Μητσοτάκης - Ερντογάν:
Αφήνουμε πίσω
το 2020 και τις εντάσεις
που δημιουργήθηκαν

Η φωτογραφία
έκανε τον γύρο
του κόσμου,
καθώς δείχνει
τον... σουλτάνο
να «προσκυνά»
τον Μπάιντεν.
Παιχνίδια
του φακού!

ΣΕΛ. 4-5

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚO ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝIΑ ΚΑΙ ΜΕΤA ΧAΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛAΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ
Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Η πολιτική
παίρνει
τη ρεβάνς

ΣΕΛ. 34
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ΣΕΛ. 12

N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Οι κανίβαλοι
του Διαδικτύου
και εμείς

ΣΕΛ. 34
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ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΤΗΣ «POLITICAL» ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
«ΨΕΥΔΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΣΕΛ. 12

Πότε θα βγάλουμε τις μάσκες και ποια θα είναι τα «ελευθέρας»

ΜΠΑΧΑΛΟ

πάλι με το AstraZeneca!

ΚΑΙ ΤΡIΤΗ ΔIΩΞΗ
ΣΤΟΝ ΛΙΓΝAΔΗ!
ΣΕΛ. 12

Γράφουν

Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Κάτω από το χαλί
της πανδημίας

ΣΕΛ. 8

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
Το κύμα εισαγόμενης
ακρίβειας απειλεί
αγορά και καταναλωτές

«Παίζουν» με δεκάδες
χιλιάδες πολίτες
που έχουν κλείσει
το δεύτερο ραντεβού Τι… οδηγία έδωσε
η Επιτροπή μετά τη διαρροή

Ο Τσιόδρας πήγε
στο Προεδρικό
για να δώσει αίμα

ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 9

ΘΑΝ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Τα 15 τιπ της πολιτικής
επικοινωνίας

ΣΕΛ. 9

ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ Η ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΟN ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 2-3, 15

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚEΣ

ΥΠΟΛΟΓIΣΤΕ
ΤΑ ΜOΡΙΑ
ΜΕ ΒAΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ
ΣΕΛ. 14

ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΨΟΝΙ
ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗ

ΣΕΛ. 6
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Παλινωδίες και σύγχυση για το AstraZeneca

Α

υτό που συμβαίνει με τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca δεν έχει προηγούμενο! Τα μπρος - πίσω και οι παλινωδίες του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων συμπαρασύρουν και την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, που,
για να είμαστε δίκαιοι, σε γενικές γραμμές και κατά
κοινή ομολογία, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης
εξαιτίας της πανδημίας.
Όμως, με τη χθεσινή της απόφαση, ανατρέπει
προηγούμενη και εισηγείται στην κυβέρνηση να
σταματήσει ο εμβολιασμός με το συγκεκριμένο
σκεύασμα σε ηλικίες κάτω των 60 ετών, προκαλώντας ανησυχία και προβληματισμό σε όσους έχουν
κάνει ήδη την πρώτη δόση του εμβολίου και περιμένουν για τη δεύτερη ή σε εκείνους οι οποίοι

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

έχουν κλείσει ραντεβού. Παράλληλα, η στάση αυτή
τροφοδοτεί με επιχειρήματα τον «νερόμυλο» των
αρνητών των εμβολιασμών και ενισχύει τους φόβους των επιφυλακτικών…
«Η σύσταση γίνεται για να βελτιώσει τα πράγματα,
όχι για να τα περιπλέξει», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμού Μαρία Θεοδωρίδου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με
τυχόν σύγχυση που μπορεί να προκαλέσει η νέα
οδηγία για το AstraZeneca. Ωστόσο, δεν θα εκπλήξει κανέναν αν από αύριο ο αριθμός των ακυρώσεων των ραντεβού για το συγκεκριμένο εμβόλιο χτυπήσει «ταβάνι». Είχε προηγηθεί δήλωση αξιωματούχου του ΕΜΑ (που αργότερα έσπευσε να μαζέψει) σύμφωνα με την οποία οι χώρες θα πρέπει να
αποφύγουν τη χορήγηση του εμβολίου της As-

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

traZeneca σε άτομα άνω των 60 ετών, εν μέσω φόβων για σπάνια πήξη του αίματος. Την ίδια ώρα,
όμως, ο ΕΜΑ θεωρεί ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο
είναι ασφαλές για όλες τις ηλικιακές ομάδες, παρόλο που αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σταματήσει να το χορηγούν σε πολίτες
κάτω των εν λόγω ηλικιών, ενισχύοντας το μπάχαλο.
Υπενθυμίζεται ότι το εμβόλιο του Πανεπιστημίου
της Οξφόρδης χορηγείται μέχρι σήμερα στη χώρα
μας από την ηλικία των 30 ετών και άνω. Σύμφωνα
με τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 1 εκατομμύριο εμβολιασμοί
με AstraZeneca, ενώ έως χθες είχαν ήδη γίνει οι
270.000 δεύτερες δόσεις και δεν έχει αναφερθεί
κανένα περιστατικό.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής,
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Η... μεγάλη Τετάρτη του Εργασιακού

Η

αντίστροφη μέτρηση για την
ψήφιση του Εργασιακού ξεκίνησε, την ώρα που ΣΥΡΙΖΑ και
ΚΚΕ κατέθεσαν χθες ένσταση
αντισυνταγματικότητας, η οποία απερρίφθη
από την κυβερνητική πλειοψηφία. Το Εργασιακό αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη
με ονομαστική ψηφοφορία, ενώ ερώτημα
παραμένει η στάση του ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα
μετάσχει στη διαδικασία ή για άλλη μια φορά θα στρίψει διά της αποχωρήσεως από την
ψηφοφορία.
Πάντως, χθες οι τόνοι στη Βουλή ανέβηκαν, με τους εισηγητές των κομμάτων να
προχωρούν σε μετωπική αντιπαράθεση. Ο
εισηγητής της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας στην τοποθέτησή του χαρακτήρισε «εργατοπατερικά» τα κόμματα της αντιπολίτευσης και επέμεινε στη διαπίστωση ότι η
απεργία της περασμένης Πέμπτης δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ως
προς τη συμμετοχή των εργαζομένων.
Ο κ. Μαραβέγιας χαρακτήρισε ακραίο
αναχρονισμό τις ανακοινώσεις των κομμάτων ότι θα καταργήσουν αυτό το νομοσχέδιο
με την αλλαγή διακυβέρνησης. Από το βήμα
της Βουλής επικαλέστηκε τη διδακτορική
διατριβή της Έφης Αχτσιόγλου για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, σημειώνοντας ότι «η
θέση της διατριβής της το 2014 ήταν πως
σκοπίμως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν
προστατεύουν τα συνδικαλιστικά - εργασιακά δικαιώματα λόγω της ανεπάρκειας της
Χάρτας για τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Ως υπουργός, όμως, ενσωμάτωσε την Οδηγία για τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που
δίνουν το δικαίωμα στον εργαζόμενο με δική
του αίτηση να διαμορφώνει το ωράριο εργασίας του με βάση τις ανάγκες του».
Ο εισηγητής της Ν.Δ. είπε ότι με το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το συλλογικό εργατικό δίκαιο, με την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων προστατεύεται το 8ωρο, που όχι
μόνο δεν καταργείται, αλλά πλέον θα εφαρμόζεται ουσιαστικά με τη νέα ψηφιακή κάρτα, που ζητούσε και η ΓΣΕΕ, και οι υπερωρίες, όχι μόνο θα ελέγχονται καλύτερα με
την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αλλά ενισχύονται στις 150 ώρες ετησίως.
«Το κόμμα που έχει χρεωθεί το κλείσιμο
της ΕΡΤ, την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων με τη διαθεσιμότητα, είναι το τελευταίο
που μπορεί να εκστομίζει όσα εκστόμισε ο
εισηγητής της Ν.Δ.», είπε η εισηγήτρια του
ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σημειώνοντας ότι η Έφη Αχτσιόγλου, μετά την
έξοδο από τα μνημόνια, τόλμησε να επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις, θέσπισε

ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία
Από... αριστερά στον ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για υποκριτική στάση, καθώς ως κυβέρνηση πέρασε μια σειρά από αντεργατικές διατάξεις
που ψήφισε την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης (2015-2019).
Από την άλλη πλευρά, η αξιωματική αντιπολίτευση μιλά για «εύκολη
και εκ του ασφαλούς κριτική», υποστηρίζοντας ότι την περίοδο 20152019 έγιναν και θετικά βήματα για τους εργαζομένους.
«Στα λόγια και στην αντιπολίτευση είστε με την εργατική τάξη, αλλά στην κυβέρνηση υπηρετήσατε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του κεφαλαίου», επισήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. Ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 Κλέων Γρηγοριάδης τόνισε ότι το κόμμα του θα στηρίξει τα αιτήματα συνταγματικότητας που κατέθεσαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο απευθυνόμενος
προς την αξιωματική αντιπολίτευση είπε: «Για να είμαστε εξηγημένοι, αυτό το δόγμα υπέρ της ανταγωνιστικότητας που υπηρετεί το σημερινό νομοσχέδιο υπηρετήθηκε από όλες τις μνημονιακές κυβερμια σειρά από θετικές διατάξεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνη που κατάργησε τον ντροπιαστικό υποκατώτατο μισθό. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου επέμεινε ότι «με το νομοσχέδιο-έκτρωμα έρχεται
τελειωτικό χτύπημα για τον κόσμο της εργασίας». Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση
ότι υπονομεύει τις συλλογικές συμβάσεις,
εξατομικεύει τις εργασιακές σχέσεις, μειώνει τις αποδοχές των εργαζομένων, χτυπάει τον συνδικαλισμό, στοχεύει στη χειραγώγηση των εργατικών σωματείων, χτυπάει
την απεργία, απελευθερώνει τις απολύσεις,

νήσεις». Επιχειρώντας να απαντήσει, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης υποστήριξε ότι παρά τους μνημονιακούς περιορισμούς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κάνει «κάποια βήματα» υπέρ των εργαζομένων. «Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ,
η αποζημίωση που πήραν οι εργαζόμενοι την περίοδο της αναστολής
εργασίας δεν θα ήταν 534 ευρώ αλλά 450 ευρώ. Έχουμε αντίληψη
των επιτυχιών, των ελλείψεων και των αποτυχιών μας».
Πάντως, η κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ επεκτάθηκε και δεξιότερα,
με τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης Κώστα Χύτα να λέει, μεταξύ άλλων, ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει σήμερα αυτά που είχε ψηφίσει ως κυβέρνηση χθες. Ή είστε με εργοδοσία ή με εργαζομένους
ή με την παλαιστινιακή μαντίλα ή με τους Αμερικανούς. Αυτό το
αφήγημα ότι θα τα καταργήσετε όλα αφήστε το. Αφού σηκώνετε τόσο ψηλά το θέμα, καταθέστε πρόταση μομφής κατά του υπουργού.
Ζητήστε εκλογές και πείτε στον κόσμο να αποφασίσουν. Εγκρίνουν
ή όχι το νομοσχέδιο;».

χτυπάει ακόμα και τις πιο ευάλωτες μορφές
εργασίας, τους εργαζομένους, δηλαδή, μερικής απασχόλησης με τις ευέλικτες μορφές εργασίας και με σπαστό ωράριο. «Είναι
ένα νομοσχέδιο που θα καταργηθεί στην
πράξη από το εργατικό κίνημα, αλλά είναι
και ένα νομοσχέδιο που, όταν εμείς λάβουμε τη λαϊκή εντολή, θα το καταργήσουμε»,
είπε η κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
«Είναι καταφανέστατη η αμηχανία της κυβερνητικής πλειοψηφίας, γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει περάσει η εικόνα που θα
ήθελε στον κόσμο», είπε ο ειδικός αγορητής

του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Μουλκιώτης και προειδοποίησε ότι με τις αντεργατικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για
να ικανοποιηθούν χρόνιες απαιτήσεις του
ΣΕΒ και άλλων φορέων σαρώνονται κρίσιμα
εργασιακά δικαιώματα.

Η αντίστροφη μέτρηση για
την ψήφιση ξεκίνησε, την ώρα
που ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ έσπασαν
το... μέτωπο!
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ΤO ΘΕΜΑ

Το καλοκαίρι έλιωσε τους πάγους
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Κ

ατά τα φαινόμενα, το σημαντικό βήμα για ένα πιο ήσυχο καλοκαίρι στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών έγινε χθες το
απόγευμα, στις Βρυξέλλες. Γύρω στις
17.20 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν κάθισαν για πρώτη φορά
από τον Δεκέμβριο του 2019 ο ένας απέναντι στον άλλον, σε μια συνάντηση που
κεντρικό στόχο είχε οι δύο ηγέτες να ξαναπιάσουν το νήμα της απευθείας επαφής, ύστερα από ενάμιση χρόνο ανεπανάληπτης έντασης.
Αξίζει να σημειώσουμε, πάντως, ότι στη
συνάντηση δεν μπήκαν… διερμηνείς, αλλά, όπως τόνισαν κυβερνητικές πηγές, ο
Ερντογάν ζήτησε να είναι παρών και ο Ιμπραήμ Καλίν, ο εκπρόσωπος της Προεδρίας, με αποτέλεσμα από την ελληνική
πλευρά να συμμετάσχει η διευθύντρια
του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή. Υπενθυμίζεται
ότι Καλίν και Σουρανή ήταν σε ανοικτή
γραμμή και πριν από την κρίση του καλοκαιριού του 2020, ενώ ήταν οι εκπρόσωποι των δύο χωρών στην πρωτοβουλία
που είχε αναπτύξει η Μέρκελ, για την
εκτόνωση της έντασης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία - μια πρωτοβουλία η
οποία είχε ναυαγήσει.
Μία ώρα μετά και αφού το τετ α τετ των
δύο είχε ολοκληρωθεί, κυβερνητικές πηγές διαγίγνωσκαν ότι «έσπασε ο πάγος»
μεταξύ των δύο ανδρών, μιας και η συζήτηση ολοκληρώθηκε «σε πολύ θετικό κλίμα». Όπως προσέθεταν οι ίδιες πηγές, οι
δύο ηγέτες συμφώνησαν να αφήσουν πίσω την ένταση του 2020 και «καταστάσεις
δύσκολα διαχειρίσιμες», παρά τις σημαντικές διαφορές οι οποίες αναντίρρητα
υπάρχουν. Κυβερνητικές πηγές έλεγαν,
άλλωστε, ότι για την Ελλάδα η μόνη διαφορά είναι η διευθέτηση των θαλάσσιων
ζωνών. Ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε στον κ. Ερντογάν την ανάγκη για
σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Συζήτηση
έγινε και για το Προσφυγικό, με «εποικοδομητικό πνεύμα», με τον κ. Μητσοτάκη
να λέει στον κ. Ερντογάν ότι θα ήταν «μια
κίνηση καλής θέλησης» από μέρους της
Τουρκίας να δεχθεί πίσω τους 1.450 μετα-

νάστες που δεν έλαβαν άσυλο στην Ελλάδα και είναι προς επιστροφή.
Η συνθήκη, άλλωστε, με τους δύο ηγέτες να συνομιλούν απευθείας για περίπου
μία ώρα, έδωσε την ευκαιρία για μια ανοιχτή συζήτηση, εφ’ όλης της ύλης, σε μια
προσπάθεια αποκατάστασης ενός minimum εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Σημειωτέον ότι στη συνάντηση συμμετείχαν και
οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο προέδρων, καθώς ο Ιμπραήμ Καλίν ζήτησε να
είναι ο μεταφραστής του Τούρκου προέδρου, με αποτέλεσμα ο κ. Μητσοτάκης να
ζητήσει την παρουσία και της δικής του
συμβούλου, Ελένης Σουρανή, στην αίθουσα της συνάντησης. Ευρύτερα, δε, συμφωνήθηκε και σε επίπεδο ηγετών να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα οι διερευνητικές επαφές αλλά και οι πολιτικές διαβουλεύσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε εκτόνωση.
Ήδη πριν από τη συνάντηση, ο Ταγίπ
Ερντογάν είχε δώσει τον τόνο για την καταλλαγή με μήνυμά του στο Brussels Forum, όπου υπογράμμιζε ότι «η αναζωογόνηση του διαλόγου μεταξύ της Ελλάδας
και της Τουρκίας συμβάλλει στη σταθερό-

τητα και στην ευημερία» στην ευρύτερη
περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δε,
προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, είχε υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα είναι «πυλώνας σταθερότητας» στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.

Συμφωνίες
Με δεδομένο ότι το ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν φαίνεται να ήταν ένα βήμα
προς τα εμπρός, οι επόμενες κινήσεις για
την αποκατάσταση μιας πιο λειτουργικής
σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες δεν θα
αργήσουν. Ρόλο σε αυτό αναμένεται να
έχει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης, ο οποίος συνάντησε
προ δύο εβδομάδων τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ και συμφώνησαν να επεξεργαστούν 25 οικονομικά projects αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων,
ο κ. Φραγκογιάννης θα βρεθεί στην Αττάλεια και θα έχει συνάντηση με τον κ. Ονάλ,
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της
Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την προεδρία της

οποίας αναλαμβάνει η Ελλάδα. Το αμέσως
επόμενο διάστημα ίσως να υπάρξουν και
καλά… μαντάτα για κάποια από τα 25 οικονομικά projects αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα, πάντως, δεν θα συμμετάσχει στο Φόρουμ της Αττάλειας, καθώς
η πρόσκληση αφορούσε στον Νίκο Δένδια, ο οποίος δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί και δεν επεκτάθηκε σε άλλον αξιωματούχο.

Στο Κάιρο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, θα
συνεχίσει τις περιφερειακές επαφές του,
επισκεπτόμενος τη Δευτέρα, του Αγίου
Πνεύματος, την Αίγυπτο. Στο Κάιρο ο κ.
Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι.

Τι συζήτησαν για περίπου
πενήντα λεπτά
Μητσοτάκης και Ερντογάν
στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
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O ΘΕΜΑ

Ανεπιθύμητη η Τουρκία
Να διακόψει τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία καλεί το Bloomberg, με άρθρο του που στρέφεται κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λίγο πριν
από το κρίσιμο ραντεβού Μπάιντεν - Ερντογάν, το αμερικανικό πρακτορείο επιτέθηκε στον Τούρκο πρόεδρο, λέγοντας ότι «έχει εγκαταλείψει τη Δύση» και ταυτίζεται πλέον με συμφέροντα εχθρικά προς τις ΗΠΑ. «Ο υπουργός Εσωτερικών της
Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, έχει κατηγορήσει ανοιχτά τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι
βρίσκονται πίσω από το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 κατά του Ερντογάν,
ενώ ισχυρίστηκε ότι το στήριξε και η Ευρώπη», γράφει το Bloomberg.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους ρωσικούς πυραύλους S-400, που αποτελούν το μεγαλύτερο «αγκάθι» στις σχέσεις Άγκυρας - Ουάσιγκτον, ενώ προκαλούν
τριγμούς και στη συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Όσον αφορά στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία έχει αγνοήσει τις προειδοποιήσεις κατά της απόκτησης των ρωσικών
αμυντικών συστημάτων και ζητά να αγοράσει περισσότερα». Μάλιστα, ο συντάκτης
του άρθρου επισημαίνει ότι στην περίπτωση της κρατικής «αεροπειρατείας» στη
Λευκορωσία η Τουρκία χρησιμοποίησε την ιδιότητά της ως μέλους του ΝΑΤΟ για να
εξυπηρετήσει την ατζέντα της Μόσχας. «Η ιδρυτική διακήρυξη του ΝΑΤΟ δεν προβλέπει την αποβολή μελών του. Ωστόσο, μπορεί να δοθεί στην Τουρκία το μήνυμα
πως είναι πλέον ανεπιθύμητη», αναφέρει το δημοσίευμα.
Η αμερικανική «επίθεση» συνεχίστηκε με ολόκληρη λίστα, που περιλαμβάνει
κάθε προκλητική ενέργεια την οποία έχει εκδηλώσει η Τουρκία, από τις απειλές
απέναντι στην Ελλάδα και τη Γαλλία μέχρι τους διωγμούς που εξαπέλυσε ο Ερντογάν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Το άρθρο προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις στην Άγκυρα, με τα τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να μιλούν για πρόκληση εκ μέρους των ΗΠΑ, λίγο πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Το ΝΑΤΟ έδειξε τους «εχθρούς»

Μ

ε κύριο στόχο την ενδυνάμωση της Συμμαχίας και
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για την επόμενη
δεκαετία, οι ηγέτες των κρατών-μελών
συνήλθαν στις Βρυξέλλες, σε μία από τις
κρισιμότερες Συνόδους Κορυφής του
ΝΑΤΟ. Και αυτό διότι η συγκεκριμένη Σύνοδος δεν εγκρίνει μόνο σχέδια δράσης
και προτάσεις που έχουν συζητήσει ήδη
οι αρμόδιες επιτροπές των κρατών και
στη συνέχεια οι ηγέτες επικυρώνουν, βάζοντας την υπογραφή τους.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η ιστορικότητα της Συνόδου έχει να κάνει με την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στην ηγεσία της Συμμαχίας, σημαίνοντας, παράλληλα, ότι η περίοδος
Τραμπ, με όλα τα προβλήματα που προκάλεσε στις σχέσεις με τους Ευρωπαίους
εταίρους, έχει οριστικά παρέλθει.
Αυτό σηματοδοτούσε και το κόκκινο
χαλί που στρώθηκε για να υποδεχτεί τον
Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, τη δέ-

σμευση που εκείνος μετέφερε για μια νέα
εποχή στις διατλαντικές σχέσεις και τον
στρατηγικό προσανατολισμό της Συμμαχίας. «Στο ΝΑΤΟ θα τονίσουμε ότι επιστρέψαμε», ήταν οι πρώτες λέξεις του
Τζο Μπάιντεν από τις Βρυξέλλες, σε μια
απόπειρα εμπέδωσης ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες έχουν αλλάξει σελίδα, έπειτα
από τέσσερα χρόνια έντασης και αμφισβήτησης του ρόλου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Θέλω όλη η Ευρώπη να
ξέρει ότι οι ΗΠΑ είναι εδώ», διαβεβαίωσε
ο Τζο Μπάιντεν από το βήμα της Συνόδου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε

και στους κινδύνους ασφαλείας που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ, εξαπολύοντας πυρά
κατά της Μόσχας. «Υπάρχει μια σαφής αίσθηση ότι η Ρωσία δεν κινείται προς την
κατεύθυνση στην οποία ελπίζαμε», σημείωσε. «Συστημική απειλή» για το ΝΑΤΟ
χαρακτηρίζεται η Κίνα, με τη Συμμαχία να
εκφράζει την ανησυχία της για χρήση εμπορικής τεχνολογίας και για στρατιωτικούς σκοπούς από το Πεκίνο. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις για επέκταση του
πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας, στις
κοινές ασκήσεις με τη Ρωσία.
Στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου

καταγγέλλεται η εντεινόμενη απειλή που
συνιστά η στρατιωτική ενίσχυση της Ρωσίας και καλείται η Μόσχα να σεβαστεί το
Διεθνές Δίκαιο. «Όσο η Ρωσία δεν δείχνει ότι σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και τις
διεθνείς υποχρεώσεις και τις ευθύνες
της, δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή
στην κανονικότητα», προειδοποιούν οι
ηγέτες στα συμπεράσματα της Συνόδου
τους.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι «δεν έχουμε
καμία πρόθεση να αναπτύξουμε χερσαίους πυρηνικούς πυραύλους στην Ευρώπη», αλλά «το ΝΑΤΟ θα απαντήσει» στο
αυξανόμενο οπλοστάσιο της Ρωσίας.
Επίσης, οι ηγέτες καλούν τη Μόσχα να
άρει τον χαρακτηρισμό «εχθρική χώρα»
για την Τσεχία και τις ΗΠΑ.
Για την Κίνα, το ΝΑΤΟ εκφράζει «ανησυχία» για τις δεδηλωμένες φιλοδοξίες
του Πεκίνου και την ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας αυτής, γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζει «συστημικές προκλήσεις» για τη διεθνή τάξη. Επίσης, καλεί το Ιράν να σταματήσει όλες τις
πυραυλικές δραστηριότητές του, ενώ
διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου «Χαμίντ Καρζάι», στην Καμπούλ.
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Ποιο όνομα θα δώσουν
στον Κικίλια Junior;
Ο Κικίλιας και η Μπαλατσινού προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη βάπτιση του
γιου τους, η οποία θα γίνει στο νησί της
Πάτμου. Και το όνομα αυτού, Παναγιώτης
- Αντώνιος. Η βάφτιση θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στο αγαπημένο μέρος
της παρουσιάστριας και νονά του πιτσιρικά θα είναι η καλή φίλη της Τζένης
Μπαλατσινού, Βιολέτα Λάππα.
Ξέρετε πόσο διάστημα απαιτείται για
έναν γενικό γραμματέα να παραιτηθεί
από τη θέση του για να κατέλθει υποψήφιος σε εθνικές εκλογές; Απαιτούνται,
λοιπόν, 18 μήνες και έμαθα ότι κάποιοι γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης έχουν διαμηνύσει
σε στενούς τους συνεργάτες ότι στο τέλος του 2021
θα παραιτηθούν, επειδή επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες. Ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε περί εκλογών;

«Ευ Πολιτεύεσθαι 333+1 Tips»

Το «Ευ Πολιτεύεσθαι 333+1 Tips» είναι ο νέος
οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας του επικοινωνιολόγου και αρθρογράφου της «Political» Θανάση Παπαμιχαήλ. Τα 333+1 tips της πολιτικής επικοινωνίας είναι αποτέλεσμα της
πολυετούς ενασχόλησης και της εμπειρίας του συγγραφέα, στα πολιτικά δρώμενα της Αυτοδιοίκησης και του Κοινοβουλίου. Τα 333+1 tips είναι πηγή έμπνευσης
στις καθημερινές «ριπές» πολιτικής επικοινωνίας, του σύγχρονου πολιτικού.
Στην εποχή της ταχύτητας των εξελίξεων και του Διαδικτύου, είναι προτάσεις
συμπυκνωμένου πολιτικού λόγου, είναι μικρά
«διαμαντάκια» που θα πρωταγωνιστήσουν στην
επικαιρότητα και θα χαρίσουν γρήγορη και ανέξοδη αναγνωσιμότητα αλλά και αυθεντικότητα,
σύγχρονης εικόνας πολιτικού. Τα 333+1 tips είναι εξαιρετική μαγιά και σπόρος για ομιλίες, συνεντεύξεις και δηλώσεις, που θα αφήσουν το
προσωπικό σας στίγμα, θα «παίξουν» δυνατά στα
ΜΜΕ και θα γράψουν «ιστορία». Για να μην είναι
τα επικοινωνιακά σας πυρά «άσφαιρα»!

