και έχει εξαπλωθεί σε δεκάδες χώρες: η B.1.617.2 γίνεται «Δέλ-
τα» (Delta) και η B.1.617.1 «Κάπα» (Kappa). Οι επιστημονικές ονομασίες
των παραλλαγών του ιού θα συνεχίσουν να υφίστανται, καθώς παρέχουν
χρήσιμα δεδομένα σε ειδικούς, αλλά ο ΠΟΥ δεν θα τις χρησιμοποιεί πλέον
στις καθημερινές του ενημερώσεις.

ΠΟΥ: Με ελληνικές ονομασίες 
οι παραλλαγές του κορονοϊού 

«Έκρηξη» του
ιικού φορτίου σε
Χανιά και Πάτρα

Βόρεια Μακεδονία: Περιμένει 20.000 
δόσεις εμβολίων από την Ελλάδα
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Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελ-
λάδα... Κύμα σφοδρών αντιδρά-
σεων έχει προκαλέσει στην Ιτα-
λία η είδηση της αποφυλάκισης
του Ιταλού μαφιόζου Τζοβάνι
Μπρούσκα, ο οποίος είχε κατα-
δικαστεί συνολικά σε 26 χρόνια
κάθειρξης, τα οποία συμπληρώ-
νονταν του χρόνου.

Ο Μπρούσκα είχε στο παθητι-
κό του πολλά «ανδραγαθήμα-
τα». Ήταν ο άνθρωπος που πυ-
ροδότησε τη βόμβα η οποία
αφαίρεσε τη ζωή του δικαστή
Τζοβάνι Φαλκόνε, το 1992, στη
Σικελία. Λίγο νωρίτερα είχε
πρωταγωνιστήσει στην απαγω-

γή και τη δολοφονία του 13χρο-
νου γιου ενός άλλου μαφιόζου,
του Σαντίνο ντι Ματέο, επειδή ο
τελευταίος είχε αρχίσει τη συ-
νεργασία του με τις Αρχές. Η δο-
λοφονία του μικρού και η διάλυ-
ση της σορού του με οξύ είχαν
προκαλέσει σοκ και αποτροπια-
σμό σε ολόκληρη την Ιταλία.

Εκείνη την εποχή ο Μπρού-
σκα οργάνωνε την τοποθέτηση
εκρηκτικών σε κεντρικά σημεία

της Ρώμης, της Φλωρεντίας και
του Μιλάνου, σε μια προσπάθεια
τρομοκράτησης της ιταλικής Δι-
καιοσύνης, ώστε να αποφυλακι-
στούν φίλοι του μαφιόζοι που
είχαν συλληφθεί και φυλακι-
στεί.

Η χθεσινή του αποφυλάκιση,
αν και έγινε στο τέλος, σχεδόν,
της ποινής του, προκάλεσε πολ-
λές αντιδράσεις στην ιταλική
κοινή γνώμη. Κύριο επιχείρημα

ήταν το ότι συνεργάστηκε με τις
Αρχές, στις οποίες αποκάλυψε
σημαντικά μυστικά της Κόζα
Νόστρα. Πάντως, η Μαρία Φαλ-
κόνε, αδελφή του δολοφονημέ-
νου δικαστή Τζοβάνι Φαλκόνε,
στο άκουσμα της είδησης δήλω-
σε: «Πρόκειται για μια είδηση η
οποία μου προκαλεί πόνο, αλλά
είναι αυτό που ορίζει ο νόμος.
Και αφού πρόκειται για νόμο
που θέλησε ο ίδιος ο αδελφός
μου, πρέπει να τηρηθεί». Ωστό-
σο η δήμαρχος της Ρώμης, Βιρ-
τζίνια Ράτζι, δήλωσε: «Αφέθηκε
ελεύθερος; Δεν το πιστεύω! Εί-
ναι ντροπή, είναι αδικία…».

Σάλος στην Ιταλία για την αποφυλάκιση 
του αρχιμαφιόζου Τζοβάνι Μπρούσκα

Στη δεύτερη σύσκεψη που έγινε στην Κατε-
χάκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
ζήτησε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφαλείας
των πολιτών, με εντονότερη αστυνομική πα-
ρουσία σε «ευαίσθητες» περιοχές. Ιδιαίτε-
ρη μνεία έγινε στη μετατόπιση -κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες- της παραβατικότη-
τας προς τις παραθαλάσσιες περιοχές (σ.σ.:
νότια προάστια, πλαζ κ.α.). Ξεχωριστό εν-
διαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή ρόλου που
αποφασίστηκε για την Ομάδα ΔΡΑΣΗ, η
οποία θα συνεχίσει μεν να λειτουργεί ως
δύναμη καταστολής, όταν απαιτείται, ωστό-
σο εντάσσεται κι αυτή στον επιχειρησιακό
σχεδιασμό για την αστυνόμευση της Αττι-
κής μαζί με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., την ΟΠΚΕ,
τους «Πάνθηρες» και άλλες δυνάμεις. 
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα
σχηματιστούν μικρές και ευέλικτες ομάδες
αστυνόμευσης, με στόχο να περιπολούν -
επιχειρούν σε μεγαλύτερη περίμετρο και
περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Οι ομάδες αυτές θα σχηματιστούν
τόσο από ένστολους όσο και από αστυνομι-
κούς της Ασφάλειας, οι οποίοι είναι επι-
φορτισμένοι με τον ρόλο της συλλογής πλη-
ροφοριών. 

Νέος ρόλος
για την Ομάδα
ΔΡΑΣΗ

Δ
ύο συσκέψεις «επιχειρησιακού
συντονισμού» πραγματοποι-
ήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο
υπουργείο Προστασίας του Πο-

λίτη, υπό την εποπτεία του Μιχάλη Χρυσο-
χοΐδη και την παρουσία ανώτατων αξιωμα-
τικών της ΕΛ.ΑΣ., με στόχο την αντιμετώπι-
ση του οργανωμένου εγκλήματος και τη
βελτίωση των επιδόσεων όσον αφορά στην
καθημερινή αστυνόμευση. 

Το μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων και
η αύξηση της λεγόμενης μικροεγκληματι-
κότητας (σ.σ.: ιδίως μετά την άρση του
lockdown) ήχησαν «καμπανάκια» στην
Κατεχάκη, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαίο
να τεθούν επί τάπητος ο επιχειρησιακός
σχεδιασμός και η διάταξη δυνάμεων. Σε
ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα, πολι-
τική και φυσική ηγεσία του Σώματος συζή-
τησαν εκτενώς για το τι πρέπει να αλλάξει,
ώστε να χτυπηθεί το φαινόμενο στην
«καρδιά» του. Ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης,
άλλωστε, σε ανακοίνωση, τη Δευτέρα έκα-
νε λόγο για «πόλεμο με το οργανωμένο έγ-
κλημα» όχι μόνο ως ΕΛ.ΑΣ., αλλά ως Δη-
μοκρατία συνολικά. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Political», προβλέπεται νέος επι-
χειρησιακός σχεδιασμός για τις εμπλεκό-
μενες αστυνομικές υπηρεσίες, με ενίσχυ-

σή τους τόσο σε επίπεδο προσωπικού
(σ.σ.: έγινε λόγος για «αναδιάταξη δυνάμε-
ων») όσο και σε επίπεδο μέσων (σ.σ.: αυ-
ξημένη ροή πληροφόρησης, νέες ερευνη-
τικές μέθοδοι κ.ά.). Όσον αφορά στη «χαρ-
τογράφηση» των εγκληματικών ομάδων
και των προσώπων που εμπλέκονται στο
οργανωμένο έγκλημα, πηγές του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη σχολίασαν
πως «αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη
συμβεί». Ανέφεραν χαρακτηριστικά τον
φάκελο για την Greek Mafia που παραδό-
θηκε προ ημερών στην Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐ-
δη και τον διοικητή της Ασφάλειας Αττι-

κής, ενώ έκαναν λόγο για ένα φαινόμενο,
δυναμικό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η
«χαρτογράφηση» είναι συνεχής και αλλά-
ζει ανάλογα με τα νέα δεδομένα που δια-
μορφώνονται.

Το σχέδιο της Κατεχάκη για
το οργανωμένο έγκλημα

Ο Χρυσοχοΐδης ζήτησε
από τους αξιωματικούς
«αναδιάταξη δυνάμε-
ων», αυξημένη ροή 
πληροφόρησης και νέες
ερευνητικές μεθόδους…

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Πέπλο μυστηρίου καλύπτει ένα πολύ
«περίεργο» περιστατικό πυροβολισμών
με στόχο την πρόσοψη διαμερισμάτων
πολυκατοικίας επί της οδού Κουμουν-
δούρου στον Άλιμο. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ακόμη και για την ώρα των πυροβολι-
σμών υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα
στους κατοίκους, καθώς άλλοι ανέφεραν
στις Αρχές ότι περιστατικό συνέβη γύρω
στις 4 τα ξημερώματα και άλλοι ότι αυτό
έλαβε χώρα αρκετά αργότερα. Σε κάθε
περίπτωση, το Κέντρο της Άμεσης Δρά-
σης ενημερώθηκε στις 6.30, με ισχυρές
αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν την
περιοχή και κλιμάκιο της Ασφάλειας να
ερευνά εξονυχιστικά την πολυκατοικία
(διαμερίσματα του 2ου, του 3ου και του
4ου ορόφου).

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση
από την ΕΛ.ΑΣ., στο σημείο βρέθηκε ένας
κάλυκας από πυροβόλο όπλο (πιστόλι),
όμως κάτοικοι κάνουν λόγο για τουλάχι-
στον τέσσερις πυροβολισμούς. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι σε τοίχους μπαλκονιών
υπήρχαν σίγουρα περισσότερες από δύο
οπές που προκλήθηκαν -πιθανότατα-
από τα πυρά του πιστολέρο. Ακόμη μεγα-
λύτερο μυστήριο καλύπτει τα κίνητρα της
συγκεκριμένης ενέργειας, καθώς στη
συγκεκριμένη πολυκατοικία δεν διαμένει
κάποιο άτομο που θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί «στόχος». Ακόμα και ένας
αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που διέ-
μενε φαίνεται να μετακόμισε πριν από
μερικούς μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, την προανάκριση
για το «περίεργο» αυτό περιστατικό διε-
νεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτι-
οανατολικής Αττικής, ενώ ο κάλυκας έχει
σταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια
της ΕΛ.ΑΣ. για ανάλυση! 

Κώστας Παπαδόπουλος

Τ
ο κουβάρι της άγριας δολοφο-
νίας του πυγμάχου Τάσου Μπερ-
δέση στη Βάρη προσπαθούν να
ξετυλίξουν οι αστυνομικοί του

Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλει-
ας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φως στην
υπόθεση αναμένεται να ρίξουν το βιντεο-
ληπτικό υλικό από το σημείο όπου οι
άγνωστοι, μέχρι στιγμής, δράστες «γάζω-
σαν» τον 39χρονο, αλλά και οι νέες μαρτυ-
ρίες που ίσως να βοηθήσουν τις έρευνες
των αρχών. 

Την ίδια στιγμή, σοκάρουν τα στοιχεία
που έρχονται στο φως της δημοσιότητας
από την ιατροδικαστική έκθεση την οποία
συνέταξε καθηγητής της Ιατροδικαστικής
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Συγκεκρι-
μένα, ο Τάσος Μπερδέσης φέρει πολλα-
πλές κακώσεις θώρακος - κεφαλής, ενώ
«γαζώθηκε» σχεδόν εξ επαφής, σε από-
σταση λιγότερη των τριών μέτρων, με
σφαίρες των 7.62 mm. Ο εκτελεστής τον
αιφνιδίασε και τον πυροβόλησε μέσα από
το μαύρο τζιπ, την ώρα που αυτός μόλις
είχε κατέβει από το λευκό Smart για να
κατευθυνθεί με τα πόδια σε γυμναστήριο
της Βάρης. O εκτελεστής έριξε 14 σφαίρες
με το Καλάσνικοφ και μία από τις βολίδες
χτύπησε χαμηλά στο παρμπρίζ του λευ-
κού Smart. Δεν αποκλείεται, βέβαια, αυτή
η βολίδα να προέρχεται από εξοστρακι-
σμό, να βρήκε πρώτα τον 39χρονο και να
προσέκρουσε στη συνέχεια σε άλλο αντι-
κείμενο (έδαφος) προτού καταλήξει στο
παρμπρίζ. Ήταν, πάντως, τόσο κοντινή η
απόσταση, ώστε οι πολεμικές σφαίρες
που έπληξαν τον 39χρονο πυγμάχο σε
πολλά σημεία του σώματός του «παρα-
μόρφωσαν» τον στόχο τους!

Στο μεταξύ, ο ποινικολόγος Σάκης Κε-
χαγιόγλου, σχολιάζοντας τη δολοφονία
του πυγμάχου Τάσου Μπερδέση, εξέφρα-
σε την επιφύλαξή του για ό,τι συνέβη και
για το ποιος κρύβεται πίσω από την εκτέ-
λεση. «Είμαι επιφυλακτικός στο να κάνω
εικασίες. Το ότι έχει κατηγορηθεί στο πα-
ρελθόν και έχει αθωωθεί κατ’ επανάληψη
δεν σημαίνει ότι μπορώ να εικάσω τι συ-
νέβη τώρα. Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. είναι η
υπόθεση. Ελπίζω και εύχομαι να βρουν
τους δολοφόνους και να εξιχνιαστεί η
υπόθεση». «Λυπάμαι πολύ. Ήταν ένα παι-
δί από φτωχή οικογένεια. Κάποιες από τις
εμπλοκές του οφείλονταν σε αυτήν τη
φτώχεια. Ήταν ένα φτωχό παιδί που προ-
σπαθούσε να βρει τρόπους να επιβιώσει.
Το αν αυτοί ήταν πάντοτε νόμιμοι ή στα
όρια της νομιμότητας θα το κρίνει η Δι-
καιοσύνη», συμπλήρωσε ο γνωστός δικη-
γόρος. Ερωτηθείς γιατί το όνομα του Τά-
σου Μπερδέση βρισκόταν στη λίστα με
την ελληνική μαφία που παρέδωσε στη
Δικαιοσύνη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
υποστήριξε ότι «σε έναν φάκελο όπου
υπάρχουν εμπλεκόμενοι σε ποινικές
υποθέσεις δεν σημαίνει ότι και οι 500 εί-
ναι ένοχοι».

ΑΑπόπειρα αρπαγής
ανήλικης: 
Προφυλακιστέος 
ο 48χρονος 

Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες,
μετά την απολογία του στον ανα-
κριτή, ο 48χρονος που κατηγορεί-
ται ότι επιχείρησε να αρπάξει ένα
13χρονο κορίτσι στη Ραφήνα, ενώ
έκανε ποδήλατο, την περασμένη
Παρασκευή. Σε βάρος του 48χρο-
νου ασκήθηκε ποινική δίωξη για
παρενόχληση και απόπειρα αρ-
παγής ανηλίκου.
Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία,
αλλά, σύμφωνα με όσα έχουν κα-
ταγγελθεί, ο κατηγορούμενος ξε-
κίνησε να παρενοχλεί λεκτικά τη
13χρονη, η οποία προσπάθησε να
τον αποφύγει. Ωστόσο εκείνος,
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, την ακολούθησε, σταμάτησε
το Ι.Χ. του δίπλα της και επιχείρη-
σε διά τη βίας να τη βάλει μέσα σε
αυτό. Όπως ήταν φυσικό, το κορί-
τσι άρχισε να φωνάζει και στο ση-
μείο έφτασαν πολίτες που την
άκουσαν. Ο 48χρονος μπήκε στο
αυτοκίνητό του και έφυγε με τα-
χύτητα από το σημείο. Κατά τον
έλεγχο που πραγματοποίησαν στο
αυτοκίνητό του, οι αστυνομικοί
εντόπισαν υπνωτικά χάπια.