Χρονικό του Χρόνου
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Δικαιοσύνη
και καψόνια

Ο

ρισμένα πράγματα φαίνεται να μην αλλάζουν ποτέ. Οι διαπιστώσεις, όμως, γίνονται οδυνηρές όταν παρωχημένες νοοτροπίες βρίσκουν περπατησιά στον χώρο της
Δικαιοσύνης. Να, λοιπόν, μια ιστορία «εισαγγελικής τρέλας». Αφορμή είναι τα απίστευτα που
ακούγονται για την επιστροφή του Έλληνα εισαγγελέα, ο οποίος επί εννέα χρόνια υπηρέτησε
στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και ήταν η ελληνική φωνή για τη δημιουργία του θεσμού του Ευρωπαίου Εισαγγελέα.
Ενός θεσμού που φιλοδοξεί να δείξει πως, απέναντι σε ένα υπερεθνικό έγκλημα, υπάρχουν
υπερεθνικές λύσεις. Αμ, δε! Αντί να αξιοποιήσουν αυτήν την περιουσία γνώσης, από τον άνθρωπο που εργάστηκε για τη διαμόρφωση του
θεσμού, οι ιθύνοντες φέρονται να έχουν άλλη
γνώμη. Για αυτούς δεν μετράει το τι έκανε ο εισαγγελικός λειτουργός στην ευαίσθητη θέση
του, αλλά ο χρόνος ο οποίος έμεινε σε αυτή. Με
άλλα λόγια, δείχνει να επικρατεί η νοοτροπία ότι
όσοι υπηρετούν στο εξωτερικό κάνουν διακοπές! Τρομάζει κανείς και μόνο στη σκέψη πως
επικρατούν παρόμοιες αντιλήψεις. Δηλαδή, κατά την επιστροφή εξανεμίζεται η προηγούμενη
επιτυχής θητεία και επικρατεί η διάθεση τιμώρησης. Εννοείται ότι στα άλλα κράτη-μέλη αξιοποιούνται και αναβαθμίζονται οι λιγοστοί εισαγγελικοί λειτουργοί με τέτοια εμπειρία και δεν τιμωρούνται. Ακούγεται, λοιπόν, πως ο περί ου ο
λόγος εισαγγελέας κατέθεσε, όπως προβλέπεται από τον νόμο, αίτηση για την Εισαγγελία Πειραιά, όπου, λόγω αρχαιότητας, θα ήταν και προϊστάμενος. Κάπου εδώ αρχίζουν τα αστεία. Ούτε
λίγο ούτε πολύ, τον ενημέρωσαν ότι η αίτησή του
ήταν εκπρόθεσμη, γι’ αυτό και δεν θα μπορούσε
να γίνει δεκτή. Μια αίτηση που, κατά τα άλλα,
παρελήφθη κανονικά και πουθενά στον νόμο ή
στη διαδικασία λειτουργίας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου δεν προβλέπεται ότι υπόκειται σε προθεσμίες.
Και να ήταν μόνο η διάθεση να καψονάρουν τον
εισαγγελέα, πάει κι έρχεται. Και, όταν μιλάμε
για καψόνια, μιλάμε για τοποθέτηση κάπου
στην ελληνική επαρχία, για να πάρει τον αέρα
του, να εξαγνιστεί από τις μιαρές ευρωπαϊκές
συνήθειες και να κάνει το Αγροτικό του! Είναι,
όμως, και κάτι ψίθυροι για τους άλλους υποψηφίους για τη θέση. Με δεσμούς, όπως λέγεται,
με κουμπάρους, σε γάμους για κους κους και
νεόκοπους γραμματείς, με χιλιόμετρα στη σοσιαλιστική ουτοπία, αλλά και σφοδροί πολέμιοι
της παράταξης που κέρδισε τις εκλογές και θεωρητικά ανέδειξε τη νέα διακυβέρνηση. Ένας
αχταρμάς, δηλαδή, απωθημένων, συμπλεγμάτων και τυχοδιωκτισμού. Είπαμε για τη Δικαιοσύνη, που δίνει το παράδειγμα!
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Ανασχηματισμός μετά την
επίσκεψη της Ούρσουλα
H πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν,
θα έρθει την
Ελλάδα στις
17 Ιουνίου,
στο πλαίσιο
μιας σειράς
επισκέψεων σε κράτη-μέλη που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα, με αφορμή την αξιολόγηση των
εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
και το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, όπως
ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επισκεφθεί την Πορτογαλία και την Ισπανία στις 16 Ιουνίου, την Ελλάδα
και τη Δανία στις 17 Ιουνίου και το Λουξεμβούργο
στις 18 Ιουνίου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη και η εκδήλωση για το Ταμείο
Ανάκαμψης θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, στην Αρχαία Αγορά. Μέχρι τότε, ο πρωθυπουργός δεν συζητά τίποτα για ανασχηματισμό.
Πρώτα θα έρθει το ζεστό χρήμα και μετά βλέπουμε. Επιμένει στη λογική ότι χωρίς λεφτά δεν γίνονται ούτε ανασχηματισμοί ούτε πρόωρες εκλογές.

Habemus Γκίκα
Νομίζω τελειώσαμε και με αυτήν την ιστορία. Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις.
Νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας θα αναλάβει ο πρώην υπουργός Οικονομικών, καθηγητής
Γκίκας Χαρδούβελης. Οι τυπικές διαδικασίες για
την επιλογή του νέου διοικητή της τράπεζας ολοκληρώνονται την προσεχή Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης από τον Ιούλιο
του 2019 είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της
Εθνικής Τράπεζας και ανώτερος ανεξάρτητος
σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, αλλά
παραιτήθηκε για να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Ο
Λουκάς Παπαδήμος έμαθα την «πιστόλιασε» την
πρόταση που του έγινε…

Ινκόγκνιτο στη Μύκονο
Με ένα γιοτ-θηρίο και μακριά από κάμερες και
φωτογράφους έφτασε στο Νησί των Ανέμων ο
ιδρυτής της Amazon, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος. Ο πασίγνωστος επιχειρηματίας δεν έχει κάνει γνωστή την παρουσία του
στο νησί και απολαμβάνει φρέσκα ψάρια από την
κουζίνα του γιοτ όπου βρίσκεται, το οποίο εγκαταλείπει μόνο για να κάνει τις βουτιές του στα καθαρά νερά του Αιγαίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει
γνωστό αν θα συνεχίσει τις διακοπές του σε άλλο
νησί. Προς το παρόν απολαμβάνει τις ομορφιές της
Μυκόνου, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα του
κόσμου. Αποφεύγει, πάντως, να κυκλοφορεί στο
νησί…
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Τα παιδιά έγιναν 18 ετών

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το κουρελόχαρτο
της Συμφωνίας
των Πρεσπών
Για άλλη μία φορά αποδείχθηκε ότι η
πολύκροτη Συμφωνία των Πρεσπών όχι
μόνο είναι κατάπτυστη, αλλά δεν τηρείται ούτε στο ελάχιστο από τους Σκοπιανούς. Για όσους ενδεχομένως δεν το είδαν ή κάνουν ότι δεν είδαν, στο Εuro
2020 και στον αγώνα τους με την Αυστρία οι Σκοπιανοί εμφανίστηκαν στις
εξέδρες με πανό «Μακεδονία» και περικεφαλαίες... α λα Μέγας Αλέξανδρος!
Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι
όσοι ασκούν σφοδρή κριτική για την κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών είχαν
απόλυτο δίκιο. Πρόκειται για μια συμφωνία που δεν τη θέλει και δεν την ήθελε κανένας, ούτε εμείς ούτε οι Σκοπιανοί, αλλά οι αρχιτέκτονες του χάους, με
αρχηγό τον Νίκο Κοτζιά, την υπέγραψαν,
βάζοντας τη χώρα μας σε απίστευτες
περιπέτειες. Φαντάζομαι και ο Αλέξης
Τσίπρας θα είναι ιδιαίτερα περήφανος
βλέποντας να ανεμίζουν στα τηλεοπτικά
δίκτυα σημαίες με το όνομα της Μακεδονίας μας και το αστέρι της Βεργίνας.
Κρίμα που δεν του έδωσαν τότε το Νόμπελ Ειρήνης…

POLITICANTIS
Μια πολύ συγκινητική ανάρτηση έκανε η Νατάσα Παζαΐτη το περασμένο
Σαββατοκύριακο. Βλέπετε, τα δίδυμα έκλεισαν τα 18 έτη! «Ευτυχία είναι... να
βλέπεις τα παιδιά σου να ενηλικιώνονται… Σήμερα και επισήμως γίνεστε 18.
Εύχομαι το επόμενο στάδιο της ζωής σας να είναι γεμάτο με επιτεύγματα, ευτυχία και ονειρεμένες στιγμές. Να μην ξεχνάτε τις παιδικές σας αναμνήσεις
και να συνεχίσετε να κάνετε αυτά που αγαπάτε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά
και θέλω να σας πω πως είμαι πολύ περήφανη για το ήθος σας, τον χαρακτήρα σας και την ευγένειά σας. Η ευτυχία που φέρατε στη ζωή μας... αξία ανεκτίμητη!», έγραψε η σύζυγος του Κώστα Καραμανλή για τον Αλέξανδρο και
την Αλίκη.

Στο σφυρί η μπομπονιέρα του γάμου
του Ανδρέα με τη Δήμητρα Λιάνη!
Τελικά το… ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ πουλάει ακόμη. Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Θάνος
Μακρογαμβράκης στο protothema.gr, βγήκε στο «σφυρί» η ασημένια αναμνηστική μπομπονιέρα από τον γάμο του Ανδρέα με τη Δήμητρα Λιάνη με την υπογραφή του οίκου νυφικών της
Νταίζης Αντωνοπούλου, που σχεδίασε για τη μέρα εκείνη και το νυφικό της νύφης. Το πολυτελές γαμήλιο αντικείμενο έχει βγει προς πώληση στο Διαδίκτυο με πρώτη τιμή προσφοράς τις
5.000 ευρώ. Ήδη έχουν εμφανιστεί οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να
προσφέρουν ακόμα και τα διπλά προκειμένου να την αποκτήσουν. Σύμφωνα με την ανάρτηση,
κάτοχος της συλλεκτικής μπομπονιέρας εμφανίζεται ένας συλλέκτης από το Ηράκλειο της
Κρήτης, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια την είχε στην κατοχή του. Η ασημένια μπομπονιέρα, που
μοιάζει με κουτί, φέρει στο επάνω της μέρος σκαλιστά τα ονόματα των νιόπαντρων «Ανδρέας Δήμητρα», ενώ στο εσωτερικό του υπάρχει η σφραγίδα του διάσημου οίκου στο Κολωνάκι. Ο
γάμος του ζευγαριού είχε πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 1989.

Σίριαλ έχει γίνει η ιστορία
με τους Ολλανδούς επενδυτές

Γρ. Δημητριάδης για
Τσιτσιπά: «Μας έκανες
υπερήφανους»
Στην ιστορική πρόκριση του Στέφανου
Τσιτσιπά στα τελικά του Roland Garros και
στον συγκλονιστικό αγώνα του κορυφαίου Έλληνα τενίστα απέναντι στον Νόβακ
Τζόκοβιτς αναφέρθηκε με ανάρτησή του
στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο διευθυντής του γραφείο του
πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.
Σχολιάζοντας τον αγώνα του Στέφανου
Τσιτσιπά, ο Γρηγόρης Δημητριάδης έγραψε: « Ένας συγκλονιστικός αγώνας. Μας
έκανες υπερήφανους…».

Η πώληση «πακέτου» μετοχών (7.734.562 μετοχές, συνολικής αξίας 11,2 εκατ. ευρώ) της
Ελλάκτωρ που ανακοινώθηκε την Παρασκευή από την εισηγμένη γέννησε νέα σενάρια και
συνωμοσιολογίες. Επισήμως, τις μετοχές που αντιστοιχούν στο 3,61% της εισηγμένης εταιρείας απέκτησε το βελγικό επενδυτικό σχήμα AtlasInvest του (Ολλανδού) Μαρσέλ φαν Πέκε, με πωλητή την κυπριακή τράπεζα Astro Bank. Ακούστηκε, λοιπόν, και γράφτηκε ότι οι
μετοχές αγοράστηκαν από τους Ολλανδούς της Reggeborgh και ήταν είτε οι υπόλοιπες του
Λεωνίδα Μπόμπολα είτε του εφοπλιστή Διαμαντίδη. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Ο Μαρσέλ φαν Πέκε είναι εδώ και δεκαετίες business partner του Ολλανδού δισεκατομμυριούχου Ντικ Βέσελς, που ελέγχει το επενδυτικό fund Reggeborgh Invest. Εσωτερική δουλειά
ήταν η σκούπα των μετοχών, αδέρφια!

Σ

Τι τρέχει με τα καζίνα;

ε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, εξαιτίας σοβαρών οικονομικών και διαχειριστικών προβλημάτων, ενδέχεται να τεθούν σύντομα πέντε
από τα συνολικά 10 αδειοδοτημένα καζίνα που λειτουργούν νομίμως στη χώρα μας, από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας
Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Η κατάσταση είναι σε οριακό σημείο, με συσσωρευμένες οφειλές εκατομμυρίων
(Δημόσιο, Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, εργαζομένους) και οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις βρίσκονται ένα βήμα πριν από
την πτώχευση. Πρόκειται για τα Καζίνα σε Ρίο, Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, τα
οποία διαχειρίζεται ο επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης, το Καζίνο Λουτρακίου που
εξαγοράστηκε πρόσφατα από τον ιρλανδικό όμιλο Comer Group, και το Καζίνο της
Σύρου που ελέγχει ο Ελληνοαυστραλός επιχειρηματίας Νίκος Μπαλαγιάννης.

LOCK
Για να ξέρετε, τα σενάρια διαδοχής στο εσωτερικό της Εκκλησίας δίνουν και παίρνουν - όχι
μόνο για την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Στο παρασκήνιο γίνονται πολλές ζυμώσεις και για τη Μονή Βατοπεδίου, όπου ο ηγούμενος Εφραίμ δίνει τη μάχη του με τον κορονοϊό,
αλλά για την Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Επίσημα δεν ακούγεται κουβέντα, όμως στο παρασκήνιο τα
πηγαδάκια και οι «συμμαχίες»
βράζουν…
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Κάτω από το χαλί της πανδημίας

Η

του

Μανώλη
Χριστοδουλάκη

Γραμματέας
Κεντρικής
Πολιτικής
Επιτροπής
ΚΙΝ.ΑΛ.

σχεδόν αποκλειστικά μονοθεματική
ατζέντα του δημόσιου διαλόγου γύρω από
τα θέματα της πανδημίας έχει λειτουργήσει ως ένα ιδανικό χαλί. Για να κρύψουμε βολικά
κάτω από αυτό την απόλυτη ένδεια κυβερνητικών
πολιτικών και μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών
που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση σε μια πολύ
κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα. Με την ολοκληρωτική αφοσίωση της κυβέρνησης στην πρόταξη της
επικοινωνιακής προπαγάνδας έναντι του έργου
και της πολιτικής ουσίας, αλλά και τη συντηρητική
της αντίληψη, που πολλές φορές εργαλειοποιεί
την ίδια την κρίση για να υλοποιήσει -με μπαλώματα- τις ιδεοληπτικές της δεσμεύσεις.
Ζήτημα πρώτο, η οικονομία και η ευκαιρία του
Ταμείου Ανάκαμψης. Όπου, αντί να περιγράψει το
πώς η χώρα θα αναδιαμορφώσει το παραγωγικό
της μοντέλο, θα ταυτίσει την ανάπτυξη με την κοινωνική προστασία και θα μιλήσει για τις κοινωνικές ανισότητες, την εργασία, τη μετάβαση στην
ψηφιακή και πράσινη οικονομία και την ελληνική
προστιθέμενη αξία στην παραγωγή μας, εκείνη
προχωράει παντελώς πρόχειρα και σπασμωδικά.
Παραθέτει επενδύσεις και έργα χωρίς ιεράρχηση,
με την απουσία κάθε σύνδεσης του προγράμματος
με άλλους διαθέσιμους πόρους αλλά και με δείκτες απόδοσης για το περιβάλλον, τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, την έρευνα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.
Εργασία. Όπου αντί να απαντήσουμε στις προκλήσεις των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, της
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, του αυτοματισμού, της τεχνητής νοημοσύνης και να ρυθμίσουμε εκ νέου τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος
των εργαζομένων και της ποιότητας ζωής τους,

νομοθετείται η έκθεσή τους στην ασυδοσία και την
αυθαιρεσία. Ελαστικοποίηση ωραρίου, απλήρωτες
υπερωρίες, ατομική έναντι της συλλογικής διαπραγμάτευσης και απαξίωση των ελεγκτικών μηχανισμών στους χώρους εργασίας και της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης.
Παιδεία, ειδικά η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με
την ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των
δημόσιων πανεπιστημίων, της διασύνδεσης των
προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας,
της επανακατάρτισης, της προαγωγής της έρευνας
και της καινοτομίας, να δίνουν πολύ βολικά τη θέση τους στο -κατά τη Ν.Δ.- μοναδικό πρόβλημα
των ελληνικών ιδρυμάτων: την αστυνόμευσή τους.
Η αποθέωση της μικροπολιτικής και διλημματικής
διαχείρισης έναντι οποιασδήποτε ουσίας θα μπορούσε να θωρακίσει τη δημόσια παιδεία. Ίσως
στοχευμένα, για να ανοίξει ο δρόμος της αντικατάστασής της από «φίλους» ιδιώτες.
Ασφάλεια. Καθημερινή υπερπροβολή των «καθαρισμένων» Εξαρχείων, λες και εκεί εξαντλείται
η έννοια της προστασίας του πολίτη. Σίγουρα αντικείμενο «πιασάρικο» και πολύ βολικό, όταν η εγκληματικότητα καλπάζει σε όλη την υπόλοιπη Αττική. Τόσο με τις οργανωμένες της μορφές όσο και

με επιμέρους μεμονωμένες εκφάνσεις της. Όμως,
τελικά το αίσθημα ασφάλειας στην καθημερινότητά μας, κυρίαρχη ατζέντα στην προτεραιοποίηση
των πολιτών, δεν αποκαταστάθηκε από μια προσβάσιμη πλατεία. Και η ευθύνη φυσικά ανήκει
στην πολιτική ηγεσία.
Και, τέλος, η αντίληψη για το κράτος. Όπου το
λεγόμενο «επιτελικό κράτος», αντί να διευκολύνει
και να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία του, να ανακουφίσει από τη δυσκαμψία και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, μάλλον εκμεταλλεύεται τον «επιτελικό» συγκεντρωτισμό -που απαξιώνει ακόμη
και τους ίδιους τους κυβερνητικούς υπουργούςγια μια στενά ελεγχόμενη διαχείριση του κυβερνητικού έργου, με το βλέμμα στους «ημετέρους»
και με κριτήρια «αναδιανομής» την ισχυροποίηση
των συστημικών του συσχετισμών.
Γιατί ίσως τελικά η μεγάλη εικόνα δεν έχει το θετικό πρόσημο που η λίστα Πέτσα διαλαλεί. Γιατί
ίσως τελικά οι ανάγκες της χώρας ξεπερνούν κατά
πολύ τον χαμηλό πήχη του ΣΥΡΙΖΑ, που οριακά
υπερκερνάει η Ν.Δ. και επιζητεί την ανοχή μας.
Ίσως τελικά το ζητούμενο να είναι ξανά η προτεραιότητα στο έργο και την ουσία, για να μπορέσει η
χώρα να πάει και πάλι μπροστά.

Πρώτες βοήθειες στα σχολεία, τώρα!

E

πρεπε να σοκαριστούμε βλέποντας στα καλά
καθούμενα τον Κρίστιαν Έρικσεν, τον μεγάλο
Δανό ποδοσφαιριστή, να σωριάζεται κάτω
και τους πανικόβλητους ποδοσφαιριστές, συμπαίκτες και αντιπάλους, να κάνουν απεγνωσμένα νεύματα προς το ιατρικό τιμ της Δανίας. Έπρεπε να θαυμάσουμε τους συμπαίκτες του να κάνουν τείχος
προστασίας στην έκθεση στον αδηφάγο φωτογραφικό και τηλεοπτικό φακό και από πίσω τον αρχηγό της
Δανίας Σίμον Κιάερ να του δίνει τις πρώτες βοήθειες. Και έπρεπε να ζήσουμε στιγμές αγωνίες, καθώς
καταλάβαμε ότι ο μεγάλος Δανός ποδοσφαιριστής
έδινε μάχη για τη ζωή του μόλις δέκα δευτερόλεπτα
μετά την τελευταία φάση στα καρέ της αντιπάλου,
όπου πρωταγωνίστησε.
Και αφού μας συνέβησαν όλα αυτά, και αφού είδαμε τον Έρισκεν στο φορείο να έχει τις αισθήσεις
του, και αφού μάθαμε ότι γλίτωσε από τα χειρότερα,
αναπότρεπτα ήλθε στο μυαλό μας το ερώτημα: «Ευ-

τυχώς που το ιατρικό τιμ τού έδωσε τις πρώτες βοήθειες με απινιδωτή και τον επανέφερε στη ζωή. Αλλά νωρίτερα ο αρχηγός της Δανίας, ο Σίμον Κιάερ,
πώς στην ευχή ήξερε ότι έπρεπε να κρατήσει τη
γλώσσα του Έρικσεν, ώστε αυτή να μη “γυρίσει”
προς τα μέσα και του κόψει την αναπνοή;». Κάποιοι
ρωτήσαμε αν ο Κιάερ είναι γιατρός. Κάποιοι άλλοι
αν εργάζεται σε νοσοκομείο. Αλλά πολύ γρήγορα
καταλάβαμε ότι τίποτα από αυτά δεν συνέβαινε. Ο
Κιάερ, όπως και όλοι οι Δανοί πολίτες, όταν πήγαιναν σχολείο είχαν ως υποχρεωτικό το μάθημα των
Πρώτων Βοηθειών, βασικό στοιχείο του οποίου είναι η περίφημη «Κάρπα» (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση).
Οι Δανοί, λοιπόν (και όχι μόνο…), γνωρίζουν από
το σχολείο τους τι ακριβώς πρέπει να κάνουν αν κάποιος άνθρωπος δίπλα τους πάθει ανακοπή ή καταρρεύσει και χρειαστεί άμεση, ανθρώπινη βοήθεια, τη
στιγμή που κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να του σώσει

τη ζωή ή, αντίθετα, να σημάνει το μοιραίο, αν η βοήθεια δεν είναι άμεση και αποτελεσματική. Οι Έλληνες, όχι. Εμείς δεν ξέρουμε καλά καλά τι σημαίνει
«Κάρπα». Και όταν δούμε τον διπλανό μας να καταρρέει, θέλουμε πολύ να τον βοηθήσουμε, αλλά... δεν
ξέρουμε. Και αν δεν ξέρεις, φοβάσαι μήπως κάνεις
κακό αντί για καλό.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την αρχή της θητείας της αντιμετώπισε το θέμα των αλλαγών στο σχολικό πρόγραμμα και την ένταξη σε αυτό ως υποχρεωτικού του μαθήματος των Πρώτων Βοηθειών. Δυστυχώς έως τώρα ακόμη το μάθημα γίνεται «πιλοτικά», δηλαδή σαν να λέμε «να δούμε πώς θα πάει».
Στο μεταξύ, ο Σιμόν Κιάερ, ο οποίος σήμερα είναι 32
ετών, αυτά τα έμαθε στο σχολείο πριν από 15-20
χρόνια. Και εμείς περιμένουμε να δούμε «πώς θα
πάει». Κυρία Κεραμέως, το μάθημα των Πρώτων
Βοηθειών έπρεπε να έχει ενταχθεί ως υποχρεωτικό
στο σχολείο από… χθες!