Σχεδόν εξ επαφής
«γάζωσαν» τον 
Τάσο Μπερδέση
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Σοκάρουν τα στοιχεία 
που έρχονται στο φως 
της δημοσιότητας από 
την ιατροδικαστική έκθεση…

Μυστήριο με 
πυροβολισμούς
στον Άλιμο
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Ο «οδικός χάρτης» για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου 
Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, όπως και οι συνυποψήφιοί

τους από τα ΓΕΛ, θα συμπληρώσουν φέτος μόνο το μη-
χανογραφικό δελτίο (Μ.Δ.) πρώτης φάσης και το παράλ-
ληλο μηχανογραφικό, διεκδικώντας μια θέση σε δημό-
σιο ΙΕΚ με τον βαθμό του απολυτηρίου τους. Η συμπλή-
ρωση και η υποβολή του Μ.Δ. γίνεται μετά την ολοκλή-
ρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τη γνωστοποί-
ηση των βαθμολογιών τους στα πανελλαδικώς εξεταζό-
μενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας, τα ει-
δικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες. Μόνο για
φέτος δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των Σχο-

λών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων που μπο-
ρούν να δηλωθούν, ενώ από το επόμενο σχολικό έτος οι
υποψήφιοι θα επιλέγουν το 20% του συνόλου από τον Το-
μέα στον οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με την Ειδι-
κότητά τους και από την Κοινή Ομάδα. Ο αριθμός των δη-
λώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου
των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων
του οικείου Τομέα σπουδών και της Κοινής Ομάδας.

Προϋπόθεση δήλωσης στο Μ.Δ. των Σχολών, Τμημά-
των ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων είναι οι υποψήφιοι να
έχουν επιτύχει την ΕΒΕ ή τις ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος

ή της πρακτικής δοκιμασίας, εφόσον συντρέχει τέτοια
περίπτωση, καθώς και την ΕΒΕ της Σχολής, Τμήματος ή
Εισαγωγικής Κατεύθυνσης. Από τις Πανελλαδικές του
2022, μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψή-
φιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθεί-
σες επιλογές τους στο Μ.Δ. πρώτης φάσης μπορούν να
συμπληρώσουν το Μ.Δ. δεύτερης φάσης. Σε αυτό είναι
δυνατόν να δηλωθούν, χωρίς περιορισμό επιλογών, Σχο-
λές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του Τομέα
και της Κοινής Ομάδας στα οποία έχουν πρόσβαση οι
υποψήφιοι.

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Σ
ε δύο εβδομάδες -και συγκεκρι-
μένα στις 15 Ιουνίου- ανοίγει η
αυλαία των Πανελλαδικών Εξετά-
σεων για τους υποψηφίους των

Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι θα ει-
σαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
βάσει του νέου συστήματος, όπου πρωτα-
γωνιστεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
(ΕΒΕ). Με σχετική εγκύκλιό του, το
υπουργείο Παιδείας καθοδηγεί τους υπο-
ψηφίους των ΕΠΑΛ σχετικά με τον υπολο-
γισμό των μορίων που θα συγκεντρώσουν. 

Όπως επισημαίνεται σε αυτήν, σε Σχο-
λές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύν-
σεις οι οποίες είναι προσβάσιμες από
έναν Τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει μία
Ειδικότητα, η ΕΒΕ διαμορφώνεται από τον
Μέσο Όρο των Μέσων Όρων (Μ.Ο. των
Μ.Ο.) των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα του Τομέα/Ειδι-
κότητας. 

Σε Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κα-
τευθύνσεις οι οποίες είναι προσβάσιμες
από περισσότερους από έναν Τομείς, οι
οποίοι περιλαμβάνουν έκαστος από μία
Ειδικότητα, η ΕΒΕ διαμορφώνεται από τον
μικρότερο Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογι-
κών επιδόσεων των υποψηφίων στα πα-
νελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των
Τομέων/Ειδικοτήτων όπου εντάσσονται οι
συγκεκριμένες Σχολές, Τμήματα ή Εισα-
γωγικές Κατευθύνσεις. Σε Σχολές, Τμήμα
ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις οι οποίες εί-
ναι προσβάσιμες από περισσότερους από
έναν Τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν
έκαστος περισσότερες από μία Ειδικότη-
τες, η ΕΒΕ διαμορφώνεται από τον Μ.Ο.
των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων
των υποψηφίων στα πανελλαδικώς εξετα-
ζόμενα μαθήματα των Τομέων, στους

οποίους εντάσσονται οι συγκεκριμένες
Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευ-
θύνσεις. 

Για την πρόσβαση σε Σχολή, Τμήμα ή Ει-
σαγωγική Κατεύθυνση όπου απαιτείται
εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτική δο-
κιμασία, η διαδικασία υπολογισμού του
Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων για την εξαγωγή της ΕΒΕ εί-
ναι η εξής: Σε Σχολές, Τμήματα ή Εισαγω-
γικές Κατευθύνσεις όπου απαιτείται εξέ-
ταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκι-
μασία και είναι προσβάσιμες από έναν Το-
μέα και ένα Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΑΛ, η
ΕΒΕ ανά ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκι-
μασία διαμορφώνεται από τον Μ.Ο. των

Μ.Ο. των υποψηφίων του Τομέα. Σε Σχο-
λές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύν-
σεις όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό
μάθημα ή πρακτική δοκιμασία και είναι
προσβάσιμες από έναν Τομέα και ένα Επι-
στημονικό Πεδίο ΓΕΛ, η ΕΒΕ ανά ειδικό
μάθημα ή πρακτική δοκιμασία διαμορφώ-
νεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά
ΕΠΑΛ και ΓΕΛ από τον Μ.Ο. των βαθμολο-
γικών επιδόσεων των υποψηφίων του Το-
μέα ΕΠΑΛ και του Επιστημονικού Πεδίου
ΓΕΛ στο οικείο ειδικό μάθημα ή την πρα-
κτική δοκιμασία. Για τη διαπίστωση της
επίτευξης της ΕΒΕ από τον υποψήφιο,
συγκρίνεται η ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισα-
γωγική κατεύθυνση ΕΒΕ με τον Μ.Ο. των

βαθμολογικών επιδόσεων του υποψηφί-
ου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθή-
ματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. 

Οδηγός για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ 

Το υπουργείο Παιδείας 
καθοδηγεί τους μαθητές 
σχετικά με τον υπολογισμό
των μορίων που θα 
συγκεντρώσουν 
στις Πανελλαδικές 



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Ν
έους συντελεστές βαρύτη-
τας αποκτούν τα πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενα μαθήματα
και τα ειδικά μαθήματα στα

οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, από
τις Πανελλαδικές του 2022 και έπειτα,
για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές και
Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές Πυ-
ροσβεστικής και Λιμενικού και στις
Τουριστικές Σχολές. Ενδεικτικά, στην
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευ-
σης Κρήτης και Ρόδου, για την εισαγω-
γή από το πρώτο Επιστημονικό Πεδίο, η
Νεοελληνική Γλώσσα, τα Αρχαία Ελλη-
νικά και η Ιστορία θα έχουν συντελεστή
βαρύτητας 24% και τα Λατινικά 28%. Για
την εισαγωγή από το τέταρτο Επιστημο-
νικό Πεδίο, η Νεοελληνική Γλώσσα και
τα Μαθηματικά θα έχουν συντελεστή
22%, η Πληροφορική και η Οικονομία
28% και το ειδικό μάθημα 20%. 

Στις Στρατιωτικές Σχολές, σε Νομικό
και Ψυχολόγων Θεσσαλονίκης μαθή-
ματα βαρύτητας είναι η Νεοελληνική
Γλώσσα με συντελεστές 30% και 35%
αντίστοιχα, τα Αρχαία Ελληνικά με 30%
και 25%, η Ιστορία και τα Λατινικά με
20% και για τα δύο Τμήματα. Στη Σχολή
Ευελπίδων - Όπλα μαθήματα βαρύτη-
τας θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα

(25%), η Φυσική (20%), η Χημεία (20%)
και τα Μαθηματικά (35%).

Για την εισαγωγή στη Σχολή Ευελπί-
δων - ΣΩΜΑΤΑ συντελεστές έχουν η
Νεοελληνική Γλώσσα (25%), η Φυσική
(20%), η Χημεία (20%) και τα Μαθηματι-
κά (35%). Στις Σχολές Ικάρων - ΣΩΜΑ-
ΤΑ, Ικάρων Ελεγκτές Αεράμυνας, Ικά-
ρων Ιπτάμενοι και Ικάρων Μηχανικοί
στα ίδια μαθήματα οι συντελεστές δια-
μορφώνονται 25%, 25%, 20% και 30%.
Στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών
Ναυτικού (30%, 20%, 20%, 30%), Μονί-
μων Υπαξιωματικών Στρατού - ΟΠΛΑ
(20%, 30%, 20%, 30%), Μονίμων Υπαξιω-
ματικών Στρατού - ΣΩΜΑΤΑ (20%, 30%,
20%, 30%), Ναυτικών Δοκίμων Μάχιμοι
(22%, 25%, 20%, 33%) και Ναυτικών Δο-
κίμων Μηχανικοί (22%, 25%, 20%, 33%)
και πάλι μαθήματα βαρύτητας είναι η
Νεοελληνική Γλώσσα, η Φυσική, η Χη-
μεία και τα Μαθηματικά.

Μεταξύ άλλων, στα Τμήματα Αξιωμα-
τικοί Νοσηλευτικής και Ιατρικό Θεσσα-
λονίκης η Νεοελληνική Γλώσσα, η Φυ-
σική, η Χημεία και η Βιολογία έχουν
συντελεστή 25%, ενώ στο Κτηνιατρικό
Θεσσαλονίκης στα ίδια μαθήματα οι
συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:
20%, 20%, 27%, 33%. Στο Οικονομικό
Θεσσαλονίκης μαθήματα βαρύτητας
ορίζονται η Νεοελληνική Γλώσσα

(30%), τα Μαθηματικά (30%), η Πληρο-
φορική (20%) και η Οικονομία (20%). 

Στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας, όπου οι υποψήφιοι εισά-
γονται από το πρώτο, το δεύτερο και το
τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο, μαθήματα
βαρύτητας είναι τα εξής: Νεοελληνική
Γλώσσα (30%), Αρχαία Ελληνικά (20%),
Ιστορία (30%) και Λατινικά (20%), Νε-
οελληνική Γλώσσα (30%), Φυσική (20%),
Χημεία (20%) και Μαθηματικά (30%),
Νεοελληνική Γλώσσα (30%), Μαθηματι-
κά (30%), Πληροφορική (20%) και Οικο-
νομία (20%).

Η επίτευξη στις Πανελλαδικές Εξετάσεις βαθμολογικής
επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγω-
γής (ΕΒΕ) ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση απο-
τελεί προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικα-
σία επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
μέσω της συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου. Αυτό
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στην τροποποιητική απόφαση
του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη διαδικασία διεξαγω-
γής των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Για τις Σχολές, Τμήματα
και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προ-
ϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμα-

σίες, απαιτείται επιπλέον η επίτευξη της ΕΒΕ του ειδικού μα-
θήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας. 

Σύμφωνα με την απόφαση, για την εισαγωγή στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, η ΕΒΕ
ανά ειδικό μάθημα ή η πρακτική δοκιμασία ανά Σχολή, Τμή-
μα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, η ΕΒΕ ανά Σχολή, Τμήμα ή Ει-
σαγωγική Κατεύθυνση και το σύνολο των μορίων που συγ-
κεντρώνει ο υποψήφιος στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα-
θήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου καθώς και στα ει-
δικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες.

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμ-

πλήρωση μηχανογραφικού δελτίου μπορούν να υποβάλουν
για ένα συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ανάλογα με την
Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετά-
στηκαν πανελλαδικά. Υποψήφιοι παλαιότερων ετών διεκδι-
κούν ποσοστό 10% των θέσεων των εισακτέων χωρίς νέα εξέ-
ταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την
ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών,
εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την ΕΒΕ ανά Σχολή,
Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση οι οποίες διαμορφώθηκαν
κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις Πανελ-
λαδικές Εξετάσεις. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού 

Ποιοι είναι οι νέοι 
συντελεστές βαρύτητας στα
πανελλαδικώς εξεταζόμενα
μαθήματα και στα ειδικά 
μαθήματα στα οποία 
θα εξεταστούν οι υποψήφιοι
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Αλλάζει ο τρόπος 
εισαγωγής στις
Στρατιωτικές Σχολές 



Χερσόνησος

Παμμεσογειακή εκστρατεία 
Καθαρίστε τη Μεσόγειο»

Την περιβαλλοντική εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο»
εγκαινίασε η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου σε
συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, στο πλαίσιο μιας
παμμεσογειακής εκστρατείας καθαρισμού των ακτών της Με-
σογείου. Στον πρώτο καθαρισμό στην παραλία Ανάληψη, εκτός
των διοργανωτών, συμμετείχαν το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσο-
νήσου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψης, το ιδιωτικό εκπαι-
δευτήριο Junior Academy - Χερρονάσιος Σχολή «Ανδρέας
Γιαννόπουλος», δύτες από το κέντρο καταδύσεων Eco Diving
Center, η ομάδα εθελοντών Heraklion Eco Voice, το παιδικό
ραδιόφωνο Family FM 89,5 και η περιβαλλοντική οργάνωση
για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων iSea.

ΟΤΑ 

Τρεις δήμοι θα λάβουν 
1,5 εκατ. ευρώ για τις ΔΕΥΑ

Τρεις δήμοι θα λάβουν από τους Κεντρικούς Αυτοτε-
λείς Πόρους (ΚΑΠ) το συνολικό ποσό ύψους 1.456.861
ευρώ «προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτι-
κών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης αυτών για το
χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 30/6/2020». Οι τρεις
δήμοι και το ποσό που θα λάβουν είναι: Μεσσήνης Μεσ-
σηνίας 700.000, Πλατανιά Χανίων 433.410, Ηρακλειάς
Σερρών 323.451. Σύνολο: 1.456.861. Τα εν λόγω ποσά
συμψηφίζονται με την επιχορήγηση που αποδίδεται σε
αυτούς από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών τους σε 72 μηνιαίες δόσεις, αρ-
χής γενομένης από τον Μάιο του 2021.