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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ΘΕΣΕΙΣ

Το κύμα εισαγόμενης ακρίβειας απειλεί αγορά και καταναλωτές

Ο
του

Βασίλη
Κορκίδη
Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

ι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών,
που αναπόφευκτα πέρασαν και το κατώφλι της
ελληνικής αγοράς, προβληματίζουν παραγωγούς, εισαγωγείς και εμπόρους. Οι φόβοι του προηγούμενου διαστήματος για ραγδαία άνοδο του κόστους παραγωγής και μεταφορών επαληθεύτηκαν, με τις πρώτες
ανατιμήσεις να καταγράφονται σε μια μεγάλη γκάμα «ταχυκίνητων» καταναλωτικών προϊόντων. Η αυξητική τάση
αναμένεται, μάλιστα, να ενταθεί το επόμενο διάστημα,
καθώς έχουν δρομολογηθεί σημαντικές ανατιμήσεις,
που ήδη αποτυπώνονται στα ράφια, πλήττοντας τους καταναλωτές. Οι ανατιμήσεις πηγάζουν κυρίως από το κόστος των πρώτων υλών λόγω της μειωμένης αποδοτικότητας στις μεγάλες παραγωγικές χώρες, την αύξηση της
ζήτησης από την Ασία και τη συρρίκνωση των αποθεμάτων παγκοσμίως. Σημαντικός παράγοντας είναι, βεβαίως, και η κερδοσκοπική αύξηση των ναύλων μεταφοράς
container έως και 485%.
Σύμφωνα με το Γραφείο Έρευνας Αγοράς IRI και τα
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στις τιμές φυτικής και ζωικής παραγωγής και γενικά στην κατηγορία των τροφίμων καταγράφεται το α’ τετράμηνο του 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2020, αύξηση 3,6%. Πρώτοι στη λίστα των
ανατιμήσεων είναι οι «εισαγόμενοι κωδικοί», συγκεκριμένα το κρέας 17%, τα οπωροκηπευτικά 15%, τα όσπρια 8%,
ζάχαρη και βρεφικά γάλατα 6%, τυριά και έλαια 5% και τα
είδη ατομικής υγιεινής 1%. Το ανησυχητικό είναι πως πολλά ακόμη προϊόντα από το «καλάθι της νοικοκυράς» ετοιμάζονται να ακολουθήσουν το «ράλι των τιμών», που καταγράφεται εδώ και λίγους μήνες, δεδομένου ότι οι αντοχές των προμηθευτών για απορρόφηση του επιπλέον κό-

Κάθε Τρίτη

στους που υφίστανται είναι περιορισμένες. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο, οι επιχειρήσεις από την πλευρά
τους προσπαθούν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους να
συγκρατήσουν τις τιμές και να αποτρέψουν οποιαδήποτε
μετακύλισή τους στον τελικό καταναλωτή, αφού γνωρίζουν ότι οι αυξήσεις θα περιορίσουν τον όγκο πωλήσεών
τους. Το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει παρακολουθεί στενά η κυβέρνηση, με τα αρμόδια υπουργεία να
μην κρύβουν τον προβληματισμό τους για τον εισαγόμενο
πληθωρισμό που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Μια γενικευμένη ακρίβεια μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην αναθέρμανση της κατανάλωσης, η οποία αποτελεί βασικό ζητούμενο για την ελληνική οικονομία στη μετα-πανδημία εποχή. Οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες οφείλονται στην αύξηση των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων, αγροτικής παραγωγής, βασικών αγαθών
και παροχής υπηρεσιών, δύσκολα αντιμετωπίζονται σε
εθνικό επίπεδο, εκτός, βεβαίως, αν η εκτίναξη του πληθωρισμού αποδειχτεί παροδικό φαινόμενο, που οφείλεται στις επιπτώσεις της πανδημίας και στο μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπής της παραγωγής.
Πάντως, οι πρόδρομοι δείκτες δεν δείχνουν προοπτική αποκλιμάκωσης, αλλά το αντίθετο, με τον δείκτη των
Ηνωμένων Εθνών για το παγκόσμιο κόστος των τροφίμων να αυξάνεται τον Μάιο για 12ο συνεχόμενο μήνα και
τις τιμές να σκαρφαλώνουν στο υψηλότερο επίπεδο της
τελευταίας δεκαετίας. Επιπρόσθετα, ο δείκτης «Commodity Food and Beverage Monthly Price Index» των
πρώτων υλών τροφίμων και ποτών του ΔΝΤ παρουσίασε
σε έναν μόλις χρόνο αύξηση 30%. Τον κώδωνα του κινδύ-

νου κρούουν και οι μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, που
επισημαίνουν ότι παρατηρούνται ανοδικές τάσεις σε
ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από τα δημητριακά
και το γάλα μέχρι τα υλικά συσκευασίας και τα πλαστικά.
Αντίστοιχα, έμποροι του κλάδου αναφέρουν ότι λαμβάνουν μηνύματα από τους μεγάλους προμηθευτές τους ότι
δεν αναμένεται υποχώρηση των τιμών από τα σημερινά
επίπεδα για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους.
Οι άνθρωποι της αγοράς είναι ανήσυχοι, δεδομένου
ότι οι αντοχές όλων είναι αναιμικές και τα βασικά είδη με
τα τρόφιμα απαιτούν πάνω από το 20% της μηνιαίας καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών. Η συγκράτηση,
όμως, των τιμών δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς εξαρτάται από το μέγεθος και τη διάρκεια της επιβάρυνσης που υφίστανται όλες οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως εκ τούτου, ο επιχειρηματικός κόσμος προτείνει ότι μια αποκλιμάκωση της φορολογίας θα
μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα. Η περαιτέρω
μείωση του ΦΠΑ σε περισσότερα βασικά αγαθά θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκράτηση των τιμών, οδηγώντας παράλληλα σε τόνωση της ζήτησης και κατ’ επέκταση
σε ενδυνάμωση των δημόσιων εσόδων. Είναι μια πρόταση που έχει λειτουργήσει στο παρελθόν και μπορεί να
αποδειχτεί αποτελεσματική και τώρα. Πρέπει, λοιπόν,
εγκαίρως όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε μπροστά στις
γενικευμένες ανατιμήσεις που απειλούν την ελληνική
αγορά. Ο κίνδυνος του κύματος «εισαγόμενης ακρίβειας» απαιτεί τη συγκρότηση κοινού μετώπου από παραγωγούς, εμπόρους και κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

Κυκλοφόρησε ο Νέος Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας
με τίτλο «Ευ Πολιτεύεσθαι και 333+1 tips πολιτικής
επικοινωνίας». Με συμβουλές, ιδέες, μυστικά, εμπειρίες, διαπιστώσεις και αλήθειες. 333+1 μικρά
«διαμαντάκια» για να ξεχωρίσετε στον λόγο σας.
Σύμφωνα με τη ρήση του Πυθαγόρα, «ή πρέπει να
σιωπήσεις ή πρέπει να πεις κάτι καλύτερο από τη
σιωπή». Η λύση είναι στα χέρια σας. Δεν είναι απλώς
tips πολιτικής επικοινωνίας, είναι επιπρόσθετα και
μετοχές blue chips στο χρηματιστήριο της πολιτικής
αγοράς και φέρνουν υψηλές αποδόσεις ψηφοφόρων.
1. Κάποτε τις λέγανε «αποστασίες». Σήμερα είναι απλώς
«μεταγραφές», ακόμη και συστράτευση σε έναν κοινό σκοπό, σύμφωνα με αρχηγό πολιτικού κόμματος.
2. Όταν η πολιτική στρατηγική του ώριμου φρούτου καθυστερεί, τη θέση της παίρνει η στρατηγική διάβρωσης του αντιπάλου.
3. Μετά την ήττα ενός κόμματος στις εκλογές, ξεκινούν
οι εσωκομματικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.
Ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων τους τις θεωρεί
«πολυτέλεια». Αντί να ενώσουν τα κομμάτια τους, τα
«σπάνε» σε ακόμη περισσότερα!
4. Στις εθνικές εκλογές οι πολίτες δεν περιμένουν από
τα πολιτικά κόμματα αφηγήματα με βάση τον καλύτε-

ρο διαχειριστή των δημόσιων πραγμάτων, αλλά τη
βαθιά γνώση των προβλημάτων τους και τρόπους για
την επίλυση.
5. Οι αθλητικές ομάδες κερδίζουν στους αγώνες όταν
προπονούνται κάτω από τις οδηγίες ικανών προπονητών. Οι πολιτικές ομάδες έχουν προπονητές ικανούς να τους «πάνε» σε νικηφόρες εκλογές;
6. Ακόμη και στην πολιτική για να πετύχει το τυχαίο
χρειάζεται σχεδιασμός!
7. Μη σας φοβίζουν οι δημοσκοπήσεις, όσο αρνητικές
κι αν είναι. Μελετήστε σωστά τα στοιχεία και προσπαθήστε να τις «διαψεύσετε» στην κάλπη. Όλα είναι δυνατά να γίνουν.
8. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας στην Αμερική, οι πολιτικοί πραγματοποιούν το πρώτο τους -και
μοναδικό τις περισσότερες φορές- επίτευγμα στα 45
τους χρόνια. Είναι ο μέσος όρος!
9. Η μεγάλη πτώση της τηλεθέασης πολλών δελτίων ειδήσεων των τηλεοπτικών μέσων οφείλεται στο γεγονός ότι αναπαράγουν δελτία τύπου των κομμάτων
που στηρίζουν. Όπως τα μηχανήματα με ηχογραφημένα μηνύματα.
10. Νέος Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας με τίτλο «Ευ
Πολιτεύεσθαι και 333+1 tips» με μυστικά και ιδέες.
Τροφή για καλύτερη πολιτική επικοινωνία. Κάθε κυ-

κλοφορία βιβλίου είναι μια άυλη χειραψία μεταξύ
δημιουργού και αναγνώστη. Μεταξύ του συγγραφέαεπικοινωνιολόγου και του υποψήφιου για την Αυτοδιοίκηση και το Κοινοβούλιο.
11. Στις εποχές έπειτα από δύσκολες περιόδους απαιτούνται στο τιμόνι της διακυβέρνησης μιας χώρας
στιβαρές ηγεσίες και όχι μαθητευόμενοι μάγοι, πειστικό σχέδιο σταθεροποίησης της οικονομίας και όχι
συνθήματα και αιτήματα άλλων εποχών. Απαιτείται
ακόμη επένδυση στην ανανέωση ανθρώπινων δεξιοτήτων και υλικών υποδομών.
12. Στην πολιτική το ρετρό δεν πουλάει. Ο κόσμος προχωράει μπροστά. Ιδιαίτερα η νέα γενιά.
13. Για αρκετούς πολιτικούς η ώρα της απόσυρσής τους
έχει έρθει. Απλώς περιμένουν να το δηλώσει και το
εκλογικό σώμα στην κάλπη!
14. Έπειτα από εκλογές γίνεται το λεγόμενο «πολιτικό
ταμείο», αποκωδικοποιούνται τάσεις του εκλογικού
σώματος, γράφονται νέα κοινωνικά συμβόλαια, εξαφανίζονται από την πολιτική σκηνή οι συντελεστές
της ήττας.
15. Σπινθηρογράφημα πρέπει να γίνεται συχνά σε πολιτικά κόμματα για να βλέπουν αν γίνεται μετάγγιση
«αίματος» στο σώμα τους με νέα εισερχόμενα μέλη.
Να νιώθουν «ζωντανοί» οργανισμοί!

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr
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Οι διαγωνισμοί

Τα νέα δάνεια

Ο κύβος ερρίφθη για
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με την κυβέρνηση να αποφασίζει ότι
βγαίνουν στον «αέρα»
ταυτόχρονα οι δύο διαγωνισμοί για το στρατιωτικό και το εμπορικό τμήμα των ναυπηγείων. Σε τηλεδιάσκεψη που έγινε ανάμεσα στα αρμόδια υπουργεία, την ειδική διαχείριση του στρατιωτικού τμήματος αλλά και την ΕΤΑΔ, που
έχει το εμπορικό κομμάτι, κρίθηκε ότι όλα είναι έτοιμα προκειμένου να επαναληφθούν οι διαγωνισμοί, οι οποίοι σε πρώτη
φάση είχαν κριθεί άγονοι.

Σχεδόν διπλασιάστηκε, στο
1,062 δισ. ευρώ, το ποσό των
νέων επιχειρηματικών δανείων
που χορήγησαν οι τράπεζες τον
Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, μειώνοντας ταυτόχρονα τα
επιτόκια χορηγήσεων. Αντίθετα, τα επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα,
με αποτέλεσμα το επιτοκιακό
περιθώριο να περιοριστεί στο
3,66% από 3,9% που ήταν τον
Μάρτιο.

Βαθιά έρευνα για το Facebook

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να αξιολογήσει κατά
πόσον το Facebook παραβίασε τους κανόνες
ανταγωνισμού της Ε.Ε., χρησιμοποιώντας διαφημιστικά δεδομένα που συγκεντρώνει ιδίως από τους διαφημιζόμενους για να τους ανταγωνιστεί σε αγορές
όπου δραστηριοποιείται, όπως στις μικρές αγγελίες. Η
επίσημη έρευνα θα αξιολογήσει, επίσης, κατά πόσον
το Facebook συνδέει τη διαδικτυακή υπηρεσία μι-
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κρών αγγελιών Facebook Marketplace με το κοινωνικό του δίκτυο κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ε.Ε. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι το Facebook
ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που αποκτά
από ανταγωνιστικούς παρόχους στο πλαίσιο της διαφήμισής τους για να βοηθήσει το Facebook Marketplace να τους ανταγωνιστεί. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει
τώρα τη διεξοδική της έρευνα κατά προτεραιότητα. Τα
πράγματα δεν φαίνονται απλά.

Ενδιαφέρον

Γκρίνιες

Σε συνέδριο για την Υγεία σε κεντρικό ξενοδοχείο
των Αθηνών βρέθηκε στα μέσα της προηγούμενης
εβδομάδας η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής
Φώφη Γεννηματά, όταν ξαφνικά δέχτηκε μια αναπάντεχη… πρόσκληση. Στο ίδιο ξενοδοχείο διέμενε
η βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, η οποία ζήτησε να
τη συναντήσει και να πιουν μαζί έναν καφέ. Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. δεν δέχτηκε εξαιτίας του σφικτού της προγράμματος.

Αν και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
Λευτέρης Οικονόμου ήταν επιλογή του Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, όπως και όλα τα ανώτατα στελέχη
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των
Σωμάτων Ασφαλείας, τα πράγματα μεταξύ τους
μπορεί να χρειάζονται έξωθεν παρέμβαση για
να ομαλοποιηθούν. Φαίνεται ότι μεταξύ τους
έχουν προκύψει και διαφωνίες σε επιχειρησιακά θέματα.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Η θεωρία
συνωμοσίας
έχρι τώρα η υπόθεση ότι ο κορονοϊός
μπορεί να είχε διαφύγει από εργαστήριο δεν ήταν αποδεκτή. Η επικρατούσα
θεωρία ήταν ότι μεταδόθηκε από μια νυχτερίδα
σε κάποιο ζώο, το κρέας του οποίου πουλήθηκε
στην κρεαταγορά της πόλης Γουχάν στην Κίνα.
Μάλιστα, όπως λέγεται, τα πρώτα κρούσματα
πρέπει να εμφανίστηκαν στις αρχές του 2019.
Πέρα, όμως, από την παραπάνω θεωρία, η Γουχάν είναι επίσης έδρα δύο από των πιο γνωστών
ερευνητικών εργαστηρίων στην Κίνα. Το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν, με επικεφαλής την
ερευνήτρια Shi Zhengli, φιλοξενούσε και φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες συλλογές δειγμάτων με ιούς νυχτερίδων. Η ίδια η Shi Zhengli
πρώτη είχε ανακαλύψει ένα είδος νυχτερίδας
φορέα του SARS-CoV-2, δηλαδή του δολοφονικού ιού που ξέσπασε το 2020, προκαλώντας
εκατομμύρια θανάτους ανά τον κόσμο. Μάλιστα,
η λεγόμενη και «bat woman» μαζί με τους συνεργάτες της προσπαθούσε να κάνει τα στελέχη
των ιών των νυχτερίδων ακόμη πιο παθογόνα
και μεταδοτικά, προκαλώντας τη μήνιν των υπόλοιπων συναδέλφων της. Φυσικά, η Shi αρνείται ότι ο κορονοϊός διέρρευσε από το εργαστήριό της. Από την 1η Δεκεμβρίου 2019 ο ιός
SARS-CoV-2, που προκαλεί την Covid-19, έχει
μολύνει περισσότερα από 170 εκατομμύρια
άτομα σε όλο τον κόσμο, ενώ σκότωσε πάνω από
3,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Μέχρι σήμερα
δεν γνωρίζουμε πώς ή γιατί εμφανίστηκε. Πίσω
από κλειστές πόρτες, ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας
συνέχιζαν τις έρευνες. Στις 9 Δεκεμβρίου 2020
περίπου δώδεκα υπάλληλοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τέσσερα διαφορετικά γραφεία συγκεντρώθηκαν σε μια αίθουσα συνεδριάσεων
στο Foggy Bottom για να συζητήσουν μια επερχόμενη διερευνητική αποστολή στη Γουχάν,
που θα διοργανωνόταν εν μέρει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η ομάδα συμφώνησε
στην ανάγκη να πιέσει την Κίνα για να επιτρέψει μια διεξοδική, αξιόπιστη και διαφανή έρευνα με απεριόριστη πρόσβαση σε αγορές, νοσοκομεία και κυβερνητικά εργαστήρια. Ειδήσεις
θα βγουν πολλές, εντυπώσεις θα δημιουργηθούν, εκμετάλλευση θα γίνει. Είναι, όμως, μάλλον αβέβαιο αν θα μάθουμε ποτέ την αφετηρία
της πανδημίας.

M
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Ελευθέρας και χωρίς... μάσκες!

Μ

ε τη συζήτηση για τις διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους πολίτες να έχει ξεκινήσει με ένταση εδώ και
αρκετές μέρες, στην κυβέρνηση επεξεργάζονται διάφορα σενάρια με ορίζοντα
τον Ιούλιο και εντεύθεν, όταν και όλα τα
εμβόλια θα είναι διαθέσιμα για όλους
τους πολίτες. Παράλληλα, ο πρόεδρος του
ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας άφησε
ανοιχτό μέσα στο καλοκαίρι να βγάλουμε
και τις μάσκες σε πρώτη φάση σε ανοικτούς χώρους, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν
θα αφορά μόνο στους εμβολιασμένους ή
σε όλους τους πολίτες.
Ορισμένα πράγματα, δε, είναι δρομολογημένα, όπως η κατάργηση της υποχρεωτικότητας των self tests για τους εμβολιασμένους, προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που μετέφερε από την προηγούμενη εβδομάδα η «Political». Σε παρόμοια
κατεύθυνση βρίσκεται και η χθεσινή προαναγγελία του προέδρου του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα, ότι εντός του καλοκαιριού, ίσως και εντός του Ιουλίου, να
δρομολογηθεί η κατάργηση της υποχρεωτικής μάσκας για τους πολίτες σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, από τον Ιούλιο θα καταργηθεί και η υποχρεωτικότητα
του επανελέγχου σε περίπτωση που κάποιος εμβολιασμένος έρθει σε επαφή με
επιβεβαιωμένο κρούσμα, ενώ από το τέ-

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

λος Μαρτίου, ούτως ή άλλως, δεν ισχύει η
υποχρεωτική καραντίνα σε περίπτωση
επαφής με κρούσμα.

Green pass για θεάματα;
Το μείζον, όμως, θα είναι η παροχή μιας
διευκόλυνσης σε πολίτες που θέλουν να
παρακολουθήσουν διαφόρων ειδών θεάματα εντός του θέρους. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες της «Political», στο τραπέζι
του Μαξίμου είναι η παροχή δυνατότητας
στους παραγωγούς των θεάτρων ή τους
διοργανωτές συναυλιών, ίσως και από τον
Ιούλιο, να επιλέγουν αν θα διοργανώσουν
παραστάσεις για εμβολιασμένους ή για
μικτό κοινό. Το «τυράκι» θα είναι η χωρητικότητα. Εφόσον κάποιος θεατρικός επιχειρηματίας θέλει να λειτουργήσει το θέατρό του με 100% πληρότητα, να μπορεί
χρησιμοποιεί το «Πιστοποιητικό Covid»
ως εργαλείο. Να μπαίνουν, με άλλα λόγια,
όσοι είναι εμβολιασμένοι, όσοι έχουν τεστ
νόσησης ή επιλέγουν να κάνουν ένα αρνητικό τεστ κορονοϊού χωρίς επιπρόσθετους περιορισμούς. Πρόκειται, δε, για κάτι
που εύκολα μπορεί να ελεγχθεί, με δεδο-

μένο ότι η είσοδος σε αυτά τα θεάματα γίνεται μέσω barcode.
Από την άλλη, εφόσον κάποιος επιχειρηματίας δεν θέλει για διάφορους λόγους να
δώσει «ελευθέρας» μόνο σε εμβολιασμένους πολίτες και έτσι να περιορίσει το κοινό
του, θα μπορεί να επιμείνει στο μικτό μοντέλο θεατών χωρίς διάκριση σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Σε αυτή την περίπτωση το θέατρο ή ο συναυλιακός χώρος θα
λειτουργεί με τους ισχύοντες περιορισμούς, ήτοι 75% πληρότητα, μάσκες, καθήμενοι θεατές, χωρίς διάλειμμα και με αυστηρότερες αποστάσεις.
Κυβερνητικά στελέχη θυμίζουν ότι κάτι
τέτοιο έχει υιοθετηθεί και θα δρομολογηθεί από τις αρχές Ιουλίου και στη Γαλλία,
όπου σε θεάματα άνω των 1.000 ατόμων θα
έχουν πρόσβαση εμβολιασμένοι πολίτες με
τη χρήση του Πιστοποιητικού Covid. Και
στη Νέα Υόρκη, δε, ο δήμαρχος Μπιλ ντε
Μπλάζιο δρομολογεί μια μεγάλη συναυλία,
εμβέλειας άνω των 60.000 ατόμων, μόνο
για εμβολιασμένους στο τέλος Αυγούστου.

Ποιες προτάσεις
είναι πάνω στο τραπέζι
και θα εφαρμοστούν

Οδηγός για
την εστίαση;
Μιλώντας χθες το πρωί στην
ΕΡΤ, ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος
είναι από τα κυβερνητικά στελέχη που επεξεργάζονται το πλαίσιο διευκολύνσεων για εμβολιασμένους πολίτες, εκτίμησε
ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η
πλήρης ελευθερία στην κίνηση
και τη δραστηριότητα των εμβολιασμένων πολιτών. Αρμόδια
κυβερνητικά στελέχη, δε, εκτιμούν ότι, αν το προαναφερθέν
μοντέλο εφαρμοστεί στα θεάματα εντός του καλοκαιριού, αυτό
θα μπορούσε να είναι «οδηγός»
για την εστίαση σε κλειστούς
χώρους, με το βλέμμα ειδικά
στο φθινόπωρο. Η ιδέα σε αυτή
την περίπτωση θα ήταν οι επιχειρηματίες να μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τον εσωτερικό τους χώρο μόνο για εμβολιασμένους πολίτες, ενώ θα
μπορούν να λειτουργούν με περιορισμούς αν επιλέξουν το «μικτό μοντέλο».
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«Γκάζι» για συνυποσχετικό και Χάγη με την Αλβανία
Να τρέξουν οι διαδικασίες για τη σύνταξη του συνυποσχετικού αναφορικά με τη διμερή διαφορά για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ και την παραπομπή αυτής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης συμφώνησε χθες, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλβανό ομόλογό του Έντι Ράμα.
Η συμφωνία, που θεωρείται σημαντική, με δεδομένο ότι
αποτελεί «πρόβα» για το πώς θα μπορούσε να ρυθμιστεί η
διμερής διαφορά με την Τουρκία, «ξεκλειδώνει» μετά τις
εκλογές του Απριλίου στην Αλβανία, κατά τις οποίες ο κ.