Βέροια

Ο δήμαρχος «καρατόμησε» 
τον αντιδήμαρχό του
Κακή εξέλιξη είχε η σαββατιάτικη συνάντηση δημάρχου και
αντιδημάρχου. Έπειτα από μια «νευρική» συζήτηση ο δή-
μαρχος Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης ζήτησε την άμεση πα-
ραίτηση του αντιδημάρχου Υπηρεσίας Δόμησης και Κτημα-
τολογίου Κωνσταντίνου Παλουκίδη. Την επόμενη Δευτέρα ο
αντιδήμαρχος κατέθεσε έγγραφη παραίτηση και ο δήμαρ-
χος ευχαρίστησε τον παραιτηθέντα για τη μέχρι τώρα συνερ-
γασία τους. Πάντως, οι δημότες αναμένουν εξηγήσεις για
τους λόγους της παραίτησης…

Σε πλήρη εξέλιξη η επέκταση του βιολογικού καθαρι-
σμού Μυκόνου, ενός από τα πλέον σημαντικά έργα
υποδομών στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων. Ο
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
4.540.183 ευρώ και χρηματοδοτείται από πρόγραμμα
του υπουργείου Εσωτερικών. Ο δήμαρχος Μυκόνου
Κωνσταντίνος Κουκάς, ο οποίος επισκέφτηκε σήμε-
ρα το έργο, τόνισε ότι «το έργο θα συμβάλει στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής και στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών
της τουριστικής περιόδου. Σταθερή μας επιλογή είναι
να αντιμετωπίσουμε οριστικά σημαντικά διαχρονικά
προβλήματα του νησιού και αναβάθμισης των βασι-
κών υποδομών του».

Τα 34α γενέθλιά του γιορτάζει ο δη-
μοτικός ραδιοσταθμός της πρωτεύου-
σας. Ήταν 31 Μαΐου 1987 όταν εξέπεμ-
ψε το πρώτο του σήμα, αλλάζοντας τον
ραδιοφωνικό χάρτη. Γιορτάζοντας τα
γενέθλιά του, χθες Τρίτη 1 Ιουνίου, πρώ-
τη μέρα του καλοκαιριού, κατέβηκε
στην καρδιά της πόλης, στο Σύνταγμα,
δημιούργησε ένα αυτοσχέδιο στούντιο
και εξέπεμψε ζωντανά από τις 6 το πρωί
έως και τις 8 το βράδυ! Στα μικρόφωνα
του δημοτικού ραδιοφώνου βρέθηκαν
άνθρωποι «της διπλανής πόρτας» μαζί
με τους επικεφαλής των Δημοτικών
Παρατάξεων, καλλιτέχνες και εκπρο-
σώπους φορέων του δήμου, που με τις
δράσεις τους αντιμετωπίζουν ουσιαστι-
κά τα προβλήματα των ευπαθών πληθυ-
σμιακών ομάδων και ευαισθητοποιούν
την κοινωνία. Παράλληλα, διεξήχθη και
εθελοντική αιμοδοσία από εξειδικευ-
μένο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας.

!34 ετών ο Αθήνα 9.84 
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Επεκτείνεται ο βιολογικός καθαρισμός

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μύκονος

Δοξάτο Δράμας

Πρόστιμο για άρνηση self test
Η άρνηση ή, έστω, αμέλεια να κάνει ο εργαζόμενος το self
test για Covid-19 κοστίζει ακριβά στον Δήμο Δοξάτου Δρά-
μας. Ο δήμαρχος Θέμης Ζεκερίδης υπέγραψε απόφαση να
«γίνεται περικοπή μισθού» σε υπάλληλο του δήμου «λόγω
μη διενέργειας του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου
για Covid-19, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη απουσία
από τα καθήκοντά της μία μέρα, στις 20 Μαΐου του 2021»,
αναφέρεται στην απόφαση.
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Μ
ε μεγάλη υπερηφάνεια συμμετεί-
χε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης στα εγκαίνια

του πρώτου μικρού κύκλοτρου που πρό-
σφερε η περιφέρεια στο Νοσοκομείο «Με-
ταξά» του Πειραιά. Τα εγκαίνια έγιναν πα-
ρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υγείας
Βασίλη Κοντοζαμάνη και τα ευλόγησε ο
μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.

Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχα-
νολογικό εξοπλισμό, τον πρώτο που εγκα-
θίσταται σε νοσοκομείο στην Ελλάδα και το
οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη μάχη
για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση
του καρκίνου.

«Με το πρωτοποριακό αυτό μηχάνημα,
το πρώτο που εγκαθίσταται σε Ελληνική
δομή Υγείας, το Νοσοκομείο “Μεταξά”
περνάει σε μια νέα εποχή, αναβαθμίζοντας
ουσιαστικά τις υπηρεσίες του προς τους
καρκινοπαθείς», επισήμανε ο περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης στον

χαιρετισμό του. Όπως σημείωσε η περιφέ-
ρεια, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττι-
κής 2014-2020 εξασφάλισε κονδύλι 22
εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό υγείας σε
νοσοκομεία και υγειονομικές περιφέρει-
ες, ενώ ενισχύει για δύο χρόνια 73 φορείς
Υγείας με επικουρικό προσωπικό ιατρών
και νοσηλευτών με περίπου 100 εκατ. ευ-
ρώ. Με κοινοτικούς πόρους μέσω ΠΕΠ
ενισχύθηκε η Γενική Γραμματεία Δημό-
σιας Υγείας με 5 εκατ. ευρώ για τη δημι-
ουργία ενός Δικτύου Διασφάλισης Δημό-
σιας Υγείας, καθώς και ο ΕΟΔΥ με 10 εκατ.
ευρώ για την αναβάθμιση των εργαστη-
ρίων του ΚΕΔΥ.

Παράλληλα, προχώρησε πολύμορφη
ενίσχυση της 1ης και 2ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας με ίδιους πόρους της περιφέ-
ρειας ύψους 41,6 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα
στην κρίση του κορονοϊού διατέθηκαν συ-
νολικά 180 εκατ. ευρώ για τη δημόσια
υγεία.

Πολιτικές αγωγής υγείας και πρόληψης στους Ρομά
Η προώθηση πολιτικών αγωγής υγείας

και πρόληψης στους Ρομά και η εκπαίδευ-
ση των διαμεσολαβητών υγείας ήταν τα κύ-
ρια θέματα που συζητήθηκαν στο συνέδριο
που διοργάνωσε ο Δήμος Χαλανδρίου ως
εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος
Erasmus «Roma Health Care II», με τη
συμμετοχή της Πανελλαδικής Συνομο-
σπονδίας Ελλήνων Ρομά. Όπως επισημάν-
θηκε, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Roma
Health Care II» στοχεύει, πέρα από την υλοποίηση πολιτικών για την αγωγή υγείας και την
πρόληψη μεταξύ του πληθυσμού των Ρομά, και στη δημιουργία τα επόμενα χρόνια κέντρων
υγείας για τους Ρομά. Στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου οι συμμετέχοντες επι-
σκέφτηκαν τον καταυλισμό των Ρομά στο Νομισματοκοπείο, περιηγήθηκαν στην Ακρόπο-
λη και στο ιστορικό κέντρο, όπως και στη Ρεματιά Χαλανδρίου.

Να προχωρήσει 
το έργο 

Επίσημη ενημέρωση για την εξέ-
λιξη των έργων που καθυστερούν
για το 3ο Δημοτικό Λυκόβρυσης
και το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο
Λυκόβρυσης στο Ηλιακό Χωρίο
που κατασκευάζονται από την
ΚΤΥΠ Α.Ε. (Κτιριακές Υποδομές
Α.Ε.) ζήτησε ο δήμαρχος Λυκό-
βρυσης - Πεύκης Τάσος Μαυρί-
δης. Όπως προέκυψε από την
ενημέρωση, η ΚΤΥΠ Α.Ε. μετά την
οριστική έκπτωση του αναδόχου,
που δημιούργησε την καθυστέ-
ρηση, ενεργεί για την ολοκλήρω-
ση του έργου και για τον σκοπό
αυτό θα προσκαλέσει τον επόμε-
νο κατά σειρά μειοδότη του δια-
γωνισμού και θα του προτείνει να
αναλάβει το έργο ολοκλήρωσης
του διαγωνισμού, όπως ορίζει ο
ίδιος νόμος. Από την πλευρά του,
ο δήμαρχος πρόσφερε κάθε δυ-
νατή στήριξη από τις υπηρεσίες
του δήμου προκειμένου να επι-
σπευστούν οι διαδικασίες. 

Είναι η αρχή... 
Ένα υπερσύγχρονο απορριμματο-
φόρο 19 τόνων αποκτήθηκε μέσω
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
Φιλόδημος ΙΙ από τον Δήμο Μετα-
μόρφωσης σε μια προσπάθεια να
ανανεωθεί ο στόλος των οχημάτων
καθαριότητας. Όπως τονίζει ο δή-
μαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος
Σαραούδας, «μέσα σε λίγους μήνες
καταφέραμε να ενταχθούμε και να
χρηματοδοτηθούμε από το Πρό-
γραμμα Φιλόδημος ΙΙ, μέσα από το
οποίο έχουμε σήμερα τη χαρά να εν-
τάξουμε στη δύναμη της Διεύθυν-
σης Καθαριότητας και Περιβάλλον-
τος του Δήμου Μεταμόρφωσης ένα
υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο
19 τόνων. Μια παραλαβή με την
οποία ξεκινά η ανανέωση του στό-
λου μας. Και αυτό είναι μόνο η αρ-
χή…».

Σε ποιον δήμο της Αττικής ο
δήμαρχος δεν χάνει ευκαι-
ρία να τα βάζει με τον τοπι-
κό Τύπο, σε σημείο που να
υποδεικνύει ποια ρεπορτάζ
πρέπει να κάνουν και πώς
πρέπει να τα γράφουν; Φυ-
σικά, αυτό έχει προκαλέσει
«ιδιαίτερη τριβή» της δη-
μοτικής Αρχής με τους το-
πικούς εκδότες και δημο-
σιογράφους, κάτι που έτσι
κι αλλιώς δεν χρειαζόταν
μεγάλη προσπάθεια με
έναν εξ αυτών που μέχρι
πρότινος ήταν στην αντιπο-
λίτευση του δήμου… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αλληλεγγύη στα 
πυρόπληκτα ζώα  
Άλλη μια δράση κοινωνική στήριξης
ανέλαβε η δημοτική Αρχή Βριλησ-
σίων του Ξένου Μανιατογιάννη με
την αποστολή ειδών πρώτης ανάγ-
κης, ζωοτροφές, φαρμακευτικό υλι-
κό και νερά στη Φιλοζωική Ένωση
Μεγάρων - Φιλοζωικό Σωματείο
«Ήρεμο Κύμα». Στόχος είναι να στη-
ριχθεί η προσπάθεια που έχουν ανα-
λάβει μαζί με τη δημοτική Αρχή Με-
γαρέων, τα συνεργαζόμενα κτηνια-
τρεία και τους εθελοντές την περί-
θαλψη των ζώων, τα οποία επλήγη-
σαν κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές
στα Γεράνεια Όρη. Ο Δήμος Βριλησ-
σίων ευχαριστεί τους πολίτες που
προσέφεραν εκατοντάδες κιλά ξη-
ράς τροφής, ιατροφαρμακευτικό
υλικό και διάφορα είδη πρώτης
ανάγκης για την ανακούφιση των
τραυματισμένων, αδέσποτων ζώων.

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  
Γιώργος Πατούλης: «22 εκατ. ευρώ 
για εξοπλισμό Νοσοκομείων Αττικής»
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Ψ
άχνουν καταγγελίες γυναικών για παρενοχλή-
σεις οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονί-
κης προκειμένου να διαπιστώσουν αν σε παλιό-

τερες περιπτώσεις συναντούν πάλι τον 56χρονο, ο οποίος
συνελήφθη μετά τη μήνυση πατέρα 16χρονης μαθήτριας.
Το περιστατικό παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ο
κατηγορούμενος για την παρενόχληση της μαθήτριας δή-
λωσε εκπαιδευτικός σε ΕΠΑΛ της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι τώρα ήδη έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία του με
την καταγγελία μιας 20χρονης στις 9 Μαΐου σε καφετέρια
στα Πεύκα, όπου ζει ο 56χρονος. Ήδη για αυτό έχει σχημα-
τιστεί ξεχωριστή δικογραφία που διαβιβάστηκε στην ει-
σαγγελέα Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με την υπόθεση της

16χρονης, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην εισαγγελέα,
άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα παράνο-
μης βίας και απειλή και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο
Αυτόφωρο.

Από το δικαστήριο ο 56χρονος ζήτησε και πήρε προθε-
σμία για να δικαστεί σήμερα. Το Αυτόφωρο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο αποφάσισε να διατηρηθεί η κράτηση
του κατηγορούμενου μέχρι τη δίκη του, κρίνοντας λόγω
«των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πράξης», όπως ανέ-
φερε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Πάντως, ο ίδιος δηλώ-
νει ότι δεν έπραξε όσα τον κατηγορούν και ότι η κοπέλα
παρεξήγησε τη στάση του. Το ίδιο ισχυρίστηκε στις δηλώ-
σεις του και ο συνήγορος υπεράσπισής του. 

Πολύ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των πολιτών της
Θεσσαλονίκης για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις
για το μελάνωμα και τον καρκίνο του δέρματος, στο
πλαίσιο της εκστρατείας που «τρέχει» ο κεντρικός δή-
μος με το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών
Νόσων Θεσσαλονίκης - ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» και την
υποστήριξη της 4ης ΥΠΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε

μόλις δύο 24ωρα καλύφθηκε το σύνολο των 550 ραν-
τεβού για τον Ιούνιο και δόθηκε παράταση των εξετά-
σεων έως τις 16 Ιουλίου για να προσφερθούν εξετά-
σεις σε άλλα 300 άτομα. Παράλληλα, δωρεάν εξετά-
στηκαν από δερματολόγους οι υπάλληλοι του δήμου,
που λόγω της φύσης της εργασίας τους είναι εκτεθει-
μένοι στον ήλιο.

Μαζική προσέλευση για το τεστ καρκίνου του δέρματος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο γυμναστήριο με
το «καλημέρα»
Δεν έχασε καθόλου χρόνο και
μόλις άνοιξαν τα γυμναστήρια
ο Δημήτρης Κούβελας επισκέ-
φθηκε ένα. Ο βουλευτής της
Ν.Δ. είχε την ευκαιρία να συ-
ζητήσει με τον υπεύθυνο του
γυμναστηρίου για τη δύσκολη
περίοδο της καραντίνας και τις
έξυπνες προτάσεις υβριδικής
άθλησης κατά τη διάρκειά της.
Όπως τονίζει ο Δημήτρης Κού-
βελας, «με τήρηση των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων και
αισιοδοξία ξαναβρίσκουμε τη
φόρμα μας». 

Θυμήθηκε την 
«τρύπα» του Κούβελα
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυ-
σε η Κατερίνα Νοτοπούλου με αφορ-
μή την ανάκληση των δύο διαγωνι-
σμών για τον έκτο προβλήτα του λι-
μανιού και τον δυτικό προαστιακό
σιδηρόδρομο. Όπως τονίζει σε ανάρ-
τησή της στο Facebook η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., «η κυβέρνηση δεν
πρωτοτυπεί, ακολουθεί τον ίδιο δρό-
μο που χάραξε η Ν.Δ. εδώ και χρόνια
στη Θεσσαλονίκη, έναν δρόμο που
ξεκίνησε με την τρύπα του κ. Κούβε-
λα πριν από μερικές δεκαετίες, για
να ακολουθήσουν μια σειρά από με-
γάλα έργα που υπόσχονταν και ποτέ
δεν υλοποιούσαν».