Ράμα νίκησε άνετα και διατήρησε την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.
Ο κ. Μητσοτάκης, επίσης, είχε την ευκαιρία να συζητήσει και με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου
Μπόρις Τζόνσον πριν από τη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ
με το βλέμμα στραμμένο στον τουρισμό.
Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Τζόνσον για τη θετική επιδημιολογική πορεία της χώρας, που, κατά τη γνώμη
του, επιτρέπει την άρση των περιορισμών από τη βρετανική
κυβέρνηση για τις επισκέψεις Βρετανών τουριστών στην

Ελλάδα, ενώ ζήτησε να μη γίνεται διάκριση των ευρωπαϊκών χωρών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται, πάντως,
για δύσκολη εξίσωση, με δεδομένο ότι λόγω των μεταλλάξεων το Ηνωμένο Βασίλειο αναβάλλει για τέσσερις εβδομάδες την πλήρη άρση των περιορισμών.
Στο τραπέζι έπεσαν και τα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, με τις δύο πλευρές να επιμένουν στη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως ορίζουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ.
Γ. Ευγενίδης

Στην Ευρωβουλή η αποκάλυψη της «P»

Θ

ύελλα αντιδράσεων προκαλεί το
θέμα της προκλητικής εμφάνισης
της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου
της Βόρειας Μακεδονίας, που αποκάλυψε πρώτη η «Political» την Τετάρτη 9 Ιουνίου. Εκατομμύρια θεατές που παρακολούθησαν τον αγώνα Αυστρία - Βόρεια Μακεδονία
για την πρώτη φάση του Euro, εκτός από τις
κιτς περικεφαλαίες και τα κασκόλ που έγραφαν «Μακεδονία» στις κερκίδες, θυμίζοντας
κάτι από την εποχή Γκρούεφσκι, είδαν και το
έμβλημα στην επίσημη φανέλα των γειτόνων
με τα αρχικά «FFM», δηλαδή Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία Μακεδονίας. Την ίδια ώρα, η
κρατική τηλεόραση των Σκοπίων, παραβιάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών, αντί για
Βόρεια Μακεδονία μιλούσε συνεχώς για Μακεδονία.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Αν και ο Νίκος Δένδιας έστειλε επιστολή
διαμαρτυρίας στον ομόλογό του Μπουζάρ
Οσμάνι, όπως πρώτη και μόνη έγραψε το Σάββατο η εφημερίδα μας, ζητώντας την πιστή και
με καλή πίστη εφαρμογή της Συμφωνίας των
Πρεσπών, η ομοσπονδία των γειτόνων αρνήθηκε να αλλάξει τη φανέλα της και οι ποδοσφαιριστές βγήκαν στο γήπεδο με τη λέξη
«Μακεδονία» στο στήθος. Η επίσημη απάντηση των Σκοπίων, διά στόματος του υπουργού
Εξωτερικών Οσμάνι, είναι ότι πρόκειται για
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που δεν λαμβάνει κρατική επιχορήγηση κι έτσι δεν έχει την
υποχρέωση να προσαρμόσει το όνομά της.
Στην επιστολή του ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών αναφέρει ακόμη ότι, αν και στη
Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπεται ότι ο
κωδικός ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας
στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO)

Ο Μπάιντεν
«ξαναμοιράζει
την τράπουλα»

ΣΕΛ. 34
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 141

www.political.gr

O πρωθυπουργός
είπε «ναι»
στην πρότασή μας
ΣΕΛ. 34
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ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 30% ΣΤΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΣΕΛ. 24

ΣΟΚ: ΝΕΑΡΟΣ
ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΝ!
ΣΕΛ. 23

Η... ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΕΛ. 23

Οι… Σκοπιανοί κατεβαίνουν με φανέλα που γράφει «Μακεδονία»

ΠΡΟΚΛΗΣΗ
στα γήπεδα του Euro

Πρέπει τώρα
να αντιδράσουν
κυβέρνηση,
ΕΠΟ και ΕΣΗΕΑ
ΣΕΛ. 28

Γράφουν

Editorial Να μη φάμε γκολ από τη Βόρεια Μακεδονία ΣΕΛ.2

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Η χώρα μετατρέπεται σε
Γκουαντάναμο της Ευρώπης
ΣΕΛ. 10

Ν. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τεχνολογία: Το μέλλον

Τι λέει η δικογραφία
για το συνδικάτο
της κόκας στη Μύκονο

παραμένει «MKD», η χρήση του εν λόγω
ακρωνυμίου στο EURO δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή από την Ελλάδα. Προκειμένου, μάλιστα, να διατηρηθεί μια θετική δυναμική στις
διμερείς σχέσεις, η χώρα οφείλει να χρησιμοποιεί ως ακρωνύμιο το «NM» (North Macedonia) ή εναλλακτικά το «RNM» (Republic of
North Macedonia).
Την ίδια ώρα, τουλάχιστον υποκριτική
μπορεί να χαρακτηριστεί η στάση του Νίκου
Κοτζιά και του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών να απευθύνει σύσταση κατόπιν εορτής προς τους αρμόδιους της Βόρειας
Μακεδονίας να προσθέσουν τη λέξη «Βόρεια» στη φανέλα της εθνικής ομάδας. Για
την αμέλεια να μη συμπεριληφθεί η σχετική
διάταξη με υποχρεωτικό τρόπο στη συμφωνία, βέβαια, ούτε λόγος. Άλλωστε, μετά την
απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος
αναγνωρίζεται κι έτσι οι Βορειομακεδόνες
ποδοσφαιριστές ετοιμάζονται να κατέβουν
και στο επόμενο ματς του Euro κόντρα στην
Ουκρανία χωρίς γεωγραφικό προσδιορισμό,
αλλά μόνο με το όνομα «Μακεδονία» στη φανέλα, παρά τα όσα ισχυριζόταν και ο κ. Τσίπρας στη Βουλή.
Το θέμα έφτασε μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο
με ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ. Κεφαλογιάννης και Ζαγοράκης,

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚA ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔYΝΑΜΟΥΣ

καταγγέλλοντας «κατάφωρη παραβίαση της
Συμφωνίας των Πρεσπών». Διερωτάται, μάλιστα, αν «η πιστή τήρηση της Συμφωνίας των
Πρεσπών αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη του συμβαλλόμενου μέρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και σε τι ενέργειες προτίθενται
να προβούν οι Βρυξέλλες ώστε να τηρηθούν
τα συμπεφωνημένα.
Επιστολή στην UEFA και τον πρόεδρό της
Αλεξάντερ Τσέφεριν απέστειλε και ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης,
ζητώντας να γίνει χρήση της ορθής εθνικής
συντομογραφίας, δηλαδή του «ΝΜ» ή του
«RNM» κατά τη διάρκεια του Euro. Ο κ. Αυγενάκης υπογραμμίζει ότι, παρόλο που η Συμφωνία των Πρεσπών δεν καθορίζει συντομεύσεις και ακρωνύμια, η διεθνής παγιωμένη
πρακτική επιβάλλει να αντανακλάται το ακριβές όνομα κάθε χώρας. Η απάντηση της UEFA, που εκθέτει τον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε μέσω του
γενικού γραμματέα Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος
επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία βασίζεται στον κωδικό (ISO) της χώρας και πως η
πρακτική αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη
με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Υπογραμμίζεται ακόμη ότι η UEFA χρησιμοποιεί το όνομα
«Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βόρειας Μακεδονίας» σε όλη την επίσημη επικοινωνία
της και πως δεν θα επιτρέψει το ευρωπαϊκό

ποδόσφαιρο να γίνει η πλατφόρμα για τη μεταφορά πολιτικών μηνυμάτων οποιασδήποτε
φύσης.
Βέβαια, εντύπωση και απορίες προκαλεί το
γεγονός ότι η Βόρεια Μακεδονία φορούσε την
ίδια προκλητική εμφάνιση σε όλους τους προκριματικούς της αγώνες χωρίς κανείς να ενοχληθεί! Πάντως, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Βόρεια Μακεδονία και από τους Αλβανούς παίκτες που παίζουν στην εθνική. Οι
Αλβανοί παίκτες των Σκοπίων στην αρχή του
αγώνα, όπως φαίνεται και σε βίντεο, δεν τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο της Βόρειας Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη επιλογή, που έχει
γίνει και στο παρελθόν, έχει να κάνει με το ότι
οι Αλβανοί της Βόρειας Μακεδονίας θεωρούν
ότι ο εθνικός ύμνος της χώρας δεν αντιπροσωπεύει όλες τις εθνικότητές της.

Θύελλα αντιδράσεων
προκαλεί το θέμα της
προκλητικής εμφάνισης της
εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου
της Βόρειας Μακεδονίας
- Τα ψέματα Κοτζιά και Τσίπρα
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Οι φρεγάτες «έδεσαν» στις Βρυξέλλες

«A

ρωμα» φρεγατών είχαν,
σύμφωνα με πληροφορίες,
οι συναντήσεις της ελληνικής αποστολής που βρέθηκε στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής του
ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα των σχεδόν 5 δισ. ευρώ
για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με
νέα, σύγχρονα πλοία, που θα αποτελούν την αιχμή του Στόλου για τις επόμενες δεκαετίες, βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών του Κυριάκου
Μητσοτάκη αλλά και του Νίκου Παναγιωτόπουλου με τους ομολόγους τους από τις έξι χώρες
που συνεχίζουν την «κούρσα» για τις φρεγάτες.
Η Αθήνα πιέζει τους υποψήφιους «μνηστήρες» του προγράμματος για το ζήτημα της ενδιάμεσης λύσης, για αξιόμαχα πλοία, άμεσα
παραδοτέα, τα οποία θα μπορούν να καλύψουν
τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού
Ναυτικού μέχρι να εκσυγχρονιστούν οι τέσσερις ελληνικές ΜΕΚΟ και να κατασκευαστούν οι
νέες φρεγάτες. Η άτυπη προθεσμία που έχει
δοθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία ώστε να καταθέσουν τις τελικές προτάσεις τους λήγει το
ερχόμενο φθινόπωρο, για να προχωρήσουν στη
συνέχεια οι διαδικασίες για τη σύναψη των
συμβάσεων με σκοπό το πρόγραμμα να «τρέξει» εντός του 2022, καθώς η κυβέρνηση θέτει
ως προαπαιτούμενο την εμπλοκή της εγχώριας
αμυντικής βιομηχανίας στο εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ.
Το ζητούμενο για την Αθήνα δεν είναι μόνο η
μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να υποστηρίζει
τα ελληνικά πλοία και τις Μονάδες Επιφανείας
των συμμάχων. Το μεγάλο διακύβευμα είναι η
συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα που θα
εξασφαλίσουν σημαντικό κύκλο εργασιών για
τις επόμενες δεκαετίες, προσφέροντας θέσεις
υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και περισσότερες
σύγχρονες λύσεις για το Πολεμικό Ναυτικό. Ο

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

πρωθυπουργός, άλλωστε, μετέβη στις Βρυξέλλες έχοντας στις βαλίτσες του τη λεπτομερέστατη αξιολόγηση των προτάσεων που του παρέδωσαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και οι εκπρόσωποι του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και αυτή αποτέλεσε τον άξονα
των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε τους ομολόγους του για την

πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης, από
την οποία «κόπηκε» η πρόταση της Ισπανίας για
τις φρεγάτες F-110, αλλά και για μία από τις γερμανικές προτάσεις που είχε ως βασική μονάδα
τη ΜΕΚΟ Α300. Στο τετ α τετ που είχε με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Φλοράνς Παρλί, εκτός
από το θέμα των φρεγατών, συζητήθηκε και το
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αγοράς των
Rafale. Η κυρία Παρλί ενημέρωσε τον Έλληνα
υπουργό ότι το πρώτο αεροσκάφος θα είναι
έτοιμο να παραδοθεί στην Ελλάδα εντός του
Ιουλίου και μέχρι τα τέλη του έτους η Πολεμική
Αεροπορία θα παραλαμβάνει ένα Rafale κάθε
μήνα. Σε ικανοποιητικούς ρυθμούς συνεχίζεται
και η εκπαίδευση των πρώτων Ελλήνων πιλότων
και μηχανικών, η οποία αναμένεται να ολοκλη-

Κλιμακώνουν οι Τούρκοι με επακούμβηση
Λάδι στη φωτιά ρίχνει η Άγκυρα με δύο ακόμη επιθετικές ενέργειες στο Αιγαίο που
ανεβάζουν την ένταση στα Ελληνοτουρκικά. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής,
μέσα στο σκοτάδι, τουρκική ακταιωρός επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού
Σώματος, χτυπώντας το στα πλευρά. Το ελληνικό σκάφος εκτελούσε περιπολία στο θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα σε Λέσβο και Αϊβαλί. Λίγο μετά τις 4 το πρωί το πλήρωμα του
σκάφους εντόπισε ύποπτες κινήσεις τριών τουρκικών ακταιωρών που συνόδευαν πλαστική βάρκα με δέκα μετανάστες προς τις ελληνικές ακτές. Το πλωτό του Λιμενικού κινήθηκε προς το σημείο της οριογραμμής, με ένα από τα τουρκικά σκάφη να «ορμάει»
πάνω του και να το βρίσκει στη δεξιά πλευρά προξενώντας του υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν
τραυματίστηκε, ενώ οι μετανάστες περισυνελέγησαν τελικά από τα τουρκικά σκάφη.
Λίγες ώρες αργότερα, όμως, το περιστατικό επαναλήφθηκε στα νότια της Λέσβου, με τα
τουρκικά σκάφη να προβαίνουν ξανά σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο
πλήρωμα και σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
Ενδεικτικό της επιθετικότητας των γειτόνων στο Αιγαίο, με περιστατικά μικρής έντασης, που, όμως, μπορεί να εξελιχθούν ακόμη και σε θερμό επεισόδιο, είναι ότι από τους
πρώτους μήνες του έτους οι παραβιάσεις των Εθνικών Χωρικών Υδάτων ξεπερνούν τις
200 κάθε μήνα, ενώ σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις τουρκικές ακταιωροί, πληρωμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας για το Προσφυγικό,
προξένησαν ζημιές σε ελληνικά σκάφη.

ρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Όχι μόνο πάνω από το όριο του 2%, αλλά στην
πρώτη θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις αμυντικές δαπάνες βρίσκεται η Ελλάδα για το 2021. Στη χώρα
μας η αναλογία των αμυντικών δαπανών ως
προς το ΑΕΠ φτάνει το 3,82%, ψηλότερα δηλαδή
και από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ακολουθούν με 3,52%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κροατία με 2,29%, ενώ το όριο του 2%, που θέτει το
ΝΑΤΟ, ξεπερνούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Εσθονία, η Λετονία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η
Ρουμανία και η Γαλλία. Το αντίστοιχο ποσοστό
της Τουρκίας είναι μόλις 1,57%, με δεδομένο,
βέβαια, ότι πολλές αγορές, μεταξύ των οποίων
και η αμερικανική, έχουν κλείσει για την Άγκυρα εξαιτίας των κυρώσεων για τους S-400.
Από την άλλη πλευρά, η πρωτιά της Ελλάδας
οφείλεται αφενός στα εξοπλιστικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλαδή στην αγορά των γαλλικών Rafale με κόστος σχεδόν 2,5
δισ. ευρώ, αλλά και στην αναβάθμιση των 84 F16, η οποία θα κοστίσει 1,52 δισ. δολάρια. Αυξημένες θα είναι οι αμυντικές δαπάνες και τα επόμενα χρόνια, με την υλοποίηση του προγράμματος για την απόκτηση νέων φρεγατών, για το
οποίο έχουν προϋπολογιστεί περί τα 5 δισ. ευρώ. Δεν πρέπει να λησμονούμε, βέβαια, ότι για
μια δεκαετία ο προϋπολογισμός των Ενόπλων
Δυνάμεων είχε μειωθεί δραματικά, αφήνοντας
τεράστια κενά ακόμη και σε μονάδες πρώτης
γραμμής.

Εκτός από το θέμα της ενδιάμεσης
λύσης, στην ατζέντα των επαφών
Μητσοτάκη βρέθηκε και η συμμετοχή
των ελληνικών ναυπηγείων στην
κατασκευή των φρεγατών

P
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Πρεμιέρα με… ευκολάκια στην Έκθεση
οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν έναν
διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο. Για την ανάπτυξη του θέματος, τους δόθηκαν διασκευές δύο πρόσφατων κειμένων από τον
ημερήσιο Τύπο, σχετικών με τα «Εφόδια και
τις Δεξιότητες». Το ένα από τα δύο αρχικά
άρθρα, της αρθρογράφου Τασούλας Καραϊσκάκη, είχε δημοσιευθεί στις 21 Μαρτίου
και παρατέθηκε στους υποψηφίους αφότου
αφαιρέθηκαν τρεις παράγραφοι που αναφέρονταν στην πανδημία.
Υπενθυμίζεται ότι οι φετινοί υποψήφιοι
θα εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το νέο σύστημα, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Για
πρώτη φορά οι επιτυχόντες θα συμπληρώσουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό για να
εισαχθούν σε δημόσια ΙΕΚ. Από τις επόμενες Πανελλαδικές θα υποβάλλουν δύο μηχανογραφικά, για να καταλάβουν μια θέση
σε κάποιο ΑΕΙ (πρώτης και δεύτερης φάσης) καθώς και το Παράλληλο.

Από την Εύη Πανταζοπούλου

Π

ρεμιέρα έκαναν χθες οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, παραδοσιακά
με το μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας και με βατά θέματα για
τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σήμερα τη σκυτάλη παίρνουν οι συνυποψήφιοί τους από τα επαγγελματικά λύκεια, επίσης με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.
Υπενθυμίζεται ότι φέτος περισσότεροι από
100.000 μαθητές της Γ’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καταλαμβάνοντας μία
από τις 77.415 διαθέσιμες θέσεις.
Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος χαρακτήρισε βατά τα θέματα
που επέλεξε η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή για το μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να επεξεργαστούν το θέμα των προσδοκιών της
νέας γενιάς για το μέλλον, θεματική ενότητα
που διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του λυκείου. Οι λεξιλογικές και υφολογικές ασκήσεις μπορούσαν να αντληθούν με σχετική
ευκολία από τα κείμενα αναφοράς. Συγκεκριμένα, το κομμάτι της λογοτεχνίας είχε να
κάνει με το ποίημα του Νίκου Γκάτσου
«Στον Σείριο». Ο Νίκος Γκάτσος υπήρξε

ποιητής, μεταφραστής και σπουδαίος στιχουργός, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα
του στην ελληνική λογοτεχνία και την ποίηση, καθώς και στο ελληνικό τραγούδι.
Εξέδωσε ένα και μοναδικό βιβλίο, την ποιητική σύνθεση «Αμοργός», η οποία θεωρείται κορυφαία δημιουργία του ελληνικού

υπερρεαλισμού, και τρία μεμονωμένα ποιήματα.
Στην Έκθεση ζητήθηκε οι εξεταζόμενοι
να παραθέσουν την προσωπική τους γνώμη
για τα εφόδια που απαιτούνται, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις του
μέλλοντος καθώς και οι δράσεις με τις

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να
επεξεργαστούν το θέμα των
προσδοκιών της νέας γενιάς
για το μέλλον…

Αναλυτικός οδηγός για τον υπολογισμό των μορίων

Τεράστια διάκριση
για το ΕΜΠ

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των μορίων κάθε υποψηφίου φέρνει η επαναφορά των συντελεστών βαρύτητας, την ώρα
που φέτος εφαρμόζεται, για πρώτη φορά, ο θεσμός της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Αναλυτικά, ο υπολογισμός των μορίων
προκύπτει από το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα, με προσέγγιση δεκάτου, των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην
Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, αφού πολλαπλασιαστεί επί δύο.
Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των
γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το
100. Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για την εισαγωγή του σε Σχολή, Τμήμα και Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε καθένα από τα Επιστημονικά Πεδία, θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές
βαρύτητας που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού

Στην κατάταξη της Σαγκάης (Shanghai
Ranking) του 2021 το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο σημείωσε διακρίσεις, με
εξέχουσα αυτή στο αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού. Συγκεκριμένα, το ΕΜΠ
είναι 4ο στην παγκόσμια κατάταξη στο
συγκεκριμένο αντικείμενο και 2ο στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι στο αντικείμενο του
Πολιτικού Μηχανικού το ΕΜΠ ήταν πάντα
ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις, έχοντας
την 7η θέση στην κατάταξη της Σαγκάης
για τα τρία προηγούμενα χρόνια και παραμένοντας στους 50 πρώτους για πολλά
χρόνια στους Διεθνείς Πίνακες Κατάταξης
Πανεπιστημίων της QS. Αλλά είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στους παγκοσμίως κορυφαίους πέντε. Συνολικά, το
ΕΜΠ διακρίθηκε σε 15 αντικείμενα.

στην οποία ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Ειδικότερα, στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών που οδηγεί στο Πρώτο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες), τα Αρχαία Ελληνικά πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1,3 και η Ιστορία με 0,7.
Στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών
Υγείας, οι υποψήφιοι της οποίας εισάγονται σε σχολές του Δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες), τα Μαθηματικά πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1,3 και η
Φυσική με συντελεστή 0,7.
Αντιστοίχως, στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού και στις σχολές του Τρίτου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστήμες Υγείας και
Ζωής) μαθήματα βαρύτητας είναι η Βιολογία, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 1,3, και η Χημεία με συντελεστή 0,7. Τέλος, στην
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής που οδηγεί στο Τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής), τα Μαθηματικά πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1,3 και η Οικονομία με συντελεστή 0,7.
Εύη Πανταζοπούλου

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

15

POLITICAL

EΛΛΑΔΑ

Τρία self tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Έως και το ερχόμενο Σάββατο θα πρέπει να προμηθευτούν από τα φαρμακεία τρία self tests μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα
πρέπει να υποβληθούν σε αυτά και να προσκομίσουν τις
αρνητικές βεβαιώσεις τις επόμενες τρεις εβδομάδες και
συγκεκριμένα 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Ειδικά για
τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των
εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διαδικασία, σύμφωνα

με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας πρέπει να έχουν
υποβληθεί στο πρώτο self test από την περασμένη Πέμπτη,
με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού
αποτελέσματος, έως και την Κυριακή 13/6.
Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στις Πανελλαδικές προϋποθέτει τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ και την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα www.selftesting.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης. Το δεύτερο τεστ για
τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα γίνει την ερχόμενη Παρα-

σκευή, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση
θετικού αποτελέσματος, έως τη Δευτέρα 21 Ιουνίου. Για
τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ το δεύτερο τεστ θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ έως
την Τρίτη 22 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν σε
ειδικά μαθήματα θα υποβληθούν στο τρίτο self test στις 25
και τις 26 Ιουνίου, αντίστοιχα, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ έως τις 28 και τις 27 του ίδιου μήνα.

AstraZeneca
τέλος για
τους κάτω
των 60 ετών

Ε

ισήγηση για εμβολιασμό με το
σκεύασμα της AstraZeneca
μόνο για τους πολίτες άνω των
60 ετών έκανε χθες η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα στη χώρα μας χορηγείται από την ηλικία των 30 ετών και
πάνω.
Συγκεκριμένα, η επιτροπή εισηγείται
να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες
που έχουν κλείσει ραντεβού για την
πρώτη δόση του AstraZeneca να επιλέξουν ένα από τα άλλα τρία διαθέσιμα
εμβόλια. Η κυρία Θεοδωρίδου επισήμανε ότι η επικαιροποίηση για τα ηλικιακά όρια για τον εμβολιασμό με το
συγκεκριμένο σκεύασμα γίνεται λόγω
της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, η οποία βρίσκεται σε μέτρια έως
χαμηλά ποσοστά διασποράς.
Για τα άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί με το AstraZeneca στην πρώτη δόση, υπάρχει σύσταση η δεύτερη να γίνει
με το ίδιο σκεύασμα, καθώς, όπως είπε
η κυρία Θεοδωρίδου, ο κίνδυνος για
παρενέργειες είναι εξαιρετικά σπάνιος
στη δεύτερη δόση. Η σύσταση αυτή
μπορεί να αλλάξει και να προτιμηθεί
ένα άλλο εμβόλιο μόνο σε περιπτώσεις
εμφάνισης συμπτωμάτων θρομβώσε-

ων σε άτομα που έχουν κάνει την πρώτη
δόση.
Ερωτηθείσα σχετικά, η κυρία Θεοδωρίδου επανάλαβε ότι «όσοι έχουν
κάνει την πρώτη δόση θα συνεχίσουν
με το ίδιο εμβόλιο τη δεύτερη δόση»,
προσθέτοντας ότι «όσοι, λόγω φόβου,
θέλουν να αλλάξουν πρέπει να το σκεφτούν καλά», γιατί πρέπει να υπάρχει
σοβαρός λόγος για να στηρίξει ένας
γιατρός το mix & match, δηλαδή τον
συνδυασμό των εμβολιαστικών σκευασμάτων.

Ανοίγει η πλατφόρμα για τους 18-24
Στο μεταξύ, όπως έκανε γνωστό χθες
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ανοίγει
από αύριο και η τελευταία ηλικιακή
ομάδα για τους εμβολιασμούς στη χώρα μας, οπότε τα άτομα ηλικίας από 18
έως 24 ετών θα μπορούν να κλείσουν το
ραντεβού τους με τα εμβόλια της Pfizer,
της Moderna και της Johnson & Johnson.
Ο κ. Θεμιστοκλέους προσέθεσε πως
όσοι έχουν κλείσει ραντεβού για να κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca και
είναι κάτω των 60 ετών, με βάση τη νέα
σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμών,
μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να μην

το κάνουν. Ωστόσο, όπως εξήγησε, αυτό
δεν είναι απαγόρευση, καθώς, εάν κάποιος θέλει να κάνει το εμβόλιο, μπορεί.
Εξάλλου, στους 353 ανέρχονται οι
διασωληνωμένοι ασθενείς από κορονοϊό στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του
ΕΟΔΥ τη Δευτέρα. Παράλληλα, είχαμε
18 θανάτους, με τον συνολικό αριθμό
των νεκρών να φτάνει πλέον τους
12.443, ενώ τα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν είναι 472 έπειτα από 19.402
τεστ. Τέλος, έγιναν 66 εισαγωγές σε νο-

σοκομεία της χώρας και δόθηκαν 56
εξιτήρια.

Η επιτροπή εισηγείται να
δοθεί η δυνατότητα στους
πολίτες που έχουν κλείσει
ραντεβού για την πρώτη δόση
να επιλέξουν ένα από
τα άλλα τρία εμβόλια…
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Σοκ με βιασμό
εντεκάχρονης
στα Καμμένα Βούρλα
Με μια εξοργιστική δικαιολογία επιχείρησε ένας 24χρονος να δικαιολογήσει
την πράξη του βιασμού που κατηγορείται ότι διέπραξε σε βάρος μιας μαθήτριας δημοτικού σχολείου, ισχυριζόμενος στους αστυνομικούς οι οποίοι τον
συνέλαβαν πως «δεν γνώριζε ότι ήταν
τόσο μικρή»!
Πρόκειται για ένα κτηνώδες περιστατικό βιασμού μιας 11χρονης μαθήτριας
σχολείου του Νομού Φθιώτιδας, που
αποκαλύφθηκε. Ο δράστης παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη, όταν το κοριτσάκι εκμυστηρεύτηκε στην ψυχολόγο
του σχολείου του ότι ο νεαρός άνδρας
το βίασε μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας. Αν και ο δράστης μετά την πράξη
φέρεται να της είπε «μην πεις τίποτα σε
κανέναν γι’ αυτό που έγινε», η μικρή
βρήκε το θάρρος και κατήγγειλε τον
βιασμό της.
Η ψυχολόγος, αφού έλαβε όλες τις
απαραίτητες λεπτομέρειες από το κοριτσάκι, ενημέρωσε στη συνέχεια τον διευθυντή του σχολείου καθώς και τους
γονείς της μαθήτριας. Ακολούθησαν ο
εντοπισμός του δράστη και η σύλληψή
του από τους αστυνομικούς την περασμένη Παρασκευή. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος σε
βάρος του άσκησε ποινική δίωξη για
«βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αποπλάνηση ανηλίκου
κάτω των 12 ετών». Παραπέμφθηκε
στον ανακριτή, στον οποίο αναμένεται
να απολογηθεί αύριο Τετάρτη.
Ωστόσο, το θράσος του κατηγορούμενου σοκάρει, καθώς μετά τη σύλληψή
του προανακριτικά φέρεται να υποστήριξε ότι «δεν γνώριζα ότι ήταν τόσο μικρή»!
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε
στην 11χρονη, τουλάχιστον δυο φορές,
προκειμένου να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις του! Κατά τις ίδιες
πληροφορίες, ο δράστης αρχικά αποπειράθηκε να επιτεθεί στην ανήλικη,
αλλά τον αποθάρρυνε το γεγονός ότι
υπήρχαν κι άλλα άτομα στον χώρο όπου
συνάντησε τη μαθήτρια, γι’ αυτό και λίγη ώρα αργότερα κατάφερε να εγκλωβίσει το κοριτσάκι μέσα στο ασανσέρ
ενός κτιρίου και να το βιάσει, χωρίς να
γίνει αντιληπτός από τους ενοίκους.

Νέα (3η)ποινική δίωξη
σε βάρος του Λιγνάδη
Από τη Μαρία Δήμα

Α

κόμα μία ποινική δίωξη για το
αδίκημα του βιασμού ανηλίκου
αντιμετωπίζει από χθες ο ήδη
προφυλακισμένος σκηνοθέτης
Δημήτρης Λιγνάδης. Πρόκειται για την
τρίτη, κατά σειρά, κατηγορία που απαγγέλθηκε σε βάρος του και συνίσταται στο
κακούργημα του βιασμού ανηλίκου, με
θύμα ένα ακόμα έφηβο αγόρι, το οποίο ο
κατηγορούμενος φιλοξενούσε στο σπίτι
του πριν από επτά χρόνια.
Ο 24χρονος προσήλθε το προηγούμενο
διάστημα στη 19η ανακρίτρια της Αθήνας
(η οποία χειρίζεται την υπόθεση Λιγνάδη)
και κατήγγειλε ενώπιόν της τον τέταρτο,
κατά σειρά, βιασμό που έχουν λάβει γνώση οι Αρχές, τον οποίο φέρεται να έχει
διαπράξει ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.
Σύμφωνα με την καταγγελία του νεαρού, ο κατηγορούμενος φέρεται να τον
«ψάρεψε» τυχαία στον δρόμο και στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη
θέση στην οποία βρισκόταν εκείνο το

διάστημα, του πρόσφερε στέγη στο σπίτι
του, όπου και τον κακοποίησε σεξουαλικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος
στην κατάθεσή του στην ανακρίτρια αναφέρθηκε λεπτομερώς σε όλα όσα είδε
και όσα έπαθε στη διάρκεια της επτάμηνης παραμονής του στο σπίτι του ηθοποιού το 2015, στις σεξουαλικές κακοποιήσεις τις οποίες φέρεται να υπέστη, αλλά
και στον τρόπο προσέγγισης εφήμερων
εραστών από τον κατηγορούμενο. «Ο Δημήτρης μού έδωσε κάποιες οδηγίες,
όπως να ανοίξω κάποιο προφίλ στο Διαδίκτυο, σε κάποια εφαρμογή τύπου Tinder. Μου έδωσε αυτές τις οδηγίες, ώστε
να αντιληφθώ πώς θα πλησιάσω αυτά τα
άτομα ερωτικά, ώστε να μην προδοθώ
ποιος είμαι και τι κάνω. Μου είχε πει,
όταν στέλνω φωτογραφία, να μη φαίνεται
ποτέ το πρόσωπό μου, να μη φαίνεται σε
ποιο σημείο του σπιτιού βρίσκομαι και να
αλλάζω τον τρόπο που γράφω. Εκεί μου
έδειξε συνομιλίες με άλλα άτομα στο
Facebook, όπου άλλαζε τον τρόπο γραφής του από ελληνικά σε greeklish και

χρησιμοποιούσε παρόμοιες μεθόδους
για να τα προσελκύσει», ανέφερε μεταξύ
άλλων στην ανακρίτρια της Αθήνας.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την πρώτη δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη για το κακούργημα του βιασμού ανηλίκων κατά συρροή (σ.σ.: αφορούσε δύο βιασμούς), η Εισαγγελία της
Αθήνας άσκησε τον περασμένο Μάρτιο
ακόμα μία δίωξη σε βάρος του για βιασμό, ενώ μόλις χθες ασκήθηκε και τρίτη
δίωξη - δηλαδή τον τέταρτο κατά σειρά
βιασμό.

Πρόκειται για την κατηγορία
βιασμού ανηλίκου με θύμα
ένα ακόμα έφηβο αγόρι, το
οποίο ο ηθοποιός
φιλοξενούσε σπίτι του...
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Συμμορίες ανηλίκων:
Συλλήψεις, ληστείες
και... μιμητές
Σαν... μανιτάρια ξεφυτρώνουν
οι συμμορίες ανηλίκων που επιτίθενται σε άλλους συνομήλικούς τους με προσδοκώμενο
όφελος κάποια λίγα ευρώ και
ένα κινητό τηλέφωνο, με την
ΕΛ.ΑΣ. να εξαρθρώνει, πάντως,
μία από αυτές, που δρούσε στα
νότια προάστια, κυρίως στην
Ηλιούπολη.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ν/Α Αττικής και
του Τ.Α. Ηλιούπολης προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις (δύο
ανήλικοι 14 και 16 ετών, καθώς
επίσης και ένας 19χρονος), ενώ
σχηματίστηκε δικογραφία και
σε βάρος της μητέρας του
14χρονου για παραμέληση εποπτείας. Παράλληλα, αναζητούνται και άλλοι συνεργοί τους, με
την ΕΛ.ΑΣ. να έχει ταυτοποιήσει
την εμπλοκή τους σε 5 ληστείες
με θύματα 9 ανήλικους με κύριο
τομέα δράσης τους αθλητικό
χώρο στην Ηλιούπολη. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναδιπλούμενοι σουγιάδες και πεταλούδα και στις
οικίες τους αφαιρεθέντα κινητά
τηλέφωνα και ρουχισμός που
φορούσαν κατά τη διάπραξη των
ληστειών. Διαφήμιζαν, δε, τα
«επιτεύγματά» τους στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με βίντεο και φωτογραφίες.
Την ίδια ώρα, στη στάση του
τραμ στον Φλοίσβο δύο 14χρονοι φίλοι έπεσαν θύμα ληστείας
από συμμορία που απαρτιζόταν
κατά βάση ανήλικους, σε ώρα
αιχμής μάλιστα (λίγο μετά τις
15.00 το μεσημέρι της Παρασκευής).

EΛΛΑΔΑ

Χασισοφυτεία-ρεκόρ
50 στρεμμάτων με
46.000 δενδρύλλια!

Μ

ε «βιτρίνα» τη νόμιμη καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης σε μια έκταση μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων
«βαρόνοι» των ναρκωτικών καλλιεργούσαν περισσότερα από 46.000 δενδρύλλια,
εκ των οποίων τα 28.910 εκριζώθηκαν ως
παράνομα, ενώ ελέγχονται και τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., το
προσδοκώμενο όφελος από την παράνομη καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης
ξεπερνά τα 26 εκατ. ευρώ!
Σαν Γη της Επαγγελίας το κύκλωμα των
καλλιεργητών - διακινητών ναρκωτικών
είχε επιλέξει έκταση στην Ανάβυσσο, ενώ
υπήρχαν οργάνωση και οπλισμός στρατιωτικού τύπου. Για αυτό και οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χρειάστηκαν τη
συνδρομή της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ κατά
την επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη
σύλληψη των 24 μελών του κυκλώματος
(6 Έλληνες και 18 αλλοδαποί) σε Αττική
και Ηράκλειο Κρήτης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα 28.910
δενδρύλλια κάνναβης που εκριζώθηκαν
είχαν ύψος έως 1,8 μ., ενώ από τα υπόλοιπα ελήφθησαν δείγματα προκειμένου μέσω εργαστηριακών εξετάσεων να διαπιστωθεί αν το ποσοστό της ουσίας (τετραϋδροκανναβινόλη) που καθορίζει τη βιομηχανική κάνναβη ξεπερνά το νόμιμο
όριο. Εκτός από θερμοκήπια, για τα δενδρύλλια της κάνναβης οι δράστες είχαν
διαμορφώσει και ειδικούς χώρους για τη
διαμονή τους αλλά και κήπο στον οποίο
καλλιεργούσαν λαχανικά!
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι
καλλιεργητές - διακινητές ήταν έτοιμοι
για μάχη, καθώς εντοπίστηκαν και κατα-

Ζάκυνθος: Σχεδίαζαν
και νέα δολοφονία

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

σχέθηκαν 5 πολεμικά όπλα, 11 γεμιστήρες
και 770 φυσίγγια διαφόρων τύπων και
διαμετρημάτων, 3 υποπολυβόλα, 5 πιστόλια, 5 περίστροφα, 3 αεροβόλα όπλα και
κυνηγετικό όπλο, 2 θήκες οπλισμού, διόπτρα, 4 μαχαίρια και κυτίο κατάλληλο για
αποθήκευση πολεμικού υλικού. Επίσης,
κατασχέθηκαν 281 γραμμάρια κάνναβη
και 1,9 γραμμάρια κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, 21 ναρκωτικά δισκία, 63.290 ευρώ και 10.259 δολάρια, 2 καταγραφικά
κλειστού κυκλώματος καμερών, 10 συσκευές κινητών τηλεφώνων και ακουστικό και συσκευή στρατιωτικού ασυρμάτου.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση
αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής
σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για
παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων και πλαστογραφία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι παλιοί γνώριμοι της ΕΛ.ΑΣ. για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ σε βάρος ενός αλλοδαπού εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για ναρκωτικά.

Σαν Γη της Επαγγελίας το κύκλωμα των καλλιεργητών διακινητών ναρκωτικών είχε
επιλέξει έκταση στην Ανάβυσσο

Τα... κρυμμένα μυστικά του χωριού Αμπελώνας στον Πύργο Ηλείας επιχειρούν να
«αποκρυπτογραφήσουν» οι αστυνομικοί
της Ασφάλειας που χειρίζονται την έρευνα
για τη δολοφονία του Ντίμη Κορφιάτη στη
Ζάκυνθο πριν από μερικές εβδομάδες.
Αργά το απόγευμα του Σαββάτου σε
αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημεία του χωριού εντοπίστηκαν δύο πολεμικά τυφέκια
Καλάσνικοφ με δεκάδες σφαίρες των
7,62mm, ένα κλεμμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο
μάρκας BMW (η κλοπή είχε δηλωθεί στην
Αττική) και μία μηχανή μεγάλου κυβισμού
μάρκας Suzuki (κλεμμένη και αυτή από την
Αττική). Σε μία περίπτωση η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε από κάτοικο του χωριού, ο οποίος ανέφερε ότι ο 38χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας
της συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη τού ζήτησε να αφήσει για λίγο καιρό το όχημα στο
γκαράζ του «για να μη χαλάσει ο ήλιος το
χρώμα».
Στη δεύτερη περίπτωση, όμως, η έρευνα
έγινε σε χώρο (παλιά αγροικία) που ανήκει
σε συγγενικό πρόσωπο της συζύγου του
38χρονου κατηγορούμενου, εκεί όπου
βρέθηκαν τα όπλα, τα πυρομαχικά και η μοτοσικλέτα. Πρόκειται για στοιχεία που δείχνουν ότι η ομάδα που συνελήφθη από την
Ασφάλεια για τη δολοφονία της 37χρονης
Χριστίνας Κ. ενδεχομένως να ετοίμαζε νέο
χτύπημα στη Ζάκυνθο, λίγες εβδομάδες
μετά την εκτέλεση του Ντίμη Κορφιάτη. Για
αυτό και οι αστυνομικοί εξετάζουν ποιος
θα μπορούσε να είναι ο πιθανός στόχος, με
το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσους είχαν
καταθέσει εναντίον του απότακτου αστυνομικού για τη ληστεία των 300.000 ευρώ σε
επιχειρηματία του νησιού.
Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι στενές
επαφές του 54χρονου επιχειρηματία που
έπεσε νεκρός στις αρχές Μαΐου, στις όποιες
ενδεχομένως να είχε εκμυστηρευτεί πράγματα για τα «έργα και τις ημέρες» της συμμορίας που φέρεται να λυμαινόταν το νησί.
Κώστας Παπαδόπουλος

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Συνάντηση Τζιτζικώστα - Θεοχάρη για τον τουρισμό
Θέματα της τουριστικής περιόδου κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας συζήτησε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας με τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, παρουσία του τομεάρχη Τουρισμού Αλέξανδρου Θάνου.
Σημειώνεται ότι η περιφερειακή Αρχή ζητά από την κυβέρνηση να λειτουργούν
οι συνοριακοί σταθμοί 24 ώρες το 24ωρο, επτά μέρες την εβδομάδα, να υπάρχει
ειδική λωρίδα για τους επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί και να αυξηθεί το
προσωπικό του ΕΟΔΥ για να διενεργούνται γρήγορα τα rapid tests στους ανεμβολίαστους. Ο περιφερειάρχης διευκρίνισε ότι «θέλουμε απρόσκοπτη είσοδο των
τουριστών στη χώρα μας, ταυτόχρονα όμως η είσοδός τους να γίνεται με ασφάλεια. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη που έγιναν πέρυσι και να προχωρήσουμε
σωστά και με ασφάλεια». Ο κ. Θεοχάρης εξήγησε ότι «στην Κεντρική Μακεδονία
ο τουρισμός χτίζεται με δουλειά. Και αυτή είναι η επιτυχία του περιφερειάρχη, ο
οποίος με τις πρωτοβουλίες του και τη στενή συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού κατόρθωσε να καταστήσει την Κεντρική Μακεδονία έναν από τους κύριους
τουριστικούς προορισμούς της χώρας».

Δυτική Μακεδονία

Το υπουργείο Παιδείας αναβαθμίζει
την επαγγελματική εκπαίδευση
Με τους διευθυντές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ΕΠΑΛ,
των δημόσιων ΙΕΚ
και των Εργαστηριακών Κέντρων
της Δυτικής Μακεδονίας συναντήθηκε ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας Γεώργιος Βούτσινος. Η περιοδεία του γενικού γραμματέα πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση της υπουργού
Παιδείας Νίκης Κεραμέως με τον περιφερειάρχη Γιώργο
Κασαπίδη, με στόχο την επιτόπια διερεύνηση και συνεργασία με τις τοπικές Αρχές για τη συνολική αναβάθμιση των
υποδομών των ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ και την επικαιροποίηση
του Προγράμματος Σπουδών. Τον γενικό γραμματέα συνόδευε ο οικείος περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης και οι
δήμαρχοι της περιφέρειας.

Αιγιαλεία

Επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική
γραμμή Κιάτο - Αίγιο
Σε επαναλειτουργία τίθεται η σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο Αίγιο, που είχε διακοπεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Την ικανοποίησή της προς τη διοίκηση του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκφράζει η δημοτική Αρχή Αιγιαλείας, καθώς η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής ήταν πάγιο αίτημά της, όπως και ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτό - Καλάβρυτα. Ο δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερόπουλος δηλώνει ότι «η εξέλιξη καθιστά την Αιγιαλεία έναν υπέροχο και πολύ προσιτό προορισμό για κοντινές και ενδιαφέρουσες αποδράσεις».

!

Ηράκλειο

Σύγχρονο στάδιο το Παγκρήτιο
Ήπειρος

Οριστικοί ανάδοχοι
τεσσάρων νέων έργων

Αναδόχους για οδικά έργα στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες ανέδειξε η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου. Συγκεκριμένα, κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και αναδείχτηκαν οι
οριστικοί ανάδοχοι των παρακάτω έργων:
 Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου
στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας,
προϋπολογισμού 1.026.000 ευρώ.
Ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
 Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Άρδοσης από καθίζηση-διακοπή οδού, προϋπολογισμού 68.200 ευρώ. Ανάδοχος: Κονάκης Βασ. Νικόλαος.
 Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής
οδού Αγιά Πάργας - Πέρδικα Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.
Ανάδοχος: Μάκης ΑΤΕΕ.
 Βελτίωση βατότητας - κατασκευή τεχνικών - σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στον Δήμο Πρέβεζας,
προϋπολογισμού 282.200 ευρώ. Ανάδοχος: Εργοδομή Ηπείρου Α.Ε.

«Η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Παγκρητίου θα το καταστήσει ένα από τα πιο σύγχρονα και
ασφαλή στάδια της χώρας», δήλωσε ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, παρουσία των
αρμόδιων αντιδημάρχων. Η σύμβαση για τη «Συντήρηση
χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και την κατασκευή επικάλυψης» προβλέπει προϋπολογισμό 1.101.754 ευρώ με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους
έξι μήνες.

Μινώα Πεδιάδα

Ολοκλήρωση και χρηματοδότηση
αρχαιολογικών ανασκαφών
Η σημασία ανάδειξης και αξιοποίησης των σημαντικών
αρχαιολογικών και πολιτιστικών πόρων που βρίσκονται
στην περιφέρεια του Δήμου Μινώα Πεδιάδας βρέθηκε
στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. «Ως δημοτική Αρχή αναγνωρίζουμε τη σημασία και
τη συμβολή που έχει ο πολιτισμός στο οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι της περιοχής μας και για
αυτό στοχεύουμε στην προστασία, αποκατάσταση και
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του τόπου μας», τόνισε ο δήμαρχος στην υπουργό ζητώντας «τη
χρηματοδότηση για ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών και την οργάνωση μόνιμης αρχαιολογικής έκθεσης».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα ανατολικά της Αθήνας προαναγγέλλεται τρεις
μήνες πριν ότι θα «σπάσει» η
συνεργασία που στηρίζει τη
δημοτική Αρχή; Φαίνεται ότι
ο συνεργαζόμενος (δεν έχει
γίνει σύμπραξη) με τον δήμαρχο είχε προαποφασίσει
να αποχωρήσει και ο δήμαρχος, που το έμαθε, του έκανε
δημόσια επίθεση μέσω συνέντευξης… Αποτέλεσμα; Να
ανακοινώσει ο συνεργαζόμενος ότι θα παραιτηθεί σε…
τρεις μήνες!

Ξεκίνησε
η «Επιχείρηση
Δρυάδες»

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται από
χθες η «Επιχείρηση Δρυάδες» υπό την
απόλυτη ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας στις 18 περιοχές της Αττικής με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, οι
οποίες προσδιορίστηκαν σε συνέχεια
προσομοιώσεων και κατέστη σαφές ότι
υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα ήταν
δυνατό να απειληθούν ανθρώπινες
ζωές.
Η επιχείρηση αφορά σε εργασίες καθαρισμών, απομάκρυνση εύφλεκτης
ύλης, καθώς και διάνοιξης και συντήρησης δρόμων πρόσβασης για τα οχήματα πυρόσβεσης σε μια σειρά από περιοχές της Αττικής που κρίθηκαν ότι
διατρέχουν κίνδυνο από την εκδήλωση
πυρκαγιάς.
Η όλη διαδικασία έτρεξε με ταχύτατο
ρυθμό, καθώς από πλευράς Πολιτικής
Προστασίας, με τη συνδρομή των δασικών υπηρεσιών, η έναρξη της επιχείρησης επισφραγίστηκε με τη σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και
τους έντεκα δημάρχους των περιοχών.