Στους αγρότες 
ο Γεωργαντάς

Κοντά σε αγρότες βρέθηκε ο
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης στο Πολύπετρο Κιλκίς. Ο
κύριος Γεωργαντάς σε ένα τοπικό
καφενείο συζήτησε για τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι αγρό-
τες της περιοχής ως προς την άρ-
δευση αλλά και για τις ζημιές που
προκάλεσε ο τελευταίος παγετός
στις καλλιέργειες ροδιών. Επίσης,
του εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους για τις αποζημιώσεις που
έλαβαν από το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης για τις ζημιές στις
καλλιέργειες σύκων.

Στα πορτοκαλί το 
Δημαρχείο Πανοράματος 

Στα πορτοκαλί φωτίστηκε το Δημαρχείο Πα-
νοράματος, με τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη να
στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυν-
ση κατά Πλάκας. Όπως τονίστηκε μέσω ανακοί-
νωσης του δήμου, το δημαρχείο «ντύθηκε» με
χρώμα πορτοκαλί, που είναι το χρώμα της Πολ-
λαπλής Σκλήρυνσης. «Είμαστε κοντά σας, μπο-
ρούμε να βοηθήσουμε», τονίστηκε από τη δημο-
τική Αρχή.

Όλοι 
κατά… Αφροδίτης 
Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε ένα βίντεο
που δημοσίευσε η πολιτεύτρια
της Ν.Δ. στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης Αφροδίτη Λατινο-
πούλου, στο οποίο αυ-
τήν τη φορά αποφάσισε
να μιλήσει για τα πρότυ-
πα ομορφιάς, φροντί-
ζοντας να μας ενημερώ-
σει για το πόσο πολύ σιχαί-
νεται τις αξύριστες μασχάλες και
τα αξύριστα πόδια των γυναικών, καθώς και τη
γυναικεία φύση των αντρών.

Κύμα αντιδράσεων 
στα social media 

Η δημόσια τοποθέτηση της Αφροδίτης Λατι-
νοπούλου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από
χρήστες των social media, οι οποίοι έσπευσαν
να στηλιτεύσουν τον σεξιστικού, ομοφοβικού
και προσβλητικού περιεχομένου λόγο της, ενώ
άλλοι -πιο πρακτικοί- της πρότειναν απλώς να
μάθει να χρησιμοποιεί το unfollow και το block
στο περιεχόμενο που τόσο σιχαίνεται να βλέπει
στο feed της στα social…

Και το όνομα 
αυτής... Ελισάβετ 
Η περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακε-
δονίας Μελίνα Δερμεντζοπούλου και ο δικη-
γόρος σύζυγός της, Δημήτρης Φινοκαλιώτης,
βάφτισαν την κορούλα τους. Και μπορεί οι ίδι-
οι να φωνάζουν τη μικρή «Έλση», ωστόσο,
όπως ανακοίνωσαν, θα την αφήσουν μεγαλώ-
νοντας να διαλέξει το όνομα που της αρέσει.
Λόγω των συνθηκών της πανδημίας, το μυστή-
ριο της βάφτισης της μπέμπας έγινε σε στενό
κύκλο, με τους γονείς να πλέουν σε πελάγη
ευτυχίας.

«Σαρώνουν» καταγγελίες γυναικών 
για τον 56χρονο καθηγητή ΕΠΑΛ 



Π
ολύ ανήσυχος εμφανίζεται ο Ραφαέλ
Γκρόσι, επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρε-
σίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), για την
κατάσταση αρκετών αδήλωτων ιρανικών

εγκαταστάσεων, καθώς τα αποθέματα εμπλουτισμέ-
νου ουρανίου του Ιράν διαρκώς συσσωρεύονται, σύμ-
φωνα με έκθεση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλι-
κού Πρακτορείου, στη Βιέννη.

«Ο γενικός διευθυντής Γκρόσι ανησυχεί για το γε-
γονός ότι οι τεχνικές συζητήσεις μεταξύ του Ιράν και
της διεθνούς υπηρεσίας δεν παρήγαγαν τα αναμενό-
μενα αποτελέσματα», σημειώνεται στην έκθεση.

Οι συναντήσεις άρχισαν τον Απρίλιο και έχουν σκο-
πό να αποκρυσταλλώσουν την εικόνα για την ύπαρξη
ή μη πυρηνικών υλικών σε διάφορες τοποθεσίες. «Η
σημερινή τοποθεσία τους δεν είναι γνωστή στην υπη-
ρεσία», παρατηρεί η ΙΑΕΑ, της οποίας έδρα είναι η
Βιέννη.

Πάντως, στην προηγούμενη έκθεσή της που κυ-
κλοφόρησε τον Φεβρουάριο, η Υπηρεσία είχε περι-
γράψει -χωρίς να κατονομάζει- μία από αυτές τις θέ-
σεις, δηλαδή μια αποθήκη της περιοχής Τουρκου-
ζαμπάντ, λίγο έξω από την πρωτεύουσα της χώρας,
την Τεχεράνη. Η χθεσινή έκθεση κάνει αναφορά σε
τρεις τέτοιες εγκαταστάσεις, ενώ παρατηρεί ότι το
Ιράν δεν έδωσε πληροφορίες που του ζητήθηκαν μέ-
σω ερωτήσεων τις οποίες του απηύθυνε η ΙΑΕΑ, «για
μια τέταρτη εγκατάσταση».

Εκτός των υποδομών, η έκθεση που θα συζητηθεί
την επόμενη εβδομάδα κάνει αναφορά και στο εμ-
πλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, σημειώνοντας ότι η
ποσότητά του είναι 16 φορές υψηλότερη από το ανώ-
τατο επιτρεπόμενο όριο της διεθνούς συμφωνίας που
υπεγράφη το 2015. Ειδικότερα, ο εμπλουτισμός με
ουράνιο φτάνει τα 3.241 κιλά, ενώ το ανώτατο όριο εί-
ναι στα 202,8 κιλά (16 φορές πάνω από το όριο), σύμ-
φωνα με μια εκτίμηση. Η ΙΑΕΑ, πάντως, παρατήρησε
ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτήν την εκτί-
μηση. Στην προηγούμενη έκθεση το απόθεμα που εί-
χε καταγραφεί ήταν 2.967,8 κιλά.

Από την πλευρά του, το Ιράν ήδη από το 2019 έχει
αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις τις οποίες είχε
αναλάβει, στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας του
2015, αφού προηγουμένως ο τότε πρόεδρος των
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επαναφέρει τις αμερικα-
νικές κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Σήμερα οι
ΗΠΑ μετέχουν σε διαπραγματεύσεις, προκειμένου να
επιστρέψουν στη Συμφωνία, σε μια προσπάθεια να
αποτραπεί η απόκτηση ατομικής βόμβας από το κα-
θεστώς της Τεχεράνης.

Με τη φράση «δεν είναι
αποδεκτό μεταξύ συμμάχων
και, ακόμη περισσότερο, με-
ταξύ συμμάχων και Ευρω-
παίων εταίρων», ο πρόεδρος
της Γαλλίας Εμανουέλ Μα-
κρόν εξέφρασε την έντονη
διαμαρτυρία του προς τη Δα-
νία και τις ΗΠΑ, μετά την αποκάλυψη της δημόσιας τη-
λεόρασης στην Κοπεγχάγη, η οποία ανέφερε ότι η
αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) κα-
τασκόπευε σημαντικούς Ευρωπαίους ηγέτες για μια
περίοδο τριών ετών (2012-2014), με τη βοήθεια των
υπηρεσιών πληροφοριών της Δανίας. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
που μεταδόθηκε, η NSA πα-
ρακολουθούσε και υψηλό-
βαθμους αξιωματούχους σε
Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία
και Γαλλία. Για να το κάνει αυ-
τό, η NSA αξιοποίησε τη συ-
νεργασία της με τη δανέζικη

στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, FE. Αμέσως με-
τά τις δηλώσεις Μακρόν, που έγιναν στο τέλος της γαλ-
λογερμανικής τηλεδιάσκεψης, η Γερμανίδα καγκελά-
ριος Άνγκελα Μέρκελ επιδοκίμασε τη στάση του Γάλ-
λου προέδρου και ζήτησε να ξεκαθαριστεί πλήρως η
υπόθεση.

Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλε-
ξάντερ Λουκασένκο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει έκκλη-
ση στην ηγεσία της χώρας για προστασία των παιδιών και
αποφυγή φυλάκισής τους. Την επιστολή υπογράφουν συ-
νολικά 11 υπουργοί Εξωτερικών και Παιδείας κρατών-με-
λών της Ε.Ε., ανάμεσά τους και οι Νίκος Δένδιας και Νίκη
Κεραμέως. Σε αυτήν υπογραμμίζεται ότι «μια χώρα που
στερεί από τα παιδιά της το μέλλον δεν έχει μέλλον η ίδια.
Η στέρηση των δικαιωμάτων των παιδιών σημαίνει ότι η
Λευκορωσία στερείται το μέλλον της». Την επιστολή των
Ευρωπαίων στον Λουκασένκο έφερε στη δημοσιότητα το
«Politico», που σημειώνει ότι αποτελεί πρωτοβουλία της
λιθουανικής ηγεσίας, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την
Προστασία των Παιδιών (που είναι η 1η Ιουνίου).

Επιστολή της Ε.Ε. σε Λουκασένκο 
να μη φυλακίζει ανηλίκους
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seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Έντονη ανησυχία στον
ΟΗΕ για τα κρυφά
πυρηνικά του Ιράν

Κ

Μέρκελ και Μακρόν ζητούν εξηγήσεις από 
Δανία - ΗΠΑ για την υπόθεση κατασκοπείας



Tο ποσοστό της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα

διαμορφώνεται στο 20% για τον μήνα Ιούνιο. Στο πλαί-

σιο αυτό, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021 η υπο-

χρέωση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα να

εφαρμόζουν τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εργασίας

σε ποσοστό 20% επί του συνολικού αριθμού των εργα-

ζομένων τους.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν,

έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου, να προαναγγείλουν στο

Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσε-

ως εργασία 20% των εργαζομένων τους, για τους οποί-

ους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό για το χρονι-

κό διάστημα από 1 έως 30 Ιουνίου.

Επίσης, από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου τα αρμόδια για

την εφαρμογή των ανωτέρω ελεγκτικά όργανα του

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε επιτόπιους

ελέγχους που θα διενεργούν, στο πλαίσιο του ελεγκτι-

κού έργου τους, θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση

σε εργοδότες και εργαζομένους.

Παρατείνεται έως 30/6/2021 η υποχρέωση των επι-

χειρήσεων του ιδιωτικού τομέα να προσαρμόζουν το

ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους, κατά την

έναρξη και τη λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα

και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν

οι εργαζόμενοι σε σχέση, με την έναρξη και τη λήξη

αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το διάστημα αυτό

αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχω-

ρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» τις αλλαγές ωραρίου που προ-

κύπτουν από τη σταδιακή προσέλευση και την αποχώ-

ρηση των εργαζομένων.

Τηλεργασία: Έως 20% στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούνιο - Δηλώσεις μέχρι Παρασκευή

Π
εριορίζεται περαιτέρω η
περίμετρος των επιχειρή-
σεων που μπορούν τον
Ιούνιο να θέσουν τους ερ-

γαζομένους τους σε αναστολή, ως
απόρροια της επανεκκίνησης της οι-
κονομίας. Εκτός μένουν οι εργαζόμε-
νοι στο λιανεμπόριο, με εξαίρεση τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε τουριστικές περιοχές, ενώ εξακο-
λουθούν να ισχύουν τα κριτήρια επι-
λεξιμότητας τόσο του τζίρου όσο και
της τετράωρης μερικής απασχόλησης.

Οι νεοπροσληφθέντες τον Φε-
βρουάριο και τον Μάρτιο θα μπορούν
να εντάσσονται στις αναστολές συμ-
βάσεων Ιουνίου, ώστε να λάβουν το
επίδομα των 534 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις-ερ-
γοδότες μπορούν να θέτουν σε ανα-
στολή συμβάσεις εργασίας των εργα-
ζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσ-
ληφθεί έως και τις 31/3/2021, με τα
κριτήρια επιλεξιμότητας να διαμορ-
φώνονται ως εξής:

- Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή
και έχουν επιτρεπόμενες δραστηριό-

τητες μπορούν να θέτουν σε αναστολή
μόνο συμβάσεις εργασίας εργαζομέ-
νων τους των οποίων το ωράριο εργα-
σίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον
16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά τις
29/4/2021.

- Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ια-
νουαρίου 2018 ήταν υποκείμενες σε
ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η
Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμ-
βρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατά-
στημα από την 1η Απριλίου 2019 έως
και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να
είναι επιλέξιμες, πρέπει να έχουν
υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώ-
σεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από
την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρου-

σιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών
τους την περίοδο από 1η Απριλίου
2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, σε
σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου
2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία των περιο-
δικών δηλώσεων ΦΠΑ τα οποία έχουν
υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και τις
4/3/2021.

ΓΓια επιχειρήσεις - εργοδότες στην εστίαση
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης
μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομέ-
νων τους των οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά τη λειτουργία
των επιχειρήσεων αυτών τον μήνα Ιούνιο.
Για τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού ισχύει το κριτήριο που αφορά
στο όριο των 16 ωρών εβδομαδιαίως, εξαιρουμένων των εργαζομένων
που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των οποίων δεν επιτρέπεται
η παροχή. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες δεν ισχύει το κριτήριο που
αφορά στον κύκλο εργασιών. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βά-
σει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), είναι οι με-
ρίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων
(ΣΑΤ) κατά τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 (αποκοπή Παρασκευή 4 Ιουνίου
2021 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Έξω μένει το λιανεμπόριο, 
με εξαίρεση τις εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται  σε 
τουριστικές περιοχές - Παραμένουν 
τα κριτήρια του τζίρου

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Α Ν Α Σ Τ Ο Λ E Σ  Ε Ρ Γ Α Σ I Α Σ  

Ποιες επιχειρήσεις
μένουν εκτός
μέτρου τον Ιούνιο



Πάνω από 3.000 
αιτήσεις ένταξης 
στον Πτωχευτικό

Μαζική ήταν η ανταπόκριση φυσικών
προσώπων και επιχειρήσεων κατά την
πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου Πτωχευ-
τικού Κώδικα, χθες, με αποτέλεσμα οι αι-
τήσεις να ξεπεράσουν τις 4.000 μέσα σε λί-
γες ώρες. Το δέλεαρ των μηνιαίων δόσεων
50 ή 100 ευρώ σε έως 240 ή 420 δόσεις για
Δημόσιο και τράπεζες αντίστοιχα δημιουρ-
γεί ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για περί-
που 1.500.000 οφειλέτες που έχουν χρέη
σε περισσότερους από έναν φορείς. Πα-
ράλληλα, έχει ληφθεί ειδική πρόνοια, ώστε
μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού να
υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης δανείων
για τα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση
του ελληνικού Δημοσίου. 

Μάλιστα, για τα χρέη προς το Δημόσιο
παρέχεται, υπό προϋποθέσεις και συγκε-
κριμένα κριτήρια, η δυνατότητα διαγραφής
έως και 75% επί της βασικής οφειλής και
95% επί των προσαυξήσεων, ενώ τα ευάλω-
τα νοικοκυριά που θα ρυθμίσουν τα χρέη
τους θα λάβουν πενταετή κρατική επιδότη-
ση της δόσης των δανείων για την α’ κατοι-
κία τους. Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας, «η κυβέρνη-
ση στηρίζει έμπρακτα και αποτελεσματικά
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να προ-
στατεύσουν την περιουσία τους, τόσο την
πρώτη κατοικία όσο και την επαγγελματική
στέγη».