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης
στο Δημαρχείο Φυλής

Σ

την τελική φάση μπήκε το έργο της
ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Φυλής, που έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική
2014-2020», καθώς ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης υπέγραψε τη σχετική απόφαση. Φυσικά, παρών στη διαδικασία της υπογραφής ήταν ο δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς. Άλλωστε, έπειτα
από δικές του προσπάθειες εγκρίθηκε το
έργο, του οποίου ο προϋπολογισμός θα
ανέλθει στις 482.645,38 ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η
αναβάθμιση του δημαρχείου Φυλής στα
Άνω Λιόσια με επεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης και ένταξης συστημάτων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη λειτουργία του κτιρίου. Τα έργα συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση τοί-

χων, αναβάθμιση συστήματος τεχνητού
φωτισμού, συστήματος κλιματισμού θέρμανσης κ.ά.
Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
κατά τη διάρκεια της υπογραφής της απόφασης επισήμανε ότι στις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής είναι η
υποστήριξη του Δήμου Φυλής για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και υποδομών που θα συμβάλουν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων και θα βοηθήσουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση
της περιοχής. Ο δήμαρχος Χρ. Παππούς
από την πλευρά του ευχαρίστησε τον κ. Πατούλη για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία
και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Δήμος
Φυλής θα ενταχθεί σε επιπλέον προγράμματα που αφορούν τόσο στην ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίων όσο και στην ανέγερση σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων.

Συζήτηση για τα απορρίμματα
Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων με
την εφαρμογή του νέου περιφερειακού σχεδιασμό
ήταν το βασικότερο θέμα συζήτησης στη συνάντηση που είχε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης με τον δήμαρχο Πετρούπολης Στέφανο
Βλάχο. Άλλωστε, ο κ. Βλάχος έχει εκφράσει αρκετές φορές τις ενστάσεις του τόσο για τη φημολογία
μεταφοράς κάποιας δομής της διαχείρισης απορριμμάτων στα λατομεία της πόλης όσο και για
τη συνέχεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ στη Φυλή. Πάντως, στο τραπέζι της συζήτησης μπήκαν και τα
προγράμματα ανακύκλωσης, η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και υποδομών, καθώς και η
ωρίμανση μελετών έργων που σχετίζονται με την ασφάλεια της ζωής των κατοίκων της περιοχής. «Στόχος μας, να γίνει η Αττική μια πράσινη περιφέρεια με έργα και υποδομές που θα
έχουν ως προτεραιότητά τους τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών», σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Ρέμα Πικροδάφνης

Σε διαβούλευση
η μελέτη
Στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος
Πικροδάφνης τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη οριοθέτησης του
ρέματος Πικροδάφνης, σύμφωνα με
την απόφαση του ΣτΕ, όπως υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της μελέτης, έχουν γίνει μικρές
μετατοπίσεις στις οριογραμμές σε
σχέση με την προηγουμένη υποβολή,
για αυτό τα Δημοτικά Συμβούλια των
οικείων δήμων καλούνται να γνωμοδοτήσoυν όσον αφορά στον καθορισμό των οριογραμμών. Σημειώνεται,
μάλιστα, ότι οι δήμοι, στο πλαίσιο της
γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να προβούν σε
ανάρτηση του τοπογραφικού διαγράμματος της οριοθέτησης ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και σύλλογοι να
λάβουν γνώση της ενημερωμένης
πρότασης οριοθέτησης.

Άμεση εκταμίευση
για ναυαγοσώστες
Μέχρι τις 22 Ιουνίου δόθηκε παράταση στους δήμους προκειμένου
να αντιμετωπίσουν όσα είναι απαραίτητα για το φλέγον θέμα της κάλυψης των αναγκών για την ασφάλεια στις παραλίες τους. Για τον
λόγο αυτό, άλλωστε, ανακοινώθηκε ότι θα εκταμιευτούν άμεσα τα 8
εκατ. ευρώ της έκτακτης επιχορήγησης. Όπως επισήμανε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Παπαστεργίου, σε
περίπτωση που κάποιοι δήμοι δεν
προλάβουν να τρέξουν τις διαδικασίες και να βρουν το απαραίτητο
προσωπικό, η ΚΕΔΕ θα ζητήσει να
υπάρξει μια παράταση για τις
προσλήψεις, με δεδομένα και τα
προβλήματα λειτουργίας των σχολών ναυαγοσωστών λόγω της πανδημίας. Πάντως, υπήρξε και «εσωτερικό θέμα», καθώς ενώ η ΚΕΔΕ
διεκδικούσε να δοθούν άμεσα τα
χρήματα για τη ναυαγοσωστική κάλυψη, κάποιοι μεμονωμένοι δήμοι, που είχαν τα χρήματα, κίνησαν
τις διαδικασίες μόνοι τους, δημιουργώντας σύγχυση...
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EΛΛΑΔΑ

AΡΘΡΟ

Δίνω αίμα, δίνω ζωή!

E

νας φίλος, ασθενής με μεσογειακή αναιμία (ή θαλασσαιμία), μου περιγράφει την ατονία που νιώθει, όταν πλησιάζει η ώρα της μετάγγισης, καθώς
χρειάζεται περίπου δύο φιάλες φρέσκο αίμα κάθε 15-20
μέρες. Η πάθηση που παρουσιάζει -όπως και ακόμα
3.000-3.500 Έλληνες πολίτες- σχετίζεται με την περιορισμένη παραγωγή αιμοσφαιρίνης και την ελλιπή μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες σε όλους του ιστούς
του σώματος. Από την ημέρα της διάγνωσης, στη βρεφική ή την παιδική ηλικία, για τους θαλασσαιμικούς ασθενείς το ραντεβού με τις δομές Υγείας για να μεταγγιστούν
αποτελεί μέρος της ρουτίνας τους. Ένα ραντεβού απαραίτητο, το οποίο διαρκεί ακόμα και 5 ή 6 ώρες, καθώς
χρειάζεται να ελεγχθεί η συμβατότητα αίματος αιμοδότη
και μεταγγιζόμενου ατόμου και στη συνέχεια να γίνει η
μετάγγιση. Παρομοίως, μεταγγίσεις χρειάζονται και όσοι πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία.
Στη χώρα μας, οι ανάγκες σε αίμα είναι αυξημένες. Εκτός από τους ασθενείς με παθήσεις στο αίμα, τροχαία ατυχήματα, χειρουργικές επεμβάσεις, περιπτώσεις καρκίνου και
της
Νεφέλης
λευχαιμίας είναι μερικές από τις έκτακτες
Ράντου
συνθήκες κατά τις οποίες η αιμοδοσία είναι
Διερμηνέας
απαραίτητη. Συνάνθρωποί μας σε δεινή θέση
Ελληνικής
χρειάζονται την αρωγή μας. Το πλαίσιο,
Νοηματικής
ωστόσο, δεν πρέπει να είναι συγκυριακό: Αν
Γλώσσας,
Κοινωνιολόγος,
κάποιος φίλος ή συγγενής χρειαστεί αίμα,
δρ Ειδικής Αγωγής συνήθως οι δικοί του άνθρωποι θα σπεύΠροσβασιμότητας
σουν. Η εξασφάλιση της συνεχούς ροής αιnefelirantou@gmail.com
μοδοσίας και της συνέπειας στις μεταγγίσεις, ωστόσο, αποτελεί το ζητούμενο. Η περιβόητη επάρκεια αίματος θα επιτευχθεί αν όσοι μπορούν αιμοδοτούν
εθελοντικά, σε τακτική βάση. Πρόκειται για μια διαδικασία εύκολη και γρήγορη, ενώ στο Διαδίκτυο -στις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων- υπάρχουν συγκεκριμένες
οδηγίες καθώς και οι προδιαγραφές για την ασφαλή συνέχεια των αιμοδοσιών. Τα παιδιά μας, από τη σχολική
ηλικία, πρέπει να αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση και
παιδεία δωρεάς αίματος, ενώ η οργάνωση εκστρατειών
ενημέρωσης σε ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα, με στόχο την προσέλκυση εθελοντών, είναι σημαντικό βήμα.
Η ανάγκη σε αίμα υπολογίζεται περίπου στις 11.000
μονάδες ανά εβδομάδα. Πρέπει να συλλέγεται αυτό το
αίμα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι το χρειάζονται για να συνεχίζουν να ζουν. Και γιατί πολλοί άνθρωποι μπορούν να το
δωρίσουν. Η κατάσταση, κατά κοινή ομολογία, βαίνει
βελτιούμενη, αν εξαιρεθεί η θλιβερή παρένθεση της
πανδημίας. Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες, όπως η μεσογειακή αναιμία και η δρεπανοκυτταρική νόσος, έχει αυξηθεί. Παλιά ήταν τα 25
έτη. Τώρα μπορούν να ζουν πολύ περισσότερο, να εργάζονται, να κάνουν οικογένεια, να έχει η ζωή τους την περίφημη κανονικότητα και μία ποιότητα. Και αυτό οπωσδήποτε είναι κάτι! Μεγάλο!
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη η 14η Ιουνίου!
Μία ημέρα αφιερωμένη στη γενναία πράξη αλτρουισμού
και στην ευγένεια της ψυχής των αιμοδοτών.

Αιμοδοσία στο Προεδρικό

Ο

κήπος του Προεδρικού Μεγάρου άνοιξε χθες τις πόρτες του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη αλλά και την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ). Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
χαρακτήρισε την εθελοντική αιμοδοσία βασικό πυλώνα της δημόσιας
υγείας αλλά και μια κίνηση αγάπης
και αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού συνεχάρη τους εθελοντές αιμοδότες, 60 από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και 60 από την Προεδρία της
Δημοκρατίας, που συμμετείχαν στη
δράση με κεντρικό μήνυμα «Δώσε αίμα. Kράτα τον κόσμο ζωντανό»- δήλωσε: «Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντή Αιμοδότη, είχαμε τη χαρά,
σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας, να φιλοξενήσουμε στον
κήπο του Προεδρικού Μεγάρου εθελοντές αιμοδότες, που μαζί με το προσωπικό της Προεδρίας ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμά μας να δώσουν αίμα».
Παράλληλα, τόνισε ότι «η εθελοντική αιμοδοσία είναι βασικός πυλώνας
της δημόσιας υγείας. Είναι μια κίνηση
αγάπης και αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω όσους βρέθηκαν σήμερα εδώ
και να τους εκφράσω την ευγνωμοσύνη που πιστεύω νιώθει ολόκληρη η
ελληνική κοινωνία, για τους συμπολίτες μας οι οποίοι προσφέρουν αίμα.

Είναι μια απλή χειρονομία που σώζει
ζωές. Μια κίνηση αναγκαία όσο και
πολύτιμη. Ας μιμηθούμε, όσοι μπορούμε, το παράδειγμά τους».
Ο πρόεδρος του ΕΚΕΑ Παναγιώτης
Κατσίβελας και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρίστησαν την κυρία Σακελλαροπούλου για την πρωτοβουλία, υπογράμμισαν την άμεση ανταπόκριση που είχε
από τους εθελοντές η κίνηση αυτή και
εξέφρασαν την ελπίδα το μήνυμα της
σημερινής ημέρας να ενθαρρύνει όσο
το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Μεταξύ των εθελοντών αιμοδοτών ήταν και ο καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σωτήρης
Τσιόδρας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Αιμοδότη, ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε
δήλωσή του: «Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η υπέρτατη πράξη αλτρουισμού και δεν εορτάζεται μόνο σήμερα

με μηνύματα, δηλώσεις και εκδηλώσεις. Η προσφορά των αιμοδοτών μας
γιορτάζεται κάθε ημέρα, κάθε στιγμή,
στους θαλάμους και στα χειρουργεία
των νοσοκομείων, όταν ο ασθενής που
βρίσκεται σε κίνδυνο ή πάσχει από
κάποιο σοβαρό νόσημα λαμβάνει μια
φιάλη αίματος, μια “φιάλη ζωής”, από
έναν συνάνθρωπό του. Έναν άγνωστο
που “έδωσε αίμα για να κρατήσει τον
κόσμο ζωντανό”, όπως αναφέρει και
το κεντρικό μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας».

Υψηλού συμβολισμού
κίνηση από την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, με
αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα - Παρών και
ο Σωτήρης Τσιόδρας
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Κορονοπάρτι με… μπουλντόζα
και τραυματία στο Αριστοτέλειο

Ν

έα συζήτηση για τα πάρτι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε, με αφορμή ατύχημα που
σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής,
όταν νεαρός πήρε μηχάνημα έργων και παρέσυρε
23χρονο, με συνέπεια να τον τραυματίσει σοβαρά στο
πόδι. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση.
Η Αστυνομία σχηματίζει δικογραφία, στο πλαίσιο της
οποίας συνελήφθη ο υπεύθυνος έργων του συγκεκριμένου εργοταξίου και έδωσε εξηγήσεις, προκειμένου
να διευκρινιστεί με ποιον τρόπο κατάφεραν οι νεαροί
και έβαλαν μπροστά το μηχάνημα. Σύμφωνα με πληρο-

φορίες, ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν τα κλειδιά στη μηχανή,
αλλά σε κρύπτη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία, τα κλειδιά τα είχαν
αφήσει πάνω στο μηχάνημα.
Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητήθηκε ο νεαρός που
πήρε το μηχάνημα για να αστειευτεί, αλλά, υπό συνθήκες που ερευνώνται, βρέθηκε το πόδι του κάτω από τις
ερπύστριες. «Πήγα να ανέβω και μου έκοψε το πόδι»,
φέρεται να είπε ο νεαρός σε συγγενείς του, που επικοινώνησαν μαζί του όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
«Να ληφθούν μέτρα για να σταματήσουν αυτά τα πάρτι»,
έκανε έκκληση η μητέρα του 23χρονου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προτάσεις 22,5
εκατ. ευρώ
για το Κιλκίς
Την άμεση δρομολόγηση των
προτάσεων του Δήμου Κιλκίς,
στο πλαίσιο του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης», συζήτησαν ο υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς και ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτριος Κυριακίδης, οι
οποίοι συναντήθηκαν με τον
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Ο δήμος
κατέθεσε 10 προτάσεις, ύψους
22.548.000 ευρώ, που αφορούν
σε όλον τον Δήμο Κιλκίς.

Τετ α τετ Καλαφάτη
- Αγγελοπούλου
Με την πρόεδρο της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, σε εκδήλωση με
θέμα «1821 - Η ιστορία μας γράφτηκε με αίμα», την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου. Όπως δήλωσε ο υφυπουργός, «είναι πρωτοποριακό και
εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός
ότι η εκδήλωση συνδέει αρμονικά
την ιστορία με την ατομική και
κοινωνική προσφορά. Συνδέει την
απόδοση τιμής σε εκείνους που
έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας με την εθελοντική αιμοδοσία».

Το δώρο Τσαβλή
στον Βαρθολομαίο
Στο Φανάρι βρέθηκε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και πρώην πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Δρόσος Τσαβλής,
προκειμένου να ευχηθεί στον
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την ονομαστική
του εορτή. Και δεν πήγε στην
Κωνσταντινούπολη με άδεια
χέρια. Το δώρο του προς τον
Πατριάρχη ήταν μια εικόνα
της Αγίας Δροσίδος, που φιλοτέχνησε με άμμο και χρώμα
ο αγιογράφος Ντίνος Γιωτόπουλος.

Μένει στην Περιφέρεια ο Απόστολος Τζιτζικώστας
Από νωρίς ο Απόστολος Τζιτζικώστας φρόντισε να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις επόμενες εκλογές. Με τον τρόπο
αυτόν σταματάει όλα τα σενάρια που τον θέλουν υποψήφιο
βουλευτή ή ευρωβουλευτή και παράλληλα κόβει τα όνειρα

όλων όσοι επιθυμούσαν να πάρουν τη θέση του. Σε κάθε
σχετική ερώτηση επαναλαμβάνει πως θα διεκδικήσει και
το 2023 μια νέα θητεία στην περιφέρεια. Και γιατί να μην το
κάνει, άλλωστε; Αφού οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι
πολίτες είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το έργο του.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Έσβησε 79 κεράκια
ο Γιάννης Μπουτάρης
Στα Λαδάδικα γιόρτασε φέτος τα γενέθλιά του ο
πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος
του Δ.Σ. του Ιδρύματος του Μουσείου Ολοκαυτώματος, Γιάννης Μπουτάρης. Εκεί, φίλοι τού επεφύλαξαν μια μικρή έκπληξη. Του έφεραν μια μικρή τούρτα, όπου για κεράκι είχε ένα ερωτηματικό. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι ο κυρ Γιάννης
έκλεισε αισίως τα 79 χρόνια και μπήκε στα 80.

Στη Γιάννα ο «Άγιος
Γεώργιος - Σταυραετός»
Με δώρα έφυγε από την επίσκεψή της στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη. Στην πρόεδρο της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021» χάρισαν τον «Άγιο Γεώργιο Σταυραετό», στοιχείο της παραδοσιακής φορεσιάς των Σαρακατσάνων. Μάλιστα, η ίδια
έσπευσε να το φορέσει αμέσως. Η κυρία Αγγελοπούλου βρέθηκε στον Εύοσμο για να καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του προεπαναστατικού Σαρακατσάνου ήρωα Αντώνη Κατσαντώνη
- Μακρυγιάννη και ακολούθως παρέστη σε εκδήλωση για να τιμήσει εθελοντές αιμοδότες.

Παρατηρήσεις Λεκάκη
για τις τηλεδιασκέψεις
Συστάσεις προς τους δημοτικούς συμβούλους
να είναι κόσμιοι στη διάρκεια των συνεδριάσεων,
ακόμη κι αν αυτές γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης,
απηύθυνε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης. Με επιστολή του
προς όλους ζητά να τηρούνται οι ίδιοι κανόνες
συμπεριφοράς και εμφάνισης, όπως ακριβώς και
κατά τις ζωντανές συνεδριάσεις. Μάλιστα, τονίζει
ο κ. Λεκάκης προς τους συναδέλφους του πως
όσοι επιθυμούν είτε να καπνίσουν είτε να μιλήσουν στο τηλέφωνο ή ακόμη και να φάνε καλό είναι να κλείνουν την κάμερα του υπολογιστή τους,
σεβόμενοι τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ξαπλωμένοι στον… καναπέ
Ο κ. Λεκάκης πήρε αυτήν την πρωτοβουλία καθώς αρκετοί σύμβουλοι από την έναρξη της πανδημίας, θεωρώντας πως δεν τους δείχνει ζωντανά η δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης, κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έτρωγαν
μπροστά στην κάμερα, ξάπλωναν στον καναπέ
του σπιτιού τους ή εμφανίζονταν με πιτζάμες και
φανελάκια. Άλλωστε, ουκ ολίγες φορές δημοτικοί σύμβουλοι με τη στάση τους έδωσαν… τροφή για παραδημοτικά σχόλια. Και με την κίνηση
αυτήν, ο πρόεδρος θέλησε να βάλει ένα τέλος σε
τέτοιου είδους συμπεριφορές που δεν τιμούν το
θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου και δείχνουν
ασέβεια προς τους πολίτες που παρακολουθούν
τις συνεδριάσεις μέσω YouΤube.
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Τερέζα Μέι
s
V
Φεντερίκα
Μογκερίνι

Δύο γυναίκες
διεκδικούν
την αρχηγία
του ΝΑΤΟ

Γράφει ο
νη) κατά τη μακρά περίοδο
ην περίοδο των
Διαμαντής Σεϊτανίδης
κυριαρχίας των Νέων Εργαμεγάλων αλλαγών
τικών του Τόνι Μπλερ. Το
που διανύουμε, το
2010 οι Συντηρητικοί επαΝΑΤΟ δεν θα μποseitanidisd@gmail.com
νέρχονται στην κυβέρνηση
ρούσε να μείνει έξω από αυμε τον Ντέιβιντ Κάμερον
τές. Είναι εξαιρετικά πιθανό
επικεφαλής τους και η Τερέζα Μέι αναλαμβάνει τα
το άτομο που θα διαδεχθεί τον σημερινό γενικό
υπουργεία Εσωτερικών και Ισότητας. Δύο χρόνια
γραμματέα, Γενς Στόλτενμπεργκ, να είναι γυναίκα!
αργότερα παραδίδει το υπουργείο Ισότητας και
Μάλιστα, δύο ονόματα επιφανών γυναικών έχουν
κρατά το Εσωτερικών έως το 2016, οπότε ο Κάμεήδη βρεθεί στη short-list των διαδόχων στην ηγερον εξαναγκάζεται σε παραίτηση και οι Συντηρητισία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας: Πρόκειται
κοί εκλέγουν την Τερέζα Μέι στην πρωθυπουργία.
για την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας ΤερέΞεκίνησε τη θητεία της με έναν σαρωτικό ανασχηζα Μέι και την πρώην επικεφαλής της Εξωτερικής
ματισμό και προώθηση νέων στελεχών - ανάμεσά
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φεντερίκα
τους και τον Μπόρις Τζόνσον. Άρχισε τις διαπραγΜογκερίνι.
ματεύσεις για το Βrexit και το 2017 επανεξελέγη,
Κοινό χαρακτηριστικό των δύο πολιτικών είναι
αλλά χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σχημάότι λειτούργησαν κατευναστικά και εξισορροπητιτισε κυβέρνηση μειοψηφίας και επί δύο χρόνια
κά σε περιόδους έντονης πίεσης και ισχυρών αντιπροσπαθούσε να περάσει ανάμεσα σε σκληροπυκρουόμενων συμφερόντων. Η Τερέζα Μέι επί τρία
ρηνικούς μια συμφωνία «ήπιου Brexit», έως ότου
χρόνια προσπάθησε να οδηγήσει τη Βρετανία σε
ανετράπη.
ένα «ήπιο διαζύγιο» με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
Η Φεντερίκα Μογκερίνι γεννήθηκε τον Ιούνιο
έως ότου ανατράπηκε από τους σκληροπυρηνιτου 1973 στη Ρώμη και σπούδασε Πολιτικές Επικούς Τόρις, που έβαλαν στη θέση της τον Μπόρις
στήμες με διπλωματική διατριβή στην Πολιτική
Τζόνσον. Η Φεντερίκα Μογκερίνι υπήρξε ύπατη
Φιλοσοφία. Εντάχθηκε στην Ιταλική Κομμουνιστιεκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική
κή Ομοσπονδία Νέων (1988) και αργότερα (2001)
και πρωταγωνίστησε στην επίτευξη συμφωνίας
μετείχε στο Συμβούλιο των Δημοκρατών της Αριμεταξύ Δύσης και Ιράν για τα πυρηνικά της Τεχεστεράς. Το 2007 έγινε μέλος του Δημοκρατικού
ράνης - μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, την
Κόμματος (Κεντροαριστερά). Τον Φεβρουάριο του
οποία στη συνέχεια «τίναξε στον αέρα» ο… οδο2014 ο πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι την ορίζει
στρωτήρας Τραμπ.
υπουργό Εξωτερικών και τον Αύγουστο της ίδιας
Η Τερέζα Μέι γεννήθηκε στο Ίστμπερν τον
χρονιάς προτείνεται ως επίτροπος της Ιταλίας στην
Οκτώβριο του 1956 και σπούδασε Γεωγραφία στην
Κομισιόν. Λίγο αργότερα, το Κολέγιο των ΕπιτρόΟξφόρδη. Εργάστηκε για περίπου έξι χρόνια στην
πων την πρότεινε ως ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε.
Τράπεζα της Αγγλίας και στη συνέχεια για άλλα 12
για την Εξωτερική Πολιτική. Ήδη από την επόμενη
σε δημόσιο οργανισμό πληρωμών. Από το 1997
χρονιά είχε κατορθώσει να επιτύχει συμφωνία
έως το 2010 μετέχει ενεργά στο Συντηρητικό Κόμελέγχου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
μα και ήταν σκιώδης υπουργός (αντιπολιτευόμε-
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Γαλλία: Πέταξαν
αλεύρι στον Ζαν-Λυκ
Μελανσόν

Πού να το φανταστεί ο ηγέτης της
γαλλικής Αριστεράς, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, όταν κατέβηκε το Σάββατο
σε πορεία κατά της Ακροδεξιάς, ότι
θα αποτελέσει στόχο επίθεσης; Κι
όμως, όταν η πορεία βρέθηκε στο
ύψος της πλατείας Κλισί, ένας νεαρός άνδρας τού επιτέθηκε με μια
σακούλα αλεύρι, την οποία άδειασε
πάνω στον Γάλλο πολιτικό. Ο δράστης συνελήφθη αμέσως και ο Μελανσόν δήλωσε: «Δεν ξέρω ποιο
ήταν το κίνητρο να ρίξουν αλεύρι
πάνω μου… Είναι πραγματικά ένα
όριο που έχει ξεπεραστεί». Λίγες
μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είχε δεχθεί χαστούκι από άλλον νεαρό.

Νέα κυβέρνηση
στο Ισραήλ
Η Κνεσέτ, η βουλή του Ισραήλ, έθεσε
και επίσημα τέλος στη 12ετή διακυβέρνηση της χώρας από τον Νετανιάχου, καθώς παρέσχε ψήφο εμπιστοσύνης στον οκτακομματικό (!) κυβερνητικό συνασπισμό, με νέο πρωθυπουργό τον Ναφτάλι Μπένετ
(πρώην συνεργάτη του Νετανιάχου)
και αναπληρωτή του τον Γιαΐρ Λαπίντ
(κεντροαριστερός). Από τους 119 παρόντες βουλευτές (της 120μελούς
Κνεσέτ), οι 60 ψήφισαν υπέρ της νέας κυβέρνησης. Από την άλλη, 59
βουλευτές του κόμματος Λικούντ του
Νετανιάχου, της δεξιάς και των υπερορθόδοξων κομμάτων, καταψήφισαν τον Μπένετ.

Κ
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Τουρκία: Σχέδιο
εισβολής σε Ελλάδα,
Κύπρο και Αρμενία

E

να σχέδιο μυστικής στρατιωτικής
επιχείρησης της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου και
της Αρμενίας αποκάλυψε η ιστοσελίδα Nordic Monitor. Πρόκειται για μια
παρουσίαση σε power point του σχεδίου
που οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις… βάφτισαν «Cerbe Operation Planning Directive». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα που αποκάλυψε το σχέδιο, οι συντάκτες του εμπνεύστηκαν από μια ναυμαχία του 1560, κατά την οποία ο οθωμανικός στόλος νίκησε
τη συμμαχία των χριστιανικών χωρών.
Η παρουσίαση του σχεδίου γράφει πάνω
ως ημερομηνία σύνταξης την 7η Ιανουαρίου
2014, αλλά εκτιμάται ότι επικαιροποιήθηκε
πέρυσι, κατά τη διάρκεια της πολύμηνης
κλιμακούμενης έντασης μεταξύ Ελλάδας Κύπρου και άλλων χωρών της Ανατολικής
Μεσογείου από τη μια και της Τουρκίας από
την άλλη.
Στο ίδιο μήκος κύματος, άλλωστε, ήταν η
ομιλία του Τούρκου προέδρου Ερντογάν
στο Κοινοβούλιο της χώρας του στις 9 Ιουνίου, όπου χαρακτήρισε τους συμμάχους της
Τουρκίας στο ΝΑΤΟ (με τους οποίους αντάλλαξε φιλοφρονήσεις χθες) «αντιμουσουλμάνους», ενώ κατηγόρησε την Ενωμένη Ευρώπη για διασπορά μίσους και μνησικακίας εναντίον των Τούρκων. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι θα έθετε το ζήτημα στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε ότι η χώρα του δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω, αναφερόμενος -προφανώς- στη
θέση της κυβέρνησής του για την Ανατολική
Μεσόγειο.
Το «πολεμικό σχέδιο» των τουρκικών

Οι G7 συμφώνησαν
να δώσουν 1 δισ.
εμβόλια στις
φτωχότερες χώρες

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκε σε έναν φάκελο που περιείχε μια δικαστική υπόθεση
στην Άγκυρα και θεωρείται ότι ο αρμόδιος
εισαγγελέας ξέχασε να αφαιρέσει τα διαβαθμισμένα έγγραφα πριν από την κατάθεση του φακέλου στο δικαστήριο. Έτσι, διαπιστώθηκε ύστερα από έρευνα ότι τα «πολεμικά» έγγραφα για τη σχεδιαζόμενη επίθεση της Τουρκίας σε Ελλάδα, Κύπρο και
Αρμενία είχαν ανταλλαγεί μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων του τουρκικού Γενικού
Επιτελείου Άμυνας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η τουρκική πολιτική ηγεσία έκανε προσπάθειες το θέμα να υποβαθμιστεί, ώστε να
μην υπάρξουν πρόσθετα προβλήματα στις
χθεσινές συναντήσεις Ερντογάν στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, έχει κάνει αίσθηση, ακόμα
και ως σχέδιο επί χάρτου.

Στην ιστοσελίδα Nordic
Monitor περιγράφεται
ο τρόπος που ο εμπνευστής
του θέλει να δει
τους Οθωμανούς να
κυριαρχούν στη Μεσόγειο!

Η συμφωνία των συμμετεχόντων στη
Σύνοδο Κορυφής των Επτά πιο βιομηχανικών κρατών της Δύσης (G7) για δωρεά
1 δισ. εμβολίων κατά του νέου κορονοϊού
είναι η πιο εντυπωσιακή απόφαση της
φετινής συνάντησής τους, που επίσης
σημαδεύτηκε από την πλήρη μεταστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ, οι οποίες υπό
την ηγεσία του Τζο Μπάιντεν επιστρέφουν στο διεθνές σκηνικό με ενεργό ρόλο.
Οι επτά ηγέτες εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να συνεργαστούν κατά της πανδημίας, ενώ μίλησαν για τις κοινές αξίες
που τους ενώνουν αλλά και τις κοινές
τους επιδιώξεις στους τομείς της οικονομίας και του περιβάλλοντος.
«Όλος ο κόσμος γύρω από το τραπέζι
αντιλήφθηκε και αντιλαμβάνεται τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και
την ευθύνη των δημοκρατιών μας», δήλωσε μετά το τέλος των εργασιών ο Τζο
Μπάιντεν. Ωστόσο η Κίνα αντέδρασε στις
εχθρικές αναφορές των μελών των G7
(μια «αυτοκρατορία που δεν συμμετέχει
σε κανόνες και δεν μοιράζεται το ίδιο
όραμα για τον κόσμο που έχουν οι δημοκρατίες», τη χαρακτήρισε ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι), με αποτέλεσμα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να διευκρινίσει ότι η Σύνοδος «δεν
είναι εναντίον της Κίνας, απλώς έχει τις
δικές της διαφορές με το Πεκίνο».
Αναφερόμενος στην Κλιματική Αλλαγή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον σημείωσε ότι στο G7 παράγεται
το 20% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. «Η δράση πρέπει
να ξεκινήσει μαζί μας», ανέφερε.
Η δέσμευση του G7 δεν αρκεί, καθώς
οι ηγέτες αποφάσισαν ότι θα κάνουν όσο
πιο γρήγορα μπορούν και θα βοηθήσουν
τις αναπτυσσόμενες χώρες να πράξουν
το ίδιο.
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Κορονοχρέη: «Κλειδώνει» η νέα ρύθμιση - Μετά το Eurogroup οι αποφάσεις
«Κλειδώνει» το σχέδιο της νέας ρύθμισης για τα κορονοχρέη προς την Εφορία σε 60 έως 72 δόσεις και την αναβίωση των 100 και 120 δόσεων για τους πληττόμενους
οφειλέτες, με το οικονομικό επιτελείο να ανεβάζει ταχύτητες υπό τον φόβο μιας νέας γενιάς «κόκκινων» φορολογικών οφειλών, που θα ανοίξουν τρύπες στα κρατικά ταμεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως με το Eurogroup της
17ης Ιουνίου το σχέδιο θα παρουσιαστεί στους θεσμούς
προκειμένου να δώσουν το «πράσινο φως» και το τελικό
πλαίσιο να ανακοινωθεί ακόμη και πριν από το τέλος Ιουνίου. Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη μόνο προς την Εφορία να

ανέρχονται συνολικά στα 109 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει ανάσες στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα από την πανδημία
και θα βρεθούν από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2022 απέναντι σε ένα νέο βουνό οφειλών και δόσεων. Το νέο σχήμα
ρύθμισης των κορονοχρεών θα κινείται σε δύο άξονες:
 Νέα συνολική ρύθμιση εξόφλησης των χρεών που αφήνει πίσω της η πανδημία σε 60 έως 72 δόσεις.
 Αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων των 100 και 120 δόσεων για τους πληττόμενους φορολογούμενους που τις
έχασαν μετά τον Μάρτιο του 2020.

ΝEΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚEΣ

Ωθούν σε άνοδο τα ενοίκια
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Η

αύξηση των αντικειμενικών
αξιών από την 1η Ιανουαρίου 2022 αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές των
ενοικίων σε όλη τη χώρα. Kαι αυτό
διότι η αύξηση των τιμών στα ακίνητα,
σε συνδυασμό με την περιορισμένη
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών
και τη συντηρητική πολιτική των τραπεζών αναφορικά με τη χορήγηση
στεγαστικών δανείων, εκτιμάται ότι θα
οδηγήσει μεγάλο αριθμό νοικοκυριών
στην επιλογή της ενοικίασης αντί της
αγοράς κατοικίας.
Η αγορά ακινήτων δεν υποχώρησε
το διάστημα 2020-2021 λόγω της κρίσης της πανδημίας, αλλά αντιθέτως
συνέχισε την ανοδική πορεία της. Αν
και πολλοί ανέμεναν σημάδια ισχυρών
πιέσεων στις τιμές των κατοικιών, αυτό δεν έγινε. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί για
τρίτη συνεχόμενη χρόνια ή για 13 διαδοχικά τρίμηνα. Και με την αύξηση
των αντικειμενικών αξιών από την 1η
Ιανουαρίου 2022 η τάση αυτή θα συνεχιστεί.
Τα «αποκαλυπτήρια» των 13.808 τιμών ζώνης, οι οποίες καλύπτουν πλέον το 98% της επικράτειας, έδειξαν αυξήσεις για μία στις δύο τιμές ζώνης
ανά την Ελλάδα, συγκεκριμένα για
7.634 περιοχές-ζώνες, εκ των οποίων

οι 6.105 είναι ήδη ενταγμένες στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών και οι
υπόλοιπες 1.529 εντάσσονται για πρώτη φορά στο σύστημα αυτό. Με τον νέο
χάρτη των αντικειμενικών αξιών περίπου μία στις πέντε περιοχές (2.860

ζώνες ή 21% του συνόλου) «κερδίζει»
μείωση τιμών, ενώ αμετάβλητες παραμένουν οι αντικειμενικές αξίες σε
2.729 ζώνες, που αντιστοιχούν στο
27% των υφιστάμενων ζωνών.
Οι αυξήσεις φτάνουν ακόμη και το

Ενίσχυση της ζήτησης
Oι επαγγελματίες της κτηματαγοράς προεξοφλούν ότι η αδυναμία απόκτησης κατοικίας λόγω της αύξησης των τιμών θα αυξήσει τον αριθμό
των ενοικιαστών ακινήτων και η αύξηση της ζήτησης για μισθώσεις κατοικιών θα οδηγήσει ακολούθως σε αύξηση των μισθωμάτων. Στην άνοδο των τιμών των ενοικίων συνηγορεί και η διαφαινόμενη αύξηση του
πληθωρισμού τους επόμενους μήνες, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό στις αρχές του 2022 λόγω των ετήσιων διαφορών στους
Γενικούς Δείκτες Τιμών.

250% στις περιοχές που αποκτούν για
πρώτη φορά τιμές ζώνης, ενώ την ανηφόρα πήραν οι τιμές της Εφορίας στις
λεγόμενες «λαϊκές» συνοικίες του Λεκανοπεδίου, με τις αντικειμενικές
αξίες να κάνουν άλμα ακόμη και πάνω
από 60%. Μεγάλες αυξήσεις θα δουν οι
γειτονιές της Δάφνης, του Καματερού,
του Αιγάλεω και του Μοσχάτου.

Κλειδί, η αύξηση στις τιμές
στα ακίνητα - Περιορισμένη
η αγοραστική δύναμη
των νοικοκυριών
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Κοινωνικός Τουρισμός:
Έως την Πέμπτη
οι αιτήσεις
Μεθαύριο, Πέμπτη 17 Ιουνίου και ώρα
23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών
καταλυμάτων, καθώς και ακτοπλοϊκών
εταιρειών, για τη συμμετοχή τους στο
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
2021-2022 του ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού, στις πρώτες τέσσερις μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας υποβλήθηκαν περισσότερες από 142.143 αιτήσεις για 267.276 επιταγές. Υπενθυμίζεται ότι επιδοτούνται και φέτος τα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ για πρώτη
φορά η επιδότηση των τουριστικών
καταλυμάτων ενισχύεται κατά 20% τον
Αύγουστο, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη των επιχειρήσεων
και αυξημένη διαθεσιμότητα δωματίων κατά την «αιχμή» της περιόδου
των διακοπών.
Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν
από 1 Αυγούστου 2021 έως 31 Ιουλίου
2022, ενώ η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι έξι βράδια με μικρή
ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα νησιά
Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Χίο και στον
Νομό Έβρου αυξάνονται σε δέκα με
μηδενική συμμετοχή του δικαιούχου.

Αυξήθηκαν οι τιμές
πώλησης εμπορικών
ακινήτων
Αύξηση των τιμών πώλησης των ποιοτικών εμπορικών καταστημάτων και
γραφείων αλλά και μείωση των ενοικίων καταγράφηκαν κατά το 2020,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος. Ειδικότερα, οι τιμές πώλησης των καταστημάτων υψηλών
προδιαγραφών σημείωσαν αύξηση
2,1%, ενώ εκείνες των γραφείων 1,2%,
έναντι αυξήσεων 3,9% και 7% το 2019.
Οι τιμές πώλησης των ποιοτικών γραφείων στην Αθήνα σημείωσαν αύξηση
2,2%, στην υπόλοιπη χώρα αύξηση
0,2%, ενώ στη Θεσσαλονίκη μειώθηκαν κατά 0,3%. Το 2020 τα ενοίκια μειώθηκαν στο σύνολο της χώρας κατά
1,1%, ενώ στην Αθήνα 2,4% και στην
υπόλοιπη χώρα 0,1%. Αντιθέτως, στη
Θεσσαλονίκη σημείωσαν αύξηση
1,3%.

Οι δώδεκα ασάφειες
στην υποβολή δηλώσεων
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σ

οβαρές δυσλειτουργίες στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
λόγω ασαφειών ή ελλιπών στοιχείων σε δώδεκα κωδικούς των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 διαπιστώνει το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος, το οποίο ενημέρωσε με σχετική επιστολή τούς αρμόδιους
υπουργούς και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα:
Α. Στο έντυπο Ε1 παρατηρούνται τα εξής:

1

Στον Πίνακα 5 δεν μεταφέρονται καθόλου ή δεν μεταφέρονται σωστά τα στοιχεία των δευτερευουσών κατοικιών, δηλαδή
πέραν της πρώτης, και εμφανίζεται αντί της
διεύθυνσης του ακινήτου ο αριθμός ορόφου
της πρώτης κατοικίας.
Στους κωδικούς 735 - 736 (περίπτωση
αγοράς ή χρονομεριστικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων ή ανέγερσης
οικοδομών) γίνεται αποδεκτό μόνο το ποσό
της αξίας που υπόκειται σε Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (αντικειμενικής ή μεγαλύτερης πραγματικής) και όχι το πραγματικό
της συναλλαγής (συμβολαίου), ενώ παράλληλα απορρίπτεται ως μη αποδεκτό και το
πραγματικά καταβληθέν εντός του 2020,
όπως από τον Νόμο ορίζεται (περίπτωση
δόσεων).
Στους πληροφορικούς κωδικούς του Πίνακα 2 023 - 024 δεν μπορούν να επιλεγούν κατηγορίες φορολογουμένων που με
βάση τα ισχύοντα κριτήρια δεν υπάγονται
στην κάλυψη των ηλεκτρονικών πληρωμών

2

3

loukas1972@gmail.com

και των τεκμηρίων διαβίωσης, π.χ. πληττόμενοι.
Συνέπεια του προηγούμενου και της
ανυπαρξίας ανάλογου κωδικού ή άλλης ένδειξης είναι η μη εξαίρεση αφενός
από την επιπλέον φορολόγηση και κατά
συνέπεια τη μη απαλλαγή από τα τεκμήρια
διαβίωσης, αφετέρου από την υποχρέωση
της κάλυψης των ηλεκτρονικών πληρωμών.
Στους κωδικούς 049 - 050 δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά οι ηλεκτρονικές πληρωμές από τις τράπεζες, περιλαμβάνοντας
ποσά που δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες, αλλά π.χ. και σε τυχόν ηλεκτρονικές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του φορολογούμενου.
Οι αποζημιώσεις και οι επιχορηγήσεις
λόγω Covid, που δεν έχουν μέχρι σήμερα εμφανιστεί, θα αναρτηθούν στον κωδικό
781, ενώ αφορούν σε πραγματικό εισόδημα
και για χρηστικούς λόγους πρέπει να καταχωρηθούν στον κωδικό 617.
Δεν έχουν αναρτηθεί τα διάφορα Επιδόματα του ΕΦΚΑ (επιδόματα ασθενείας).

4

5

8

Πρέπει να προσυμπληρωθεί σε ένα πεδίο το ποσό των αποζημιώσεων ιδιοκτητών ακινήτων λόγω Covid.
Γ. Στο Ε3
Στον υποπίνακα «Αφορολόγητα έσοδα»
του Πίνακα ΣΤ’ δεν έχουν προσυμπληρωθεί από τους αρμόδιους φορείς οι αποζημιώσεις και οι επιχορηγήσεις λόγω Covid, οι
ενισχύσεις πληγέντων κ.λπ.
Ο ΕΦΚΑ δεν έχει ακόμα αναρτήσει
τις βεβαιώσεις εισφορών που είναι
απαραίτητες για την υποβολή του Ε3.
Επιπλέον, δεν έχει ετοιμαστεί το έντυπο «Ν», ενώ μόλις προχθές ανακοινώθηκαν οι οδηγίες συμπλήρωσές του.

9

10
11

Δ. Σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει
να υποβληθούν για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές μέχρι 30/6/2021

12

Η σχετική πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμη και κάποια δικαιολογητικά
που ήδη είχαν ληφθεί έχουν καταστεί εκπρόθεσμα.

6

7

Β. Στο Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας)

Επιστολή του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος
στους αρμόδιους υπουργούς
για επίλυση των
προβλημάτων
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Όμιλος ΟΤΕ: Συνεχίζει την ανάπτυξή του

Vivartia: Ξεπερνάει τα 3,5 εκατ. ευρώ
η επένδυση στον τουρισμό

M

ε στόχο την ψηφιοποίηση, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινούργια προγράμματα εθελούσιας εξόδου, ο όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει την ανάπτυξή του. Το δεκαετές πλάνο του ομίλου
ανέλυσε προς τους μετόχους ο διευθύνων σύμβουλος
του Οργανισμού, Μιχάλης Τσαμάζ. Όπως τόνισε ο Μιχάλης Τσαμάζ, ο όμιλος ΟΤΕ υλοποιεί ένα φιλόδοξο
δεκαετές πλάνο, με σκοπό να μετασχηματιστεί σε πάροχο ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού οικοσυστήματος, από εταιρεία τηλεπικοινωνιών που είναι σήμερα. «Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Το “disruption”, η
απότομη αλλαγή, μπορεί να έρθει από παντού. Δεν
μπορούμε να εφησυχάσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε
να χτίζουμε το μέλλον με την τεχνολογία. Ο όμιλος OΤΕ
είναι σήμερα enabler και επιταχυντής του ψηφιακού
μετασχηματισμού της χώρας, της κοινωνίας και των
επιχειρήσεων. Όραμά μας για την επόμενη δεκαετία
είναι να παγιώσουμε τη θέση μας ως κορυφαίου παρόχου ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο στρατηγικό σχέδιο που
θα πάει τον OΤΕ στο 2030, τόνισε ότι βασίζεται σε τρεις
πυλώνες: Πελάτες, Δίκτυα και Λειτουργίες.

ΟΠΑΠ: 3.800 καταστήματα του δικτύου σε ρυθμό Εuro
Η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή άρχισε στον ΟΠΑΠ. Με
εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές για το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα από το Πάμε Στοίχημα και το Pamestoixima.gr, αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις κάθε μέρα,
ο ΟΠΑΠ προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης και στοιχηματισμού μέχρι και τον μεγάλο τελικό του Wembley. Την ίδια ώρα, στα 3.800 καταστήματα
του δικτύου ΟΠΑΠ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
στο ΟΠΑΠ News, οι ποδοσφαιρόφιλοι ζουν τον παλμό
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις, ειδικά βίντεο, εκπομπές του Game
Time και διαγωνισμούς.

Volton: Έξι νέα επαγγελματικά προγράμματα
Ο όμιλος Volton λανσάρει έξι επαγγελματικά προγράμματα, απαντώντας στις
διαφορετικές ανάγκες κάθε επιχείρησης και προσφέροντας μία σειρά από κίνητρα εξοικονόμησης ενέργειας. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα Volton
Unique Flexi Plus 21 και Volton Unique Flat 21 σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με περιορισμένες ανάγκες σε ισχύ,
ηλεκτρικό ρεύμα με χρεώσεις αντίστοιχες των οικιακών τιμολογίων. Τα προγράμματα Volton Unique Flexi 22 και Volton Unique Flat 22 έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων με συνολική
ισχύ παροχής από 25 kVA και μέχρι 250 kVA. Τέλος, τα προγράμματα Volton
Unique Flexi 23 και Volton Unique Flat 23 αφορούν σε επιχειρήσεις με
διαφοροποιημένες ανάγκες κατανάλωσης την ημέρα και τη νύχτα.

O μεγαλύτερος ελληνικός εργοδότης στον χώρο της εστίασης, με 5.000 εργαζομένους, 560 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
με περισσότερους από 300.000 πελάτες καθημερινά, ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία
του στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών,
όπου παραδοσιακά είναι ιδιαίτερα ισχυρός. Υλοποιεί ήδη ένα πρόγραμμα επενδύσεων, που ξεπερνάει τα 3,5 εκατ. ευρώ, και δημιουργεί νέα
σημεία σε τρία ανακαινισμένα αεροδρόμια της
Fraport σε Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη,
καθώς και δύο ανανεωμένους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών της περιοχής του Σχηματαρίου. Εκτός από τα γνωστά σήματα του Ομίλου Εστίασης της Vivartia, Goody’s Burger
House, Everest, Flocafé Espresso Room, La
Pasteria, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την
τοποθέτηση αρκετών νέων concepts, που σχεδιάζονται από τους ειδικούς του Ομίλου σύμφωνα με το προφίλ των επισκεπτών του κάθε χώρου.

Mastercard: Δωρεάν προσκλήσεις
για το Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου
Δώρο διπλές προσκλήσεις για το Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου μπορούν να διεκδικήσουν οι
κάτοχοι καρτών με το σήμα της Mastercard. Κάθε φορά που αγοράζουν με τη Mastercard κάρτα
online στο aefestival.gr το εισιτήριό τους, μπορεί να είναι από τους 120 τυχερούς που θα αναδειχθούν από κλήρωση.

Attica Bank: Στεγαστικά δάνεια
με πολύ χαμηλά σταθερά επιτόκια
Νέα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου,
με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους και απολύτως
ανταγωνιστικά των προϊόντων των μεγαλύτερων
τραπεζών, διαθέτει η Attica Bank. Η συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοδοτήσεων αναμένεται
να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια, καθώς οι δανειολήπτες επιζητούν ασφάλεια και σταθερότητα στις δόσεις τους. Πλέον, διατίθενται στεγαστικά δάνεια που προσφέρουν επιτόκια σταθερά
ακόμη και για 30 χρόνια, τα οποία μπορεί να ξεκινούν από το 2,90%. Με τον τρόπο αυτόν, ο δανειολήπτης μπορεί να κλειδώσει τη δόση του
ακόμη και για το σύνολο της διάρκειας εξόφλησης, χωρίς να τον απασχολεί το περιβάλλον των
επιτοκίων στην Ευρωζώνη.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Μεγάλου:
Σε χρόνο-ρεκόρ
ο μετασχηματισμός
της τράπεζας

T

ις πρωτιές που έχει επιτύχει η Τράπεζα Πειραιώς τα τελευταία χρόνια απαρίθμησε ο διευθύνων σύμβουλός της Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας σε μεγάλο αριθμό υψηλόβαθμων στελεχών, σε
διαδικτυακή εκδήλωση, την περασμένη Παρασκευή. Η
εκδήλωση αφορούσε στο πρώτο Progress Meeting
του προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας, με
την επωνυμία ΑCT, το οποίο υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου, «η επιτυχία του σχεδίου αυτού θα είναι το πιο ισχυρό θεμέλιο πάνω στο
οποίο η Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεσματική, λιτά
διαρθρωμένη, πλήρως εξυγιασμένη και κερδοφόρα,
θα δημιουργεί αξία για τους μετόχους, τους πελάτες
και τους ανθρώπους της και θα βρίσκεται στην πρωτοπορία των εξελίξεων στον τραπεζικό σύστημα». «Την
ίδια στιγμή», πρόσθεσε, «θα διατηρεί ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και θα υποστηρίζει, ως η μεγαλύτερη
τράπεζα της χώρας, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβασή της στη βιώσιμη ανάπτυξη». Ο
μετασχηματισμός της τράπεζας εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο Sunrise και, όπως επισήμανε ο κ. Μεγάλου, σε μόλις τρεις μήνες από την παρουσίασή του η
πρόοδος στην υλοποίησή του είναι εντυπωσιακή, καθώς οι ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού
ύψους 3 δισ. ευρώ που περιλάμβανε ολοκληρώνονται
σε χρόνο-ρεκόρ και μάλιστα με συναλλαγές που ανοίγουν δρόμο στην τραπεζική αγορά.