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Οικονομι-
κών, με τη ρύθμιση των οφειλών επιτυγχά-
νεται η αναστολή των διαδικασιών αναγκα-
στικής εκτέλεσης (διαταγές πληρωμής, κα-
τασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλει-
στηριασμοί), αποπληρώνονται οι οφειλές
προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία
σε χρονικό διάστημα έως 20 χρόνια και
διαγράφεται μέρος της οφειλής υπό προ-
ϋποθέσεις, με βάση και τα κριτήρια που
ορίζει ο Πτωχευτικός Κώδικας.

Ε
ντυπωσιακό come back του
δείκτη οικονομικού κλίματος
στα προ-κορονοϊού επίπεδα
καταγράφηκε τον Μάιο, με

τις προσδοκίες για το σύνολο των κλά-
δων της οικονομίας να κινούνται σε αι-
σθητά υψηλότερα επίπεδα και τις κατα-
σκευές να καταγράφουν ισχυρή άνοδο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύμα-
τος Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών, ο δείκτης οικονομικού κλίμα-
τος τον Απρίλιο είχε διαμορφωθεί σε
επίπεδα που παραπέμπουν σε ύφεση
(97,9 μονάδες), ενώ τον Μάιο... απογει-
ώθηκε στο επίπεδο των 108,6 μονάδων,
παραπέμποντας σε εκρηκτική ανάπτυ-
ξη! Πρόκειται για την υψηλότερη επίδο-
ση από τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ
θεαματική είναι η βελτίωση της κατανα-
λωτικής εμπιστοσύνης, η οποία διαμορ-
φώθηκε σε υψηλό 14 μηνών. 

Όπως αναφέρεται από το ΙΟΒΕ, η Ελ-
λάδα ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την
αντίστοιχη άνοδο του δείκτη οικονομι-
κού κλίματος στην Ευρώπη, ενώ το πιο
σημαντικό είναι ότι η εκρηκτική άνοδος
θα έχει και συνέχεια, καθώς έχουμε
μπροστά μας τις θετικές προσδοκίες
από το τουριστικό ρεύμα. Αναλυτικότε-
ρα, η εικόνα που κατέγραψαν οι κλάδοι
της οικονομίας ήταν η εξής:

1. Στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές
εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις
αμβλύνονται, με το ύψος των αποθεμά-
των να παραμένει σε υψηλά για την επο-
χή επίπεδα, ενώ οι προβλέψεις για τη
βραχυπρόθεσμη εξέλιξή των πωλήσε-
ων υποχωρούν.

2. Στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτι-
μήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των

επιχειρήσεων και τη ζήτηση υποχω-
ρούν σημαντικά, όμως οι προβλέψεις
για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζή-
τησης είναι ακόμα πιο θετικές.

3. Στις Κατασκευές, οι αρνητικές προ-
βλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν
έντονα, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις
για την απασχόληση βελτιώθηκαν ση-
μαντικά.

4. Στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύ-
γιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες
και τη ζήτηση αμβλύνθηκε αισθητά, ενώ
οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλι-
μακώθηκαν και οι θετικές προβλέψεις
για την παραγωγή τους προσεχείς μή-
νες βελτιώθηκαν αισθητά.

5. Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη,
οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυ-
ριών για την οικονομική κατάσταση της
χώρας αμβλύνονται σημαντικά, όπως
και οι αντίστοιχες για την οικονομική
κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ
παράλληλα βελτιώνονται οι εκτιμήσεις
για μείζονες αγορές και ενισχύεται η
πρόθεση για αποταμίευση.

Πλήρη απαλλαγή από την καταβολή
ενοικίου θα έχουν και τον Ιούνιο οι
επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού,
πολιτισμού, αθλητισμού, μεταφο-
ρών, τα γυμναστήρια καθώς και όσες
εντάσσονται στα περιοριστικά μέ-
τρα. Επιπλέον, σύμφωνα με το
υπουργείο Οικονομικών, μειωμένα
κατά 40% θα είναι τα ενοίκια στο λια-
νεμπόριο, την κύρια κατοικία των
εργαζομένων που τίθενται σε ανα-
στολή εργασίας καθώς και για τη
φοιτητική κατοικία των εξαρτώμε-
νων μελών. Επιπλέον, δίνεται ανα-
στολή πληρωμής των δόσεων ρυθμι-
σμένων φορολογικών και ασφαλι-
στικών οφειλών για τις επιχειρή-
σεις που θα μείνουν κλειστές με
κρατική εντολή τον τρέχοντα μήνα.

ΑΑλλάζουν όλα στις 
μεταβιβάσεις ακινήτων
Κοσμογονικές αλλαγές έρχονται
από τον Σεπτέμβριο στις μεταβιβά-
σεις ακινήτων, καθώς θα αρκεί μία
και μόνη επίσκεψη στους συμβο-
λαιογράφους, οι οποίοι θα συγκεν-
τρώνουν ηλεκτρονικά όλα τα δι-
καιολογητικά και θα ολοκληρώνουν
τις πράξεις με ένα «κλικ»! Σύμφω-
να με τον υπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη,
εντός του καλοκαιριού θα ολοκλη-
ρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα με
τις απαραίτητες εφαρμογές. Εξάλ-
λου, με απόφαση της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων μετατέ-
θηκε για τις 29 Ιουνίου η υποχρεω-
τική υποβολή της δήλωσης μεταβί-
βασης ακινήτων με ψηφιακό τρόπο
μέσω της πλατφόρμας myProperty,
κατόπιν αιτημάτων των συμβολαι-
ογράφων.

Μειωμένα ενοίκια 
και ρύθμιση οφειλών
τον Ιούνιο 

Οι 108,6 μονάδες τον Μάιο 
παραπέμπουν σε ισχυρή 
ανάπτυξη - Απογείωση 
για κατασκευές, ενισχύεται 
η τάση για αποταμίευση
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Ισχυρό comeback στα 
προ πανδημίας επίπεδα
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Η
προσφορά στις τοπικές κοινω-
νίες και η υλοποίηση πολιτικών
Βιώσιμης ανάπτυξης είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένες με την επιχει-

ρηματική δραστηριότητα της ΔΕH. Για τον
σκοπό αυτόν, υλοποιεί σημαντικές δράσεις
που έχουν κύριο αποδέκτη τόσο τις τοπικές
κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται
όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο,
υποστηρίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.
Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της ΔΕΗ
υιοθετεί τη Συμμετοχικότητα και την πολιτι-
κή της συμπερίληψης των τοπικών κοινω-
νιών στα οφέλη από τις δραστηριότητές της.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔEΗ ανακοινώνει την
απόφασή της για τη συμμετοχή των κατοί-
κων της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγα-
λόπολης στα φωτοβολταϊκά πάρκα που θα κατασκευάσει και θα αναπτύξει στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και
της Μεγαλόπολης. Εκτός από τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουν οι νέες επενδύσεις, οι κάτοικοι των περιοχών θα μπο-
ρούν να συνεπενδύσουν μαζί με τη ΔEΗ σε ένα ποσοστό της τάξεως του 5% αυτών των πάρκων. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση ανα-
μένεται να εκδώσει χρηματοοικονομικό εργαλείο, στα μερίδια του οποίου θα έχουν αποκλειστικό δικαίωμα αγοράς οι κάτοικοι
των περιοχών της απολιγνιτοποίησης (Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη).

Zara Ελλάς: Μειώσεις 
πωλήσεων και κερδών

Η Zara Ελλάς ανακοίνωσε ότι είχε μειωμένο κα-
τά 43% κύκλο εργασιών, ύψους 168,1 εκατ. ευρώ
πέρυσι, έναντι 296,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο
δωδεκάμηνο, ενώ τα κέρδη προ φόρων περιορί-
στηκαν σε 10,2 εκατ. ευρώ από 19,3 εκατ. ευρώ τη
χρήση του 2019. Περαιτέρω, τα κέρδη μετά φόρων
περιορίστηκαν κατά 44%, αγγίζοντας τα 7,7 εκατ.
ευρώ, από 13,8 εκατ. ευρώ που ήταν το αμέσως
προηγούμενο δωδεκάμηνο. Στο τέλος της χρήσης,
η αλυσίδα Zara μετρούσε συνολικά 47 σημεία πώ-
λησης στη χώρα μας και μέσα στο τρέχον έτος ανα-
μένεται η περαιτέρω αναδιοργάνωση του δικτύου
της, με το κλείσιμο παλαιότερων, μη αποδοτικών
σημείων και το άνοιγμα νέου τύπου καταστημάτων
που ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες.

ΕΚΟ: Ταχυφορτιστές 
σε όλα τα πρατήρια
Σε όλα τα πρατήρια της ΕΚΟ και σε πανελ-
λαδικό επίπεδο σχεδιάζουν να αναπτύξουν
τα ΕΛ.ΠΕ. και να εγκαταστήσουν δίκτυο τα-
χυφορτιστών μέχρι το τέλος του 2021. Ήδη
μέσα στο α’ εξάμηνο η εταιρεία θα έχει ένα
δίκτυο από 20 ταχυφορτιστές που προ-
γραμματίζεται να φτάσουν τους 40 έως 50
έως τα τέλη έτους.

Visa: Οι startups που 
συμμετέχουν στον 3ο κύκλο

Την έναρξη του τρίτου κύκλου του Visa Ιnnova-
tion Program, της πλατφόρμας συνεργασίας της
Visa για νεοσύστατες εταιρείες, τράπεζες και έμ-
πειρους επιχειρηματίες, στην περιοχή της ΝΑ Ευ-
ρώπης ανακοίνωσε η Visa στη διάρκεια της εκδή-
λωσης Ημέρα Χωρίς Σύνορα. Η εκδήλωση συγκέν-
τρωσε 18 νεοφυείς του χρηματοοικονομικού - τε-
χνολογικού τομέα που εντάχθηκαν στον τρίτο κύ-
κλο μέσα από τρία κέντρα -στη Βουλγαρία, την Ελ-
λάδα και την Τουρκία- και ένα κοινό χρηματοπιστω-
τικών ιδρυμάτων, νεοσύστατων επιχειρήσεων, συμ-
βούλων και επενδυτών και από τις τρεις αγορές.

ΕΧΑΕ: Διανομή μερίσματος 
0,0665 ευρώ 
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,07 ευρώ
ανά μετοχή για τη χρήση του 2020 αποφά-
σισε η τακτική Γενική Συνέλευση της
ΕΧΑΕ. Δικαιούχοι τού ως άνω μερίσματος,
βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιού-
χων (record date), είναι οι μερίδες πελάτη
ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα
Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά τη Δευτέρα 7 Ιου-
νίου 2021 (αποκοπή Παρασκευή 4 Ιουνίου
2021, πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2021. 
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Σε συνέχεια της συμφωνίας που υπεγράφη στις 31 Δεκεμβρίου

2020, η Alpha Bank ανακοίνωσε την έναρξη της 20ετούς απο-

κλειστικής συνεργασίας με την Assicurazioni Generali («Gen-

erali») για τη διάθεση, μέσω του δικτύου της, προϊόντων γενικών

ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας. Σύμφωνα με σχετική ανα-

κοίνωση, η παροχή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων αποτελεί

κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης για την Alpha Bank, όπως αποτυ-

πώθηκε και στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο - «Project Tomorrow»,

που ανακοινώθηκε προ ημερών. Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της

νέας συνεργασίας, στοχεύει σε σημαντική διεύρυνση του ασφα-

λισμένου πελατολογίου της καθώς και των διασταυρούμενων πωλήσεων, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου

1.8x, διπλασιάζοντας, έτσι, το ποσοστό διείσδυσης της τράπεζας. Με την ολοκλήρωση της συμβατικής περιόδου, το 75%

των συνολικών πωλήσεων αναμένεται να πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών δικτύων. 

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά έγινε δεκτή απ’ όλους τους ανθρώ-
πους του Εργοστασίου Παυλίδη η απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αθηναίων για τη μετονομασία του παρακείμε-
νου δρόμου σε οδό «Δημητρίου Παυλίδη». Η πρωτοβουλία για τη
μετονομασία του δρόμου ανήκει στους εργαζομένους του εργο-
στασίου, που ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να αποτίσουν φόρο τιμής
στο τελευταίο μέλος της οικογένειας Παυλίδη το οποίο διοίκησε
την επιχείρηση αλλά και να αναδείξουν την ιστορία του Εργοστα-
σίου Παυλίδη και τη σημασία που έχει για την περιοχή των Πετρα-
λώνων και γενικότερα για την οδό Πειραιώς.

Το Εργοστάσιο Παυλίδη απέκτησε τη δική του οδό

Alpha Bank: Ξεκινά 20ετής αποκλειστική συνεργασία με Generali

ΔΕΗ: Στους κατοίκους το 5% των φωτοβολταϊκών
σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη



Mytilineos 
Πώς θα παράγει ενέργεια
από τα σκουπίδια

Τ
ο Ηνωμένο Βασίλειο, αντί της υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων, που μολύνει το περιβάλλον, επιλέ-
γει τη λύση της επεξεργασίας τους για την παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εμβληματικό έργο στον το-
μέα αυτό θεωρείται η Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποί-
ησης Απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility)
στο Cheshire της Αγγλίας, που κατασκευάζεται από κοι-
νοπραξία εταιρειών, με επικεφαλής τη Mytilineos. Συ-
νεργάτης της Mytilineos είναι η Standardkessel Baum-
garte GmbH, ένας από τους πιο γνωστούς τεχνολογι-
κούς παρόχους στον τομέα της ενεργειακής αξιοποί-
ησης απορριμμάτων, με έργα τόσο στο Ηνωμένο Βασί-
λειο όσο και διεθνώς. Το Protos είναι στην ουσία ένας
κόμβος για τις τεχνολογίες ενέργειας και πόρων, που
συγκεντρώνει σειρά ενεργειακών λύσεων χαμηλού πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος για τις επιχειρήσεις. Στό-
χος του είναι να αποτελέσει παράδειγμα για το Ηνωμένο
Βασίλειο, με την κυβέρνηση του να έχει δεσμευτεί να
τερματίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άν-
θρακα έως το 2024. Ο κόμβος ανήκει στην Peel L&P En-
vironmental, ενώ η μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης
απορριμμάτων στην Covanta, την Green Investment
Group και την Biffa.

HDB: Νέο πρόγραμμα για ΜμΕ 
σε Δυτική Μακεδονία
Η Hellenic Development Bank (HDB) ανακοινώνει
την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας, που στο εξής αποτελεί ξεχω-
ριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το Ταμείο Ανάπτυξης Δυ-
τικής Μακεδονίας είναι το πρώτο περιφερειακό
χρηματοδοτικό εργαλείο που συστήθηκε με κεφά-
λαια του ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος του είναι να χορηγη-
θούν αμέσως δάνεια ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ
και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η πρόσβαση των μι-
κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής
Μακεδονίας στη χρηματοδότηση, με την ενθάρρυν-
ση νέων επενδύσεων. 

Wind: «25 Στόχοι βιώσιμης
ανάπτυξης για το 2025»

Με την ανακοίνωση των 25 Στόχων, στη διαδι-
κτυακή συνέντευξη Τύπου, έγινε σαφές πως την
επόμενη πενταετία η Wind θα εντείνει τις προσπά-
θειες που συμβάλλουν στην πρόοδο της εταιρείας
και ταυτόχρονα προωθούν την οικονομική, περι-
βαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Οι
«25 Στόχοι για το 2025» ενσωματώνονται πλήρως
στην επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας και
θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερι-
νότητας και της λειτουργίας της. Ο διευθυντής
Επικοινωνίας της Wind Ελλάς Γιώργος Τσαπρο-
ύνης δήλωσε: «Βλέπουμε ως ευκαιρία αλλαγής
και προόδου την προώθηση των στόχων βιώσιμης
ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ESG,
καθώς έτσι ανταποκρινόμαστε στο μεταβαλλόμε-
νο νομοθετικό τοπίο και στην αλλαγή της συμπερι-
φοράς των καταναλωτών και της κοινωνίας».

Lufthansa: Αύξηση κρατήσεων 
για Ελλάδα και Ισπανία
Σύμφωνα με μαρτυρίες ταξιδιωτικών πρακτό-
ρων που επικαλείται σε ρεπορτάζ του το πρώτο
κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης
ARD, η μεγαλύτερη ζήτηση αφορά σε διακο-
πές στη Μεσόγειο, ενώ δεν υπάρχει σχεδόν
καθόλου ζήτηση για μακρινούς προορισμούς.
Όπως επισημαίνει ο Γερμανικός Ταξιδιωτικός
Σύνδεσμος, στην κορυφή των κρατήσεων βρί-
σκονται η Ισπανία και η Ελλάδα. Σταδιακή αύ-
ξηση των κρατήσεων, ειδικά για μεσογειακούς
τουριστικούς προορισμούς μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα, διαπιστώνει η αεροπορική εται-
ρεία Lufthansa.
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Περιφέρεια Αττικής: 
Δέκα εκατ. ευρώ για 400 επιχειρήσεις

Ξεκίνησε η διαδικασία εκταμίευσης ποσού άνω
των 10 εκατ. ευρώ για 400 επιχειρήσεις που έχουν
ήδη υποβάλει αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της δράσης «Ενί-
σχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».
Η εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί άμεσα, ενώ η δια-
δικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης
που υποβλήθηκαν βρίσκεται στο τελικό της στάδιο,
αφού έχουν αξιολογηθεί αιτήσεις που καλύπτουν το
95% του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Τη Δευτέρα 7
Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες με τις αι-
τήσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση από το
ΠΕΠ Αττικής, η βαθμολογική τους κατάταξη καθώς
και το ποσό χρηματοδότησης που δικαιούνται.

Ανδρομέδα: Επιστροφή 
στην κερδοφορία

Καθαρά κέρδη 758,26 χιλ. ευρώ εμφάνισε το α’
τρίμηνο του 2021 η Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ,
έναντι ζημιών 3,73 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2020, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοι-
κονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Τα ακαθάριστα έσοδα
της εταιρείας ανήλθαν σε 1,15 εκατ. ευρώ, έναντι
ζημιών 3,58 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περσινής
περιόδου. Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσό-
δων αποτελούν, κατά βάση, τα κέρδη από αποτίμηση
χρεογράφων σε εύλογες αξίες, με βάση τα ΔΠΧΑ
και τα κέρδη από αγοραπωλησίες. 

Η Space υλοποίησε το πρώτο 
έργο Microsoft στην Κύπρο

H Space Hellas, Microsoft CSP Tier-1, πάροχος
λύσεων Cloud της Microsoft στην Ελλάδα, την Κύ-
προ και τη Μάλτα, ολοκλήρωσε με επιτυχία την
πρώτη εγκατάσταση Azure Stack στην Cyprus Trad-
ing Corporation Plc (CTC). Η CTC είναι ένας από
τους ηγετικούς, διαφοροποιημένους και μεγαλύτε-
ρους εμπορικούς οργανισμούς στην Κύπρο, με κύ-
κλο εργασιών πάνω από 300 εκατ. ευρώ, 1.900 ερ-
γαζομένους και με περισσότερες από 15 διαφορετι-
κές εταιρείες. Με τη λύση του Azure Stack, η CTC
Group κάνει ένα μεγάλο άλμα, επιταχύνοντας τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Με 5% στον ΟΤΕ η MFS
Στις 26 Μαΐου 2021, η εταιρεία Massachusetts Fi-

nancial Services Company (MFS), με έδρα τη Βο-
στόνη των ΗΠΑ, γνωστοποίησε στην ΟΤΕ ότι στις 24
Μαΐου 2021 η συμμετοχή της (έμμεση) στο μετοχικό
κεφάλαιο της OTE Α.Ε. και στα αντίστοιχα δικαιώ-
ματα ψήφου που κατέχει έφτασε το όριο του 5% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και των δικαιω-
μάτων ψήφου. Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποί-
ηση, ο αριθμός των μετοχών μετά των αντίστοιχων
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η MFS ανέρχεται
σε 23.035.868, ήτοι ποσοστό 5,0%.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Πενήντα μέρες πριν από την
έναρξη των Ολυμπιακών Αγώ-
νων του Τόκιο (23 Ιουλίου - 8

Αυγούστου) και τα μηνύματα που φτά-
νουν από τη χώρα του Ανατέλλοντος
Ηλίου είναι άκρως ανησυχητικά... Οι
αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπο-
γράψουν μια… σύμβαση ότι δεν θα
κινηθούν δικαστικά αν προσβληθούν
από τον κορονοϊό! Ο ιατρικός σύλλο-
γος του Τόκιο κάνει έκκληση προς τον
πρωθυπουργό της χώρας να μαται-
ώσει τους Αγώνες! Και το 80% των πο-
λιτών της χώρας θέλει να αναβλη-
θούν! Οι δε θεατές που θα βρίσκονται
στην κερκίδα θα πρέπει να φορούν
μάσκες και να μην… πανηγυρίζουν
για τον φόβο μετάδοσης του ιού ούτε
να τρώνε! Πρωτόγνωρα πράγματα…

Οι περισσότεροι αθλητές, πλην των
Αυστραλών, αρνήθηκαν τον εμβολια-
σμό και το Yahoosports αποκάλυψε
ότι υπάρχει σχετικό έγγραφο-σύμβα-
ση, το οποίο στην παράγραφο 4 ανα-
φέρει τα εξής: «Συμφωνώ πως συμ-
μετέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες
με δικό μου ρίσκο και υπευθυνότητα,
συμπεριλαμβανομένου του ενδεχό-
μενου η συμμετοχή μου ή η παρουσία
μου στους Αγώνες να προκαλέσει σο-
βαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και
θάνατο στην περίπτωση έκθεσης και
εξάπλωσης του Covid-19 ή και άλλων
κολλητικών ασθενειών ή εξαιτίας
υπερβολικά ακραίων καιρικών φαι-
νομένων». Δηλαδή, η οργανωτική
επιτροπή και το κράτος της Ιαπωνίας
να έχουν το ακαταδίωκτο! Θα συμφω-

νήσουν οι αθλητές; Ουδείς γνωρίζει
προς το παρόν.

Στο μεταξύ, σχετικά με την πορεία
της πανδημίας του κορονοϊού σοβα-
ρές ανησυχίες έχει προκαλέσει η
αποκάλυψη ότι έχει εμβολιαστεί μό-
λις το 2,5% του πληθυσμού των 125
εκατομμυρίων, ενώ ο ιατρικός σύλλο-
γος του Τόκιο στην επιστολή του προς
τον πρωθυπουργό της χώρας Γιοσι-
χίντε Σούγκα αναφέρει ότι αυτήν τη
στιγμή δεν υπάρχει κενό κρεβάτι στις
ΜΕΘ, με τις λοιμώξεις να αυξάνονται
καθημερινά. Απάντηση δεν πήραν.
Εκείνο που ανακοίνωσε η υγειονομι-
κή επιτροπή είναι πως απαγορεύονται
οι επευφημίες στην κερκίδα και η κα-
τανάλωση φαγητού και ποτού. Καθώς
και οι μετακινήσεις εντός της κερκί-

δας! Μάλιστα, έχει ήδη συσταθεί ειδι-
κή υπηρεσία παρακολούθησης των
θεατών στην κερκίδα που θα αποβάλ-
λει από το γήπεδο όποιον δεν συμμορ-
φώνεται με το πρωτόκολλο.

Ανάστατοι είναι και οι πολίτες της
Ιαπωνίας και το εκφράζουν στις δη-
μοσκοπήσεις. Το 80% δεν επιθυμεί τη
διεξαγωγή των Αγώνων. Από αυτούς
το 43% θέλει την ακύρωσή τους και το
40% την αναβολή τους. Το 75% θεωρεί
ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίζεται
επαρκώς την κρίση. Πριν από δέκα
μέρες το Τόκιο επισκέφτηκε ο πρό-
εδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επι-
τροπής Τόμας Μπαχ, ο οποίος συναν-
τήθηκε με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό,
αλλά επίσημες ανακοινώσεις δεν
υπήρξαν.

Σε νευρική κρίση η Ιαπωνία
Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Ι  Α Γ Ω Ν Ε Σ  
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Σ
αν σήμερα, στις 2 Ιουνίου 1971, ο θρυλικός
«στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου
Μίμης Δομάζος έμπαινε στο Γουέμπλεϊ του
Λονδίνου για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλ-

λου Πρωταθλητριών (μετέπειτα Champions
League) κόντρα στον Άγιαξ του αείμνηστου Γιόχαν
Κρόιφ. Ο Παναθηναϊκός έχασε 2-0 με γκολ των Βαν
Ντάικ και Χάαν. Οι Ολλανδοί μόλις είχαν λανσάρει
στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τη νέα επανάσταση του
total football. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου. Και όλος ο Παναθηναϊκός
από… Έλληνες, ούτε ένας ξένος: Οικονομόπουλος,
Βλάχος, Καψής, Γονιός, Ελευθεράκης, Δομάζος,
Αντωνιάδης, Γραμμός, Φυλακούρης, Σούρπης, Κα-
μάρας, Τομαράς, Κωνσταντίνου. Προπονητής τους
ο Μαγυάρος Φέρεντς Πούσκας, από τους μεγαλύ-
τερους ποδοσφαιριστές του κόσμου με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Στον ημιτελικό της Λεωφόρου ο Παναθηναϊκός
πέτυχε επική ανατροπή 3-0 επί του Ερυθρού Αστέρα, από τον οποίο είχε χάσει 4-1 στο Βελιγράδι. Στον προημιτελικό εί-
χε πετάξει έξω την πρωταθλήτρια Αγγλίας Έβερτον: 1-1 στο Λίβερπουλ, 0-0 στην Αθήνα.

Τον Ισπανό Πέδρο Μαρτίνεθ θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του Roland 
Garros. Ο Έλληνας τενίστας, Νο5 στον κόσμο και εκ των υποψηφίων για την κατάκτηση του τροπαίου, 
είναι φαβορί έναντι του Μαρτίνεθ (Νο103), που νίκησε εύκολα 3-0 σετ τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόντρα. 
Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 12 το μεσημέρι, αλλά ενδέχεται να αλλάξει η ώρα.

Σαν σήμερα το «πράσινο» έπος του Γουέμπλεϊ Στον αέρα το πρωτάθλημα;
Ο αθλητικός δικαστής απέρριψε την ένσταση

του Προμηθέα στο 5ο παιχνίδι με το Λαύριο και αν
γίνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, τότε κινδυνεύει να
τιναχτούν στον αέρα τόσο το πρωτάθλημα όσο και
η προετοιμασία της Εθνικής για το Προολυμπια-
κό. Μέχρι να βγει η απόφαση, το Λαύριο δεν θα
μπορεί να παίξει στα τελικά με τον Παναθηναϊκό
και ο ομοσπονδιακός κόουτς Πιτίνο να καλέσει
τους διεθνείς.

Στάνκοβιτς πήρε η ΑΕΚ

Τον διεθνή Αυστριακό γκολκίπερ βοσνιακής
καταγωγής Τσίτσαν Στάνκοβιτς απέκτησε για τρία
χρόνια η ΑΕΚ από τη Σάλτσμπουργκ. Είναι 28
ετών, έκανε φουλ σεζόν με την ομάδα του, ενώ
έχει και εμπειρίες στο Europa και το Champions
League. Στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο κο-
στολογείται στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Τικίνιο ανακοίνωσε 
ο Ολυμπιακός

Τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερ φορ Τικίνιο
απέκτησε ο Ολυμπιακός για τρία χρόνια. Ήταν
παλιός γνώριμος του Πέδρο Μαρτίνς στην Γκιμα-
ράες. Ο Τικίνιο έπαιξε στην Πόρτο, όπου σε 140
συμμετοχές πέτυχε 65 γκολ. Τον Σεπτέμβριο του

2020 ο Τικίνιο ακολούθησε τον «δρόμο του
μεταξιού», παίζοντας στην κινεζική
Τσιαντσίν Τέντα. Θα εισπράξει 6
εκατ. ευρώ συνολικά.

Ύποπτο 
το Εργοτέλης 

- Διαγόρας 3-1
Και νέο παιχνίδι «ύποπτο για χειραγώ-

γηση» με σκοπό τη στοιχηματική απάτη, πάλι από
τη Super League 2. Είναι το Εργοτέλης - Διαγό-
ρας 3-1, που έγινε στις 28 Απριλίου. Η UEFA
έστειλε τον σχετικό φάκελο της εταιρείας ανί-
χνευσης στοιχηματικής απάτης Sports Radar
στην ΕΠΟ και πλέον ασχολούνται οι εισαγγελείς.

Πετάει για Βρυξέλλες η Εθνική
Στις Βρυξέλλες πάει σήμερα η Εθνική ομάδα ποδο-
σφαίρου για το αυριανό φιλικό με το Βέλγιο. Ο ομο-
σπονδιακός τεχνικός Τζον Φαν’τ Σχιπ τόνισε ότι είναι
ευκαιρία για συλλογή εμπειριών εν όψει των αγώνων
με Κόσοβο και Σουηδία τον Σεπτέμβριο για τα προκρι-
ματικά του Μουντιάλ 2022. Την προσεχή Κυριακή η
Εθνική θα παίξει επίσης φιλικό ματς με τη Νορβηγία
στη Μάλαγα.

Τσιτσιπάς 
εναντίον 

Μαρτίνεθ



Ο
πρίγκιπας Νικόλαος εκπροσωπεί την
Ελλάδα στην Design Biennale του
Λονδίνου από την 1η έως τις 27 Ιουνί-
ου. Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει το έρ-

γο του με τίτλο «Together», μια μαγευτική, ανα-
δυόμενη σκηνή από φωτισμένα και ενωμένα
μεταξύ τους ελαιόδεντρα που αντανακλούν σε
καθρέπτες και περιβάλλονται από ήχους της ελ-
ληνικής φύσης, προτρέποντάς μας να αναπολή-
σουμε συναισθήματα καταγωγής, συνένωσης
και αποχωρισμού. Στην Έκθεση London Design
Biennale 2021 παρουσιάζονται τα κορυφαία
δείγματα design στον κόσμο και η καινοτομία, η
δημιουργικότητα και η έρευνα που παράγονται
με γνώμονα το de-
sign. Ο Νικόλαος,
έχοντας βάση την
Αθήνα και έχοντας
μεγαλώσει στο Λον-
δίνο, επιστρέφει στο
Ηνωμένο Βασίλειο
για να παρουσιάσει
την τελευταία δου-
λειά του. 
Αφοσιωμένος στη
φωτογραφία σε όλη
του τη ζωή, ειδικεύε-
ται στο να απαθανατί-
ζει τη φύση. 
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• Το νέο τατουάζ του Γιάννη Στάνκο-
γλου είναι ένας κόκκινος κεραυνός
στην πλάτη.

•• Το «πράσινο φως» πήρε το
«Σπίτι με το Mega». Η Δέσποινα
Βανδή θα εμφανιστεί το ερχό-
μενο Σάββατο στην τελευταία

εκπομπή της σεζόν!

• Στημένο χαρακτηρίζεται το ειδύλ-
λιο ανάμεσα στους «Survivors» Σά-
κη Κατσούλη και Μαριαλένα Ρου-
μελιώτη. 

• Θερινό σινεμά στήθηκε στην

ταράτσα του ξενοδοχείου «Με-
γάλη Βρεταννία»!

• «Ζήλευα πάρα πολύ τη Ζέτα Μα-
κρυπούλια που είχε ερωτικές σκη-
νές με τον σύζυγό μου στις “Αέρινες
σιωπές”», αποκάλυψε η Βάσω Γου-
λιελμάκη για τον πρώην σύζυγό της
Σωκράτη Αλαφούζο.

• Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη απο-
κάλυψε ότι το 2017 έγινε ανά-
δοχος μητέρα ενός αγοριού
από την Κένυα, του Clemens!

• Άλλος άνθρωπος η Λάουρα Νάρ-
γες! Έχασε 13 κιλά και έγινε μελα-
χρινή!

• Γέννησε η Μαρία Ηλιάκη! Η
παρουσιάστρια έφερε στον κό-
σμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

• Ένα κοριτσάκι από την Αφρική,
την Αλκυόνη, έχει υιοθετήσει ο
ηθοποιός Ντίνος Αυγουστίδης.

• Την αγαπημένη της γιαγιά
(μητέρα της Άντζελας Γκερέ-
κου) φωτογράφισε η Μαρία Βο-
σκοπούλου και δημοσίευσε το

ενσταντανέ στο Διαδίκτυο.

• Η ελληνικής καταγωγής παρου-
σιάστρια και τραγουδίστρια Κέλλυ
Κλάρκσον θα αντικαταστήσει την
Έλεν Ντι Τζένερις στο NBC.

Παρών στην έκθεση 
Design Biennale 
ο πρίγκιπας Νικόλαος



Στην Τζια με εντυπωσιακή 
αεροσυνοδό

Το κακό παιδί της τραπ σβήνει τον πόνο του χω-
ρισμού από την κουκλάρα Ηλιάνα Παπαγεωρ-
γίου, κυκλοφορώντας με εντυπωσιακή αερο-
συνοδό! Ο άλλοτε ακριβοθώρητος Σνικ μονο-
πωλεί τις τελευταίες εβδομάδες τα φώτα της
δημοσιότητας με την προσωπική του ζωή μετά
το πρόσφατο διήμερο στην Τζια στο πλευρό νε-
αρής καλλονής. Σάλο, ωστόσο, προκάλεσαν οι
προσβλητικές δηλώσεις του στο Διαδίκτυο, ότι
ο κόσμος θα έπρεπε να σχολιάζει για εκείνον
«πως παίρνει πλατίνες και… γ@μ@ει μοντέ-
λα», προσβάλλοντας ανοιχτά την πρώην αγα-
πημένη του.

Νέα φωτογραφία-πρόκληση 

Ποια celebrity επέλεξε φούξια brazilian μπικίνι
για να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα στην ακρο-
γιαλιά; Η απάντηση είναι εύκολη, μιας και η με-
λαχρινή καλλονή διαθέτει τα πιο πολυφωτογρα-
φημένα οπίσθια και, όχι, δεν είναι η Κιμ Καρντά-
σιαν. Είναι η δικιά μας Μάγκυ Χαραλαμπίδου με
τις φυσικές καμπύλες, το κορμί-κλεψύδρα και τη
μέση-δαχτυλίδι! «Μας αρέσει να αλληθωρίζου-
με για πάρτη σου, κούκλα», ήταν ένα από τα επι-
κά σχόλια χρήστη στον προσωπικό λογαριασμό
της ραδιοφωνικής παραγωγού, η οποία πάντα
μας εκπλήσσει!

Κατάθεση ψυχής έκανε η Θεο-
φανία Παπαθωμά στις «Άγριες
μέλισσες», στη σκηνή αποχαι-
ρετισμού του αγαπημένου της
Μιλτιάδη (Γιώργου Γάλλου) λί-
γο προτού τον κηδέψουν. Το γύ-
ρισμα πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Παρασκευή, παράλ-
ληλα με το… στερνό αντίο στην
Ανέτ (Κάτια Δανδουλάκη). Κι
επειδή «γάμος χωρίς κλάματα
και κηδεία χωρίς γέλια δεν γί-
νεται», οι συντελεστές και τε-
χνικοί της σειράς λαχτάρισαν
όταν το χειρόφρενο της νεκρο-
φόρας λύθηκε και έπιασε την
κατηφόρα!

Ένα βιβλίο σκέτη… γλύκα
Η Έλενα Τσαβαλιά υπογράφει το πρώτο
της «γλυκό» βιβλίο με τίτλο «Say Cake»!
Η έκδοση που θα κυκλοφορήσει σύντομα
στα βιβλιοπωλεία περιλαμβάνει οδηγίες
για τα καλύτερα cakes του κόσμου, όπως
ανακοίνωσε η συγγραφέας-μαγείρισσα:
«Ένα βιβλίο για cakes γεμάτο συνταγές
που έχω συγκεντρώσει από χώρες που
έχω επισκεφθεί, κάποιες που έχω φαντα-
στεί, άλλες που έχω “δανειστεί”, αλλά
όλες γραμμένες από καρδιάς»! 

Ρεσιτάλ ερμηνείας 
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Επιστρέφει στην τηλεόραση 
Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης με μια φωτογραφία στο Instagram
ανακοίνωσε την επιστροφή του στην τηλεόραση, στη νέα φιλό-
δοξη σειρά του Open «Η ζωή δεν είναι τα πάντα», που υπογράφει
η Μαρία Λάφη. Στο ενσταντανέ μαζί με τον Βασίλη Χαλακατεβά-
κη, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τον αγαπημένο
ρόλο που υποδύθηκε στη θρυλική σειρά «Απαράδεκτοι», ποζά-
ρει επίσης και η Χριστίνα Τσάφου!

Ανακατατάξεις στον ΑΝΤ1 

Π
ονοκέφαλο στο κανάλι του Αμαρουσίου προκαλεί η αποχώ-
ρηση του μεγαλοπαραγωγού Αντώνη Μάτσου, ο οποίος
«έτρεχε» τη ραχοκοκαλιά του καθημερινού προγράμματος

αλλά και των βραδινών σόου, όπως τα «Your Face Sounds Famil-
iar», «Ρουκ Ζουκ», «The 2night show» και «Still Standing». Η διοί-
κηση του σταθμού αναζητά αγωνιωδώς τον αντικαταστάτη του στα
αντίπαλα στρατόπεδα. 

Την ίδια ώρα, την παραίτησή του υπέβαλε και ο έμπειρος project
manager Γιάννης Μπίτσικας, ο οποίος αναλαμβάνει νευραλγική
θέση στη Silverline Media των πρώην «αντεννικών» Άννας Αρβανί-
τη και Νίκου Κάλη. Ωστόσο, το «deal» της διοίκησης με τη Φαίη
Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, που, σύμφωνα με πληροφορίες,
έδωσαν τα χέρια και για τη νέα σεζόν, επανάφερε τα χαμόγελα στο
Μαρούσι…



O
λοι αγαπάμε τη ζάχαρη και τα γλυκά,
όμως η κατάχρησή τους έχει επιπτώσεις
και στην υγεία μας και στο δέρμα μας. Η
κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να επιταχύ-

νει τη γήρανση και την ανάπτυξη βλαβών στο δέρμα.
Ευρήματα ερευνών οδηγούν πολλούς ειδικούς στο
να συνιστούν, πλέον, τον περιορισμό της ζάχαρης ως
ένα από τα σημαντικά μέτρα για νεανικό, υγιές δέρ-
μα. Οι πιθανοί μηχανισμοί που προκαλούν βλάβες
στο δέρμα είναι αρκετοί, αλλά οι περισσότεροι σχετί-
ζονται με τη γλυκόζη του αίματος (το «ζάχαρο», όπως
κοινώς αποκαλείται) και με τη φλεγμονή στο σώμα. 

Ο δρ Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος - αφροδι-
σιολόγος, μας εξηγεί τι μπορεί να συμβεί. «Αυξάνει
τη γλυκόζη αίματος (σάκχαρο). Οι έρευνες έχουν δεί-
ξει ότι η περίσσεια γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα
μπορεί να προκαλέσει σημαντικά δερματολογικά
προβλήματα, όπως ρυτίδες, καφέ κηλίδες, κιτρίνι-
σμα και σακούλιασμα». Η γλυκόζη αίματος αυξάνε-
ται όταν καταναλώνουμε υδατάνθρακες - ιδιαίτερα
απλούς υδατάνθρακες. Η ζάχαρη, τα τρόφιμα και τα
ροφήματα που την περιέχουν, το λευκό ψωμί, τα λευ-
κά ζυμαρικά, τα επεξεργασμένα (χωρίς πολλές φυτι-
κές ίνες) δημητριακά πρωινού και οι πατάτες είναι
μερικά από τα σνακ ή τα γεύματα με πολλούς απλούς
υδατάνθρακες. Τα τρόφιμα αυτά έχουν υψηλό γλυ-
καιμικό δείκτη, που σημαίνει πως όχι μόνο αυξάνουν
σημαντικά τη γλυκόζη αίματος όταν τα καταναλώ-

νουμε, αλλά και απότομα. Παράλληλα, η κατανάλωση
ζάχαρης καταστρέφει τις ίνες κολλαγόνου και ελα-
στίνης. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα τρόφιμα με υψη-
λό γλυκαιμικό δείκτη συμβάλλουν στη γήρανση του
δέρματος. Επίσης, η κατάχρηση ζάχαρης αλλάζει την
ισορροπία του κολλαγόνου. Η πλούσια σε ζάχαρη
διατροφή μπορεί, επίσης, να αλλάξει την ισορροπία

ανάμεσα στους διάφορους τύπους κολλαγόνου που
περιέχει το δέρμα μας. 

Οι πιθανές επιπτώσεις της ζάχαρης στην όψη του
δέρματος δεν τελειώνουν εδώ. Η ζάχαρη είναι επί-
σης μια τροφή που διεγείρει τη φλεγμονή στον οργα-
νισμό. Ένα ή δύο κουτάκια αναψυκτικό με ζάχαρη
την ημέρα είναι αρκετά για να αυξηθούν τα επίπεδα
της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), μιας ουσίας που
είναι ένας από τους κύριους δείκτες φλεγμονής του
οργανισμού. Τη φλεγμονή διεγείρει, όμως, και η αύ-
ξηση στην παραγωγή της ινσουλίνης, η οποία γίνεται
για να διασπαστεί η περίσσεια γλυκόζης που προκα-
λείται από την υπερκατανάλωση ζάχαρης. Η φλεγμο-
νή παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ακμής
και των εξάρσεών της. Μπορεί επίσης να επιδεινώσει
άλλες δερματοπάθειες, όπως η ροδόχρους ακμή, το
έκζεμα και η ψωρίαση».
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«Stop» στη ζάχαρη για υγιές δέρμα 

kpapakosto@yahoo.gr

Οι πιθανοί μηχανισμοί 
που προκαλούν βλάβες 
στο δέρμα είναι αρκετοί, αλλά 
οι περισσότεροι σχετίζονται 
με τη γλυκόζη του αίματος

Υγιεινή διατροφή 
Τα καλά νέα είναι ότι, όταν ακολουθείτε
μια υγιεινή διατροφή, που περιέχει κυ-
ρίως μη επεξεργασμένους υδατάνθρακες
(π.χ., από φρούτα και προϊόντα ολικής
άλεσης) και σποραδικά ζάχαρη και γλυ-
κά, μπορεί να διασωθεί η εμφάνιση του
δέρματος. «Το κλειδί είναι το μέτρο», το-
νίζει ο κ. Μιχελάκης. «Αν ο κορμός της
διατροφής είναι φυτικής προελεύσεως
τρόφιμα (ολόκληρα φρούτα, λαχανικά,
όσπρια, ξηροί καρποί κ.λπ.), ψάρια και
πουλερικά, η νεανική όψη του δέρματος
μπορεί να διαφυλαχτεί έως έναν βαθμό.
Αν, όμως, κάποιος πίνει καθημερινά πολ-
λούς καφέδες και άλλα ροφήματα με ζά-
χαρη και τρώει γλυκά, πιθανότατα θα
υπάρξουν τελικά εμφανείς συνέπειες».

Δρ Μάρκος Μιχελάκης, 
Δερματολόγος, αφροδισιολόγος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Σκορπιός=Εκάτη: Ήταν η σκοτεινή και τρο-
μακτική θεά των νυχτερινών οδοιπόρων, των
φαντασμάτων και των μαγισσών. Οι αρχαίοι
έκαναν πολλές προσφορές στα ιερά της και επι-
δίωκαν την προστασία της. Έχετε έντονη διαί-
σθηση, σεξουαλικότητα, γοητεία και δύναμη,
αλλά είστε συχνά επιρρεπής στην ίντριγκα, τα
πάθη και την εκδίκηση. Έχετε μεγάλες ψυχικές
δυνάμεις, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
για καλό ή για κακό. Είστε μυστήρια, ελκυστική,
σεξουαλική, ακαταμάχητη, αλλά ταυτόχρονα
κτητική και εξοντωτική με τους εχθρούς σας.
Έχετε μια ροπή προς τη μελαγχολία και κινήστε
πάντα στα συναισθηματικά άκρα.

Τοξότης=Φοίβη: Ήταν Τιτάνιδα, ηλιακή θε-
ότητα και μάντισσα. Από αυτήν πήρε το προσω-
νύμιό του ο εγγονός της, ο Απόλλωνας. Ήταν η
πρώτη κάτοχος του δελφικού μαντείου, σοφή
και λαμπερή. Έτσι και σεις, είστε καλοπροαίρε-
τη, με ιδεαλιστικές αντιλήψεις. Η Φοίβη ήταν
φορέας του φωτός και, ως εκ τούτου, μια θεά
που εκπροσωπούσε την αισιοδοξία, την πνευ-

ματικότητα, τη ζωή. Όπως το φως, μπορείτε να
ταξιδεύετε παντού, είστε καλοπροαίρετη και
φέρνετε τη χαρά σε όποιον σας συναντά. Είστε
ζωηρή και ενθουσιώδης, διαισθητική και ορα-
ματίστρια, με θετική στάση και γενναιοδωρία. 

Αιγόκερως=Αριάδνη: Αν και αγαπούσε
την οικογένειά της, η Αριάδνη βοήθησε τον
Θησέα, προσφέροντάς του τον μίτο με τον
οποίο βγήκε από τον λαβύρινθο. Ύστερα το
έσκασε μαζί του. Αυτός, όμως, της φέρθηκε
με αχαριστία, εγκαταλείποντάς τη στο νησί της
Νάξου. Εκεί τη βρήκε ο θεός Διόνυσος, της
πρόσφερε ένα χρυσό στεφάνι, την παντρεύτη-
κε και της χάρισε την αθανασία. Σαν την
Αριάδνη, και σεις αναζητούσατε υποσυνείδη-
τα έναν τρόπο να δραπετεύσετε από μια δύ-
σκολη πραγματικότητα. Θυσιάζεστε γι’ αυτούς
που αγαπάτε, πληγώνεστε, γίνεστε θύμα της
αχαριστίας και της προδοσίας, αλλά ο δυναμι-
σμός σας επιβραβεύεται. Παρ’ όλες τις δυ-
σκολίες που συναντάτε, στο τέλος βγαίνετε νι-
κήτρια και δικαιωμένη.

Ποια θεά κρύβεις μέσα σου 
με βάση το ζώδιό σου;

Κριός
(21/3-20/4)
Προσοχή στην υγεία σας. Λόγω
του Άρη και του Πλούτωνα, τα
ερωτικά σας σάς ζορίζουν, αλλά
σας αρέσει κιόλας! Να είστε προ-
σεκτικοί και στις σχέσεις με ανω-
τέρους, προϊσταμένους ή όσους
έχουν λόγο στη δουλειά σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Τα οικονομικά σας δεν πάνε όπως
περιμένατε, λόγω του ανάδρομου
Ερμή, και θα έχετε καθυστερήσεις.
Όμως με καλή διαχείριση και χω-
ρίς περιττά έξοδα θα τα καταφέρε-
τε. Προσοχή σε νέες συνεργασίες
και επενδύσεις. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Λόγω Ηλίου, ανάδρομου Ερμή
και Αφροδίτης στο ζώδιό σας, τα
ερωτικά σας θα πάνε… ή στην
Κόλαση ή στον Παράδεισο! Εξαρ-
τάται από το πόσο καθαρά βλέπε-
τε τα πράγματα. Μην ακούτε τι
σας λένε οι άλλοι. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Άρης προκαλεί εντάσεις στην
καριέρα με συνεργάτες και παρα-
σκηνιακά σχόλια. Το κακό είναι
πως δεν νιώθετε αισιόδοξοι ούτε
αντιμετωπίζετε τα δύσκολα χωρίς
να πέφτετε ψυχολογικά. Αποφύ-
γετε τα σκάνδαλα, προσέξτε τον
ανταγωνισμό που μάλλον είναι
αθέμιτος απέναντι σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ασχοληθείτε περισσότερο με τον
εαυτό σας και τις ανάγκες σας.
Φτιάξτε τώρα ένα πρόγραμμα για
τις επόμενες επαγγελματικές
σας κινήσεις, για να έχετε θετικές
εξελίξεις στο άμεσο -ή έμμεσο-
μέλλον. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πηγαίνετε στο κομμωτήριο ή σε αι-
σθητικό, φτιάξτε νύχια ή οτιδήποτε
δεν σας αρέσει πάνω σας. Χρειάζε-
στε μια ανανέωση. Μην παραμελεί-
τε ενοχλήσεις στην υγεία. Το ταίρι
σας μπορεί να σας εκνευρίζει. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Χρειάζονται πολλή δουλειά με
το ταίρι και αρκετό κουράγιο.
Προσέξτε: Όσο γρήγορα ανά-
βει η φωτιά σας τόσο εύκολα
σβήνει, αν δεν υπάρξουν συνε-
χής τροφοδότηση και αναζω-
πύρωση. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αποφύγετε να υπογράψετε οι-
κονομικές συμφωνίες και συμ-
βόλαια. Χρήματα θα έρθουν, αλ-
λά θα έχετε και έξοδα. Ελέγξτε
τα νεύρα σας. Καλό θα ήταν να
βρείτε ευκαιρία να πάτε κάποιο
ταξιδάκι. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο ανάδρομος Ερμής δεν βοηθά να
αντεπεξέλθετε στην επικοινωνία
με καθαρή κρίση και κυρίως με
τους συνεργάτες σας. Βέβαια, κά-
ποιοι συνεργάτες είναι εντελώς…
ασυνεννόητοι. Μη νοσταλγείτε πα-
λιές αγάπες ή σχέσεις που επιστρέ-
φουν.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Κάπως δύσκολη περίοδος αυτή, με
τον Άρη απέναντί σας να σας ταλαι-
πωρήσει συναισθηματικά και τον
ανάδρομο Ερμή να σας φέρνει σύγ-
χυση. Οικογενειακά προβλήματα
είναι πιθανά. Αποφύγετε τα σκάν-
δαλα. Οι δεσμευμένοι μην μπαίνε-
τε… σε πειρασμό. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Τελευταία ενθουσιάζεστε εύκο-
λα και απογοητεύεστε εξίσου εύ-
κολα. Ωστόσο, ήρθε η ώρα που,
έπειτα από κάποιο διάστημα
σφοδρού πάθους, αντί να γυρίσε-
τε την πλάτη σας, να θελήσετε να
δεθείτε με κάποιο πρόσωπο.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η μέρα είναι αφιερωμένη στη
δουλειά και σε διάφορες υπο-
χρεώσεις. Κάποιοι τρέχετε για
γραφειοκρατικά θέματα, μερικοί
για τσεκ απ και ζητήματα υγείας
και άλλοι για ψώνια ή το νοικο-
κυριό σας. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΚ άθε γυναίκα κρύβει μέσα της μια θεά. Κάθε γυναίκα έχει
δυνάμεις ανεξάντλητες. Η φύση της είναι αυτή που δια-
σφαλίζει την αθανασία του ανθρώπινου είδους. Μάθετε
σήμερα ποια είναι η θεά που σας εκπροσωπεί και γιατί. 
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Τ
ην επόμενη ώρα μίας ακόμη άγριας δολο-
φονίας, μέρα μεσημέρι, σε πολυσύχναστο
προάστιο της Αθήνας, το υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη έσπευσε να μας ενημερώσει
ότι η έξαρση της εγκληματικότητας δεν είναι αυτό
που φαίνεται. Είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Αν
έτσι έχουν τα πράγματα, οφείλει να παραδεχτεί
ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται
με την on camera παράδοση υπομνημάτων του
αρμόδιου υπουργού προς τον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου. Όχι επειδή οι μελέτες, οι επιστο-
λές και τα υπομνήματα είναι, σώνει και καλά, μει-
ωμένης αξίας. Ούτε επειδή έχουν την κακή συνή-
θεια «να διαρρέουν». Αλλά επειδή η αντίδραση
της συντεταγμένης Πολιτείας στο οργανωμένο
έγκλημα γίνεται σιωπηρά και οργανωμένα και όχι
εν χορδαίς και οργάνοις. Εκτός και αν πρόκειται
για ψαλμούς και αίνους προς πολιτικούς και υπη-
ρεσιακούς παράγοντες, οπότε το πράγμα αλλάζει.

Με τον πόλεμο των συμμοριών να μαίνεται
στους δρόμους της Αθήνας και με τέσσερις νε-
κρούς σε ενάμιση μήνα (δίχως να υπολογίζεται η
άγρια δολοφονία του δημοσιογράφου Γ. Καραϊ-
βάζ), η αντιπολίτευση δεν άφησε την ευκαιρία να
πάει χαμένη. Και πολύ καλά έκανε. Άσκησε σκλη-
ρή κριτική στην κυβέρνηση, δίχως, όμως, να απο-
φύγει τα «αφελή» διλήμματα. Γιατί το δίλημμα δεν
είναι αυτό που επιχείρησε να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ:
το οργανωμένο έγκλημα δρα ανενόχλητο, ενώ η
κυβέρνηση επιδίδεται σε όργιο καταστολής εναν-
τίον των νέων. Ή επειδή στέλνει την Αστυνομία

αντί στους δρόμους στα πανεπιστήμια. Το πρό-
βλημα, όπως και στην αντίδραση του υπουργείου,
είναι η επικοινωνιακή και όχι ουσιαστική αντιμε-
τώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα
μας. Γιατί μικρή σημασία για τους πολίτες έχει η
θέση που κατέχει η Ελλάδα στις λίστες του ΟΗΕ,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ινστιτούτου της
Φλωρεντίας. Και μικρότερη ένας ακόμη καβγάς
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Διλήμματα στη δράση των συμμοριών δεν
υπάρχουν. Μόνο προκλήσεις. Και αυτές αφορούν
στην ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του
πολίτη. Στην εφαρμογή του νόμου και της τάξης.
Προς όλους. Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγα-
πιόμαστε. Σε απλά ελληνικά, για το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, το υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, τις κρατικές υπηρεσίες και τις διωκτικές Αρ-
χές ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Εδώ δεν έχουν να
κάνουν με καταληψίες ή με μπαχαλάκηδες.
Έχουν να κάνουν με τον πόλεμο της νύχτας, στον
οποίο επιδίδονται οργανωμένες συμμορίες, απο-
κομίζοντας τεράστια κέρδη. Ο «κύκλος εργα-

σιών» περιλαμβάνει προστασία, από μαγαζιά έως
πορνεία. Από εμπόριο ναρκωτικών και όπλων
έως διαρρήξεις και ληστείες. Από συμβόλαια θα-
νάτου έως εκβιασμούς και απαγωγές. Όλες αυτές
οι «μαύρες δραστηριότητες» έχουν στο επίκεντρό
τους το μαύρο χρήμα και το ξέπλυμά του. Και για
την εξυπηρέτησή τους, εκτός από Καλάσνικοφ
και σφαίρες, χρειάζονται και τα εξής: οικονομική
υποστήριξη, διασυνδέσεις, συσχετισμοί, κάλυψη,
οργάνωση. Τα γνωρίζουν αυτά οι αρμόδιες διω-
κτικές Αρχές; Προφανώς. Τι απαιτείται, λοιπόν;
Ομάδες μηχανόβιων αστυνομικών στους δρό-
μους; Περιπολίες; Προσλήψεις οργάνων της τά-
ξεως εξάμηνης εκπαιδεύσεως; Ή μήπως (δίχως ο
ρόλος και η αποστολή του «αστυνομικού της γει-
τονιάς» να υποβαθμίζονται) ενίσχυση των υπηρε-
σιών με εξειδικευμένα στελέχη και επιστήμονες,
επένδυση σε υποδομές, ξεκαθάρισμα ύποπτων
θυλάκων, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, σχε-
διασμός και νομικό οπλοστάσιο; Ωστόσο, ακόμη
και αν όλα αυτά σε βάθος χρόνου υπάρξουν, θα
αποδειχτούν ανίσχυρα εφόσον πολιτικές και κοι-
νωνικές δυνάμεις δεν συμπράξουν στην καταπο-
λέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αν συνε-
χίσουν να κρύβονται πίσω από στατιστικά στοι-
χεία, επικοινωνιακά τεχνάσματα και αντιπολιτευ-
τικά πυροτεχνήματα. Στο τέλος τέλος, αν σε άλλα
θέματα η επανάπαυση, η αυταρέσκεια αλλά και ο
κομματικός ανταγωνισμός μπορούν να δικαιολο-
γηθούν, στη δίωξη του κοινού εγκλήματος θα μεί-
νουν κατακριτέα και ανεξήγητα.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι «μαύρες δραστηριότητες» 
του οργανωμένου εγκλήματος 
στη χώρα μας έχουν στο επίκεντρό
τους το μαύρο χρήμα και 
το ξέπλυμά του... 

Δεν είναι αυτό που όλοι νομίζουμε;

Χ
ρειάζονται τα πανεπιστήμια φύλαξη;
Αναμφισβήτητα ναι. Ή, τουλάχιστον, μέ-
χρι να εμπεδωθεί μια κουλτούρα διαφο-

ρετική από αυτή που κυριαρχούσε στη μεταπο-
λιτευτική Ελλάδα. Διότι τα πανεπιστήμια όλα αυ-
τά τα χρόνια είχαν παραδοθεί στις ορέξεις ισχυ-
ρών μειοψηφιών, που τα έκαναν μπάχαλο σε κά-
θε αφορμή. Διότι οι φοιτητικές παρατάξεις τα
χρησιμοποιούσαν ως προθάλαμο μιας κομματι-
κής πελατείας με το... αζημίωτο. Διότι κάποιοι
καθηγητές αδιαφορούσαν για τα τεκταινόμενα
και βολεύονταν από τις καταστάσεις. Διότι, διότι
βάλτε όποιον λόγο θέλετε. 

Άρα ξεκαθαρίζω ότι, ναι, τα πανεπιστήμια
χρειάζονται φύλαξη. Χρειάζονται, όμως, φύλαξη
από… πανεπιστημιακή αστυνομία; Θα έλεγα ξε-
κάθαρα πως όχι. Και σίγουρα δεν χρειάζονται
μια «αστυνομία», ένα «ειδικό σώμα» αποφοίτων
λυκείου. Ούτε σε αυτό η κυβέρνηση κάνει το σω-
στό. Την ώρα που οι αστυνομικοί γίνονται μέσω
Πανελλαδικών, είναι λάθος η «αστυνομία» που

θα σταλεί στα πανεπιστήμια να είναι από ΙΕΚ και
λύκεια. Άνθρωποι που δεν έχουν μυρωδιά από
πανεπιστημιακούς χώρους δεν μπορούν να συν-
διαλέγονται με φοιτητές και πανεπιστημιακούς.
Και αυτό που γράφω δεν έχει ταξικό πρόσημο,
αλλά ουσιαστικό.

Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση σε αυτή την ιστο-
ρία έχει εγκλωβιστεί. Και όσο είναι καιρός, κα-
λό είναι να το ξανασκεφτεί προτού στείλει αν-
θρώπους στα ΑΕΙ της χώρας με ρόλο αστυνο-
μικού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι δύσκολος και
δεν χρειάζεται μία ακόμη εστία έντασης. Το
καλύτερο από όλα είναι να μην ανακαλύπτει η
κυβέρνηση ξανά την Αμερική. Να αντιγράψει

το τι ισχύει στις άλλες χώρες και να το εφαρμό-
σει. Τα άλλα είναι περιττές συγκρούσεις που
μόνο καλό δεν θα κάνουν στο βάθος του χρό-
νου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
αν μη τι άλλο, έχει προσωπική εμπειρία και
γνώση σχετικά με το τι γίνεται στα πανεπιστή-
μια του εξωτερικού.

Το ίδιο, βέβαια, ισχύει και για τους πρυτάνεις.
Που δυστυχώς για μια σειρά από λόγους δεν
ανέλαβαν τις πρωτοβουλίες που τους έδινε ο
προηγούμενος νόμος και φτάσαμε μέχρις εδώ.
Αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να διορθώνεις
το ένα λάθος με ένα άλλο, που μπορεί να εξελιχ-
θεί σε μεγαλύτερο. Μακάρι να πέφτουμε έξω και
να έχουν δίκιο οι κυβερνώντες, αλλά η επιλογή
του «ειδικού σώματος» από αποφοίτους λυκείου
δεν μας κάνει πολύ αισιόδοξους. Για να δούμε. Ο
Σεπτέμβριος (αν έχουν προλάβει να εκπαιδευ-
τούν) είναι τόσο κοντά όσο και μακριά. Όχι μόνο
για την πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και για
τις πολιτικές εξελίξεις…

Αστυνομία πανεπιστημίων: Λάθος στο λάθος

Να αντιγράψει το τι ισχύει στις άλλες 
χώρες και να το εφαρμόσει. Τα άλλα 
είναι περιττές συγκρούσεις που μόνο 
καλό δεν θα κάνουν στο βάθος 
του χρόνου