Όμιλος Κοπελούζου: Έως
το τέλος του μήνα η έγκριση
για LNG Αλεξανδρούπολης

ACS: Νέα υπηρεσία για ανέπαφες
παραλαβές με τη χρήση PIN
Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο
της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών
της, προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα ανέπαφης παραλαβής των αποστολών
τους, με τη χρήση μοναδικού κωδικού (PIN),
χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του παραλήπτη της αποστολής. Το PIN γνωστοποιείται με
μήνυμα SMS ή Viber στον παραλήπτη, αποστέλλεται στο κινητό του σε κάθε αποστολή
και για λόγους ασφάλειας ισχύει μόνο για τη
συγκεκριμένη αποστολή. Κατά τη διαδικασία
παράδοσης, ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση αυτής της νέας δωρεάν
υπηρεσίας, ενημερώνοντας τον διανομέα ότι
διαθέτει PIN ανέπαφης παράδοσης. Η ίδια
διαδικασία ισχύει και για την παραλαβή της
αποστολής από τη reception του καταστήματος παράδοσης. H ACS, αξιολογώντας καθημερινά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της,
ενεργεί με γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της, ενώ θέτει παράλληλα
ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια
του κοινωνικού συνόλου.

Πλαστικά Κρήτης: Επιστροφή
κεφαλαίου 0,45 ευρώ στους μετόχους
Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,45 ευρώ
ανά μετοχή θα προτείνει η διοίκηση των Πλαστικών Κρήτης στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, ποσό που,
εφόσον εγκριθεί, όπως αναμένεται, από τη συνέλευση, θα καταβληθεί στις 5 Αυγούστου. Η φετινή
αφορολόγητη χρηματική διανομή του 0,45 ευρώ
ανά μετοχή είναι σαφώς υψηλότερη από την αντίστοιχη περσινή (μέρισμα 0,3652 ευρώ) και, με
βάση το κλείσιμο της μετοχής στις 11/6/2021 (16,8
ευρώ), αντιστοιχεί σε μια μερισματική απόδοση
της τάξεως του 2,68%.

Το πρώτο εμβληματικό επενδυτικό σχέδιο της
κατασκευής του FSRU Αλεξανδρούπολης φαίνεται ότι θα είναι έτοιμο στην ώρα του. Στελέχη του
Ομίλου Κοπελούζου αναφέρουν ότι η προετοιμασία του έργου έχει ολοκληρωθεί και όλα δείχνουν
πως στο τέλος Ιουνίου οι μέτοχοι Κοπελούζος,
ΔΕΠΑ, Bulgartransgaz, Gaslog και ΔΕΣΦΑ θα λάβουν την τελική επενδυτική απόφαση. Η Gastrade,
η εταιρεία των μετόχων του FSRU Αλεξανδρούπολης, αναμένει και την επίσημη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σκέλος της χρηματοδότησης του έργου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠΑνΕΚ. Το εύρος κυμαίνεται ανάμεσα στα 150 με
170 εκατ. ευρώ και, όπως έγινε γνωστό κατά την
πρόσφατη συνάντηση στην Αθήνα ανάμεσα στον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα και την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργκρέτε Βεστάγκερ. Η διαδικασία κρατά από τον Νοέμβριο του 2019, οπότε και το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχε εντάξει το έργο στο ΕΣΠΑ, και τον περασμένο Απρίλιο
έγινε και η τελική κοινοποίηση του αιτήματος και
της σύμβασης.

Στο μπουκέτο της Nova
επιστρέφουν Alpha και Star
Η Nova και η Νέα Τηλεόραση Α.Ε. ανακοινώνουν
την έναρξη της συνεργασίας όσον αφορά στη μετάδοση του καναλιού Star HD από τη δορυφορική
και OTT πλατφόρμα της Nova. Έτσι, όλοι οι συνδρομητές της Nova θα απολαμβάνουν το αγαπημένο τους πρόγραμμα, όποτε εκείνοι θέλουν και
όπου κι αν βρίσκονται. Η Nova και η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. ανακοινώνουν την έναρξη
της συνεργασίας όσον αφορά στη μετάδοση του
καναλιού Alpha από τη δορυφορική και OTT πλατφόρμα της Nova. Με τον Alpha και το Star, η Nova
σημειώνει ότι προσφέρει ακόμα περισσότερες
επιλογές στους συνδρομητές της.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο μέγας Τσιτσιπάς και το παιχνίδι
της μοίρας πριν από τον τελικό
Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε τις καρδιές
των Ελλήνων να πάλλονται από αγωνία,
προηγήθηκε 2-0 στον τελικό του
Roland Garros, αλλά έχασε 3-2 από
τον Σέρβο -Νο1 στον κόσμο- Νόβακ Τζόκοβιτς!
«Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα» τα λόγια του Κ.Π. Καβάφη. Ο
Στέφανος -Νο4 στον κόσμο- είναι το παρόν και το
μέλλον του παγκόσμιου τένις. Αυτήν τη στιγμή, αν
η ρακέτα έχει 100 μυστικά, τα ξέρει και τα 100, αλλά ο Τζόκοβιτς ξέρει ένα παραπάνω και πήρε αυτός το τρόπαιο. Και, επιπλέον, η μοίρα έπαιξε
άσχημο παιχνίδι στον Στέφανο, καθότι πέντε λεπτά πριν αρχίσει ο τελικός έφυγε από τη ζωή η
αγαπημένη του γιαγιά - το άσχημο μαντάτο το πληροφορήθηκε μετά τη λήξη του τελικού. «Η ζωή δεν

Ο

είναι νίκη ή ήττα, είναι να τη ζεις κάθε στιγμή, σε
ευχαριστώ που μεγάλωσες τον πατέρα μου»,
έγραψε ο ίδιος στο Facebook μερικές ώρες αργότερα.
Ο Τσιτσιπάς πήρε τα δύο πρώτα σετ 7-6, 6-2 και
άρχισε να φτάνει μια ανάσα από το τρόπαιο. Έχασε
6-3, 6-3, 6-4, αλλά κέρδισε την ελπίδα ότι του χρόνου θα είναι εκεί και πάλι για να το σηκώσει αυτός.
Δεν χρειάζονται δάκρυα. Όταν ο 34χρονος Τζόκοβιτς άρχισε να μαζεύει κούπες, ο 22χρονος Τσιτσιπάς πήγαινε ακόμα στο δημοτικό. Ο Σέρβος
έχει κατακτήσει 19 Γκραν Σλαμ, δύο λιγότερα από
τον Φέντερερ και τον Ναδάλ.
Ο Τσιτσιπάς δήλωσε μετά τον τελικό: «Προσπάθησα όσο πιο πολύ μπορούσα. Με όλες τις δυνάμεις μου. Πρώτη φορά σε τελικό Γκραν Σλαμ, είμαι

χαρούμενος με τη διαδρομή μου έως τώρα. Ο Νόλε έδειξε πόσο μεγάλος αθλητής είναι. Εμπνέομαι
από αυτόν και όσα έχει πετύχει. Θα είμαι ευγνώμων αν πετύχω τα μισά». Ανταπέδωσε ο Τζόκοβιτς: «Θα πω κάτι στον Στέφανο. Καταλαβαίνω ότι
είναι δύσκολο, αλλά εδώ μαθαίνει και θα γίνει πιο
σοφός. Είμαι σίγουρος ότι θα κατακτήσει πολλούς
τίτλους. Οι δεσμοί της χώρας μου με την Ελλάδα
είναι ισχυροί. Της στέλνω την αγάπη μου».
Για τη συμμετοχή του στον τελικό ο Στέφανος
Τσιτσιπάς θα εισπράξει 750.000 ευρώ (η Σάκκαρη
375.000) και ο Τζόκοβιτς 1,4 εκατ. ευρώ. Στον τελικό των γυναικών η Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (νίκησε τη Σάκκαρη στον ημιτελικό) ήταν η μεγάλη νικήτρια, κέρδισε 2-1 τη Ρωσίδα Αναστασία
Παβλιουτσένκοβα (6-1, 2-6, 6-4).

29

ΤΡΙΤΗ 15 IOYNIOY 2021

POLITICAL

Βγαίνει νικητής ο Έρικσεν Οι θεωρίες περί εμβολιασμού

Ο

Δανός μέσος Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος
έκοψε την ανάσα όλης της Γης όταν κατέρρευσε στο ματς με τη Φινλανδία για το Euro 2020 στην Κοπεγχάγη, είναι αβέβαιο ότι θα ξαναπαίξει μπάλα, γιατί, όπως είπε ο γιατρός που τον
παρακολουθεί, «έφυγε από τη ζωή και επανήλθε»,
καθώς έπαθε καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, οι εξετάσεις του ήταν «καθαρές» και αυτό έδωσε λαβή
για διάφορα σενάρια ότι τον πείραξε το εμβόλιο
και ότι χτυπήθηκε από τον κορονοϊό. Ο Κρίστιαν
ζήτησε να ξαναπαίξει. «Βγάλτε τον σκασμό», η
ανακοίνωση της ομάδας του, της Ίντερ, πως ούτε
νόσησε ούτε εμβολιάστηκε. Εκείνος που πραγμάτωσε την έννοια του αρχηγού ήταν αυτός της εθνικής Δανίας Σίμον Κιάερ (της Μίλαν), ο οποίος τράβηξε τη γλώσσα του Έρικσεν όταν ήταν πεσμένος στο χορτάρι. Μετά παρηγόρησε τη σύζυγο του συμπαίκτη του που μπήκε
στον αγωνιστικό χώρο και διέταξε τους συμπαίκτες του να σχηματίσουν τείχος γύρω από τον πεσμένο ποδοσφαιριστή για να μην πλησιάσουν οι… αδηφάγες κάμερες και οι φωτογράφοι. Το ματς συνεχίστηκε έπειτα από
μία ώρα διακοπής. Νίκησε η Φινλανδία 1-0.

SPORTS
Με τη φανέλα
της… Μακεδονίας
Με τον λογότυπο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας των Σκοπίων στη φανέλα τους να μην αλλάζει («Μακεδονία» σκέτο) έπαιξε η γειτονική χώρα

κόντρα στην Αυστρία (έχασε 3-1). Στην κερκίδα
φυσικά οι Σκοπιανοί θεατές δεν είχαν καμία διάθεση να φωνάξουν υπέρ της... Βόρειας Μακεδονίας. Ούτε, βέβαια, άλλαξαν κάτι στα κασκόλ κ.λπ.

Κινδυνεύει με βαριά τιμωρία
Με βαριά ποινή κινδυνεύει ο Αυστριακός
επιθετικός Μάρκο Αρναούτοβιτς έπειτα από
όσα είπε και ακούστηκαν από την τηλεόραση
στο παιχνίδι με τη Βόρεια Μακεδονία. Συγκεκριμένα, μόλις πέτυχε το τρίτο γκολ των Αυστριακών απευθύνθηκε στον Αλιόσκι και του
έβρισε τη μητέρα. Η είδηση έγινε πρώτο θέμα
από τη σερβική τηλεόραση. Ο Αρναούτοβιτς
παίζει στην κινεζική Σαγκάι.

Ντέρμπι σαν... τελικός!
Γαλλία - Γερμανία στο Παρίσι είναι το μεγάλο ματς σήμερα (22.00) στο Euro, που διεξάγεται σε έντεκα
διαφορετικές πόλεις ισάριθμων χωρών στην Ευρώπη. Κομπλέ θα παραταχθούν οι δύο αντίπαλοι, οι
οποίοι θεωρούνται από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Στις 19.00 στη Βουδαπέστη η Ουγγαρία υποδέχεται την κάτοχο του τροπαίου Πορτογαλία. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από τον ΑΝΤ1.

Δεν γονάτισαν οι Κροάτες
Οι παίκτες της εθνικής Αγγλίας «για την καταπολέμηση του ρατσισμού» γονάτισαν πριν από
το ματς με την Κροατία (1-0) στο Euro. Οι Κροάτες δεν γονάτισαν, όπως δεν γονατίζουν οι
Ούγγροι, οι Ρουμάνοι και οι Σκοτσέζοι. Για τους
Ούγγρους και τους Ρουμάνους υπάρχει οδηγία
από την κυβέρνηση. Για τους Σκοτσέζους είναι
απόφαση της ομοσπονδίας τους.

Γαμπρός και… μπαμπάς
ο Κώστας Φορτούνης
Στο κλαμπ των παντρεμένων πέρασε ο
Κώστας Φορτούνης και με… παπούτσι από
τον τόπο του, τη δασκάλα στο επάγγελμα
Ιωάννα Καταραχιά από την Καλαμπάκα, από
όπου κατάγεται και ο ίδιος ο παίκτης του Ολυμπιακού. Το μυστήριο τελέστηκε εκεί και σε λιγότερο από έναν μήνα θα έρθει και ο διάδοχος.
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• Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε φαν
του Κωνσταντίνου Αργυρού.
• Η Σοφία Βόσσου αναρρώνει
μετά τη σοβαρή περιπέτεια της
υγείας της. Η ίδια αποκάλυψε ότι
έφτασε τα 37 κιλά, σήμερα ζυγίζει 51 και στόχος της είναι τα 57!
• Φανατική θαυμάστρια του «Survivor» δήλωσε η Ελένη Καστάνη,
υποστηρίζοντας ότι δεν κάνει τηλεόραση επειδή δεν της κάνουν πια προτάσεις.

POLITICAL GOSSIP

Vintage ράλι υπό
το σεληνόφως!

Κ

λασικά αυτοκίνητα υπό το φως της
«Πανσελήνου του ελαφιού» θα πατήσουν γκάζι το βράδυ της Κυριακής 4
Ιουλίου στο 7ο ράλι της Λέσχης ΟΡΚΑ με
δύο ειδικές διαδρομές συνολικά 50 χιλιομέτρων.
Η εκκίνηση θα δοθεί στο πάρκινγκ του δημαρχείου Βούλας στις 19.00, ενώ ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει στο ξενοδοχείο «Καλυψώ» στην Ανάβυσσο, όπου θα ακολουθήσουν η απονομή των Κυπέλλων και το δείπνο για τους αγωνιζομένους δίπλα στο κύμα.
«Σκοπός του αγώνα είναι να απολαύσουμε τη νυχτερινή βόλτα και να διασκεδάσουμε με τα κλασικά
οχήματά μας και στο τέλος να φύγουμε με ένα χαμόγελο ικανοποίησης και χαράς, ανανεώνοντας το
ραντεβού για του χρόνου!», δήλωσε στην «Political» ο πρόεδρος της Οργάνωσης Εκδηλώσεων
Κλασικού Αυτοκινήτου Χρήστος Ντάγκαλος, σημειώνοντας πως μια ώρα πριν από την εκκίνηση
όλα τα αυτοκίνητα θα υποβληθούν σε τεχνικό έλεγχο, ενώ θα γίνει και διανομή υλικού για τον αγώνα.
Δικαίωμα συμμετοχής, όπως ανέφερε, έχουν τα
οχήματα που έχουν κλείσει 30 έτη και θα υπάρχει
κατηγορία «Youngtimer» για αμάξια από 20 έως 30
ετών. Ο αγώνας θεωρείται από τους εύκολους και η
συνολική διαδρομή θα είναι περίπου 50 χιλιόμετρα!
Για τους ιδιοκτήτες-λάτρεις των τετράτροχων
κλασικών αυτοκινήτων οι συμμετοχές θα «κλείσουν» την Πέμπτη 1 Ιουλίου, με τη διαδρομή υπό
το φως της Πανσελήνου να δελεάζει κυρίως τους
ρομαντικούς οδηγούς, οι οποίοι θα διανύσουν μόνοι ή με παρέα την παραλιακή οδό της αθηναϊκής
ριβιέρας.
Αρχές του προηγούμενου μήνα τα μέλη της ίδιας
λέσχης, που έχει βάση στο Χαλάνδρι, συμμετείχαν
στην 5η Μαγιάτικη Εκδήλωση στο Πάρκο Τρίτση,

• Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
συναντήθηκε έπειτα από μήνες
με τους γονείς της! Η παρουσιάστρια «πέταξε» για Ρόδο το
Σαββατοκύριακο και πόζαρε
μαζί τους.
• Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73
χρόνων η ηθοποιός Χριστίνα Βαρζοπούλου, σύζυγος του Θοδωρή Κατσαφάδου.
• O Μύρωνας Στρατής βάφτισε
τον γιο του. Το όνομα αυτού, Νικόλαος!
• Τέλος Ιουνίου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διάσημος σταρ Αντόνιο
Μπαντέρας για τα γυρίσματα της
αμερικανικής ταινίας «Barracuda».

όπου διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη
συμμετοχή. O τεράστιος χώρος στην καρδιά του
πάρκου, που παραχωρήθηκε στην ΟΡΚΑ από τον
φορέα διαχείρισης, φιλοξένησε άνετα όλα τα οχήματα, τηρώντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο
αποστάσεις.
Τα αυστηρά μέτρα κατά του κορονοϊού θα τηρηθούν και στην καλοκαιρινή αυτοκινητική εκδήλωση, όπου η συμμετοχή αναμένεται να ξεπεράσει
κάθε προηγούμενο! Ανάμεσα στα ένδοξα και καλοσυντηρημένα αμάξια θα παρελάσουν Mini Cooper,
Opel Kadett, Ford Escord, BMW, Mercedes, Ford,
όλα παλιά και αγαπημένα μοντέλα προηγούμενων
δεκαετιών, με τους ιδιοκτήτες συναισθηματικά δεμένους με τα ιστορικά κουρσάκια.
Όλοι τους έχουν να διηγηθούν απίθανες ιστορίες
για τα αμάξια που συνδέθηκαν με μια άλλη εποχή,
με χαρές, με λύπες, ταξίδια, εκδρομές και χαμόγελα. Και μπορεί να πέρασε η... μπογιά τους, ωστόσο
προκαλούν ακόμη τον θαυμασμό σε κάθε εμφάνιση
στους αθηναϊκούς δρόμους, όπως αναμένεται να
συμβεί το βράδυ της 4ης Ιουλίου!

• Ο Γιάννης Στάνκογλου υπερασπίστηκε τον Γιώργο Κιμούλη
σχετικά με τις καταγγελίες για
σωματική και ψυχολογική βία σε
συμπρωταγωνίστριές του.
• Τον Ιούλιο τα βαφτίσια του γιου της
Τζένης Μπαλατσινού και του Βασίλη
Κικίλια. Θα βαφτιστεί Παναγιώτης Αντώνιος.
• Ελένη Φουρέιρα και Αλμπέρτο
Μποτία εμφανίστηκαν μαζί στα
γενέθλια της συζύγου του Αντώνη Σρόιτερ, αλλά φωτογραφήθηκαν ξεχωριστά!
• Θύμα ληστείας στο κέντρο της
Αθήνας ο Παύλος Χάπιλλος του
«MasterChef».
• Ο «Survivor» Αλέξης Παππάς
χώρισε με SMS την αγαπημένη
του Alessia.
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Ντουέτο-έκπληξη!

GOSSIP
«Κεραυνοί» από την Ελεονώρα

Καλοκαίρι χωρίς ντουέτο ερωτικό γίνεται; Δεν γίνεται! Η Άννα Βίσση και ο Μπάμπης Στόκας
ένωσαν τις φωνές τους σε ένα
ρομαντικό τραγούδι με τίτλο
«Κι όμως δεν τελειώνει» σε
στίχους Νίκου Μωραΐτη. Πρόκειται για διασκευή του ιταλικού ««Fino In Fondo», που ξεχώρισε στο φημισμένο φεστιβάλ μουσικής του San Remo το
2011, με το υπέροχο βιντεοκλίπ
να είναι γυρισμένο στα γραφικά σοκάκια της Ύδρας!

Η

δημοφιλής ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου βρέθηκε για
μια εβδομάδα στο covid free νησί των Δωδεκανήσων παρέα με τη Ζέτα Δούκα και εντυπωσιασμένη από τις ομορφιές του έγραψε στο Διαδίκτυο: «Πριν από πολλά χρόνια
είχα επισκεφτεί αυτό το πανέμορφο νησί, αλλά η φετινή εμπειρία
ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Εκτός από τη γαλήνια, θετική ατμόσφαιρα και την ομορφιά αυτού του νησιού, υπήρχε αυτήν τη φορά
και ένας ακόμη πιο σημαντικός παράγοντας. Οι άνθρωποι της Αστυπάλαιας σε υποδέχονται με μία μεγάλη αγκαλιά. Η φιλοξενία τους
υπακούει στους όρους μιας άλλης εποχής, όταν δεν υπήρχε τίποτα
πιο ιερό από τον επισκέπτη! Με ανοιχτά σπίτια, φροντίδα, χιούμορ,
ζεστασιά!». Και συνέχισε: «Μαζί με όλα αυτά δένονται μαζί σου και
σε κάνουν και σένα να δημιουργείς δεσμούς και φεύγοντας ξέρεις
ότι έχεις κάνει καινούργιους φίλους».

Ηχηρό «όχι» της Ελεονώρας Μελέτη στην καμπάνια κατά της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα μετά τον σάλο που προκάλεσε το τηλεοπτικό
σποτ της εκστρατείας. «Αρνήθηκα την πρόταση.
Ποτέ δεν θα τολμούσα να ασκήσω πίεση στην
οποιαδήποτε γυναίκα για να γίνει μητέρα. Η μητρότητα είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Μια γυναίκα οφείλει στον εαυτό της να φέρει στον κόσμο ένα παιδί μόνο γιατί το ΘΕΛΕΙ Η ΙΔΙΑ. Όχι
γιατί μεγαλώνει, όχι γιατί θέλουν οι άλλοι, όχι
γιατί πρέπει», ανέφερε στο Instagram.

Λαμπερά βραβεία
Παρέλαση αστέρων αναμένεται αύριο το
βράδυ στο θέατρο «Άλσος» για τη 12η
απονομή των βραβείων της Ελληνικής
Ακαδημίας Κινηματογράφου! Παρουσιάστρια θα είναι η Κατερίνα Βρανά με τιμώμενα πρόσωπα τη Μαίρη Χρονοπούλου
και τον μακινίστα Γιάννη Παπαδάκη. Η
αγωνία των υποψηφίων είναι μεγάλη, με
τον Βασίλη Μπισμπίκη να διεκδικεί το
βραβείο ανδρικού ρόλου στη μαύρη κωμωδία «Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς»
του Γιάννη Οικονομίδη.

Επειγόντως διακοπές
Πλώρη για τα νησιά των Κυκλάδων έβαλε η τηλεοπτική Ελένη Σταμίρη
της σειράς «Άγριες Μέλισσες». Έπειτα από έναν δύσκολο χειμώνα με
εντατικά, πολύωρα γυρίσματα εν μέσω πανδημίας, η Μαρία Κίτσου ξεκίνησε διακοπές ποζάροντας πάνω σε βάρκα με στράπλες μαγιό μαρινιέρα και φόντο τα γαλανά νερά του Αιγαίου! «Κάπου στον Παράδεισο.
Ας έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι», ευχήθηκε στους followers της.

«Θα ξανάρθω σύντομα»

Τη Χίο της καρδιάς της αποχαιρέτησε με συγκίνηση η Μιμή Ντενίση. Η πρωταγωνίστρια, με την
ολοκλήρωση μέρους των γυρισμάτων της κινηματογραφικής ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη», ευχαρίστησε δημοσίως τους κατοίκους, την
τοπική αγορά αλλά και το Ίδρυμα Τσάκος για τη
φιλοξενία και τη γενναιοδωρία τους, με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει και πάλι στο νησί για
καλό σκοπό: «Θα ξανάρθω σύντομα όπως υποσχέθηκα! Το ’22 έχουμε τα 200 χρόνια από την
Καταστροφή της Χίου»!
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Κωνσταντίνος Ρόκκας, χειρουργός
ουρολόγος - ανδρολόγος

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Το ερωτικό παρελθόν στο «τώρα»

Π

ολλές φορές θα έχετε παρατηρήσει πως
οι σύντροφοι ζητούν επίμονα από τα
ταίρια τους να αποκαλύψουν τον αριθμό
των ερωτικών τους παρτενέρ. Και εκεί
ξεκινούν οι αποκαλύψεις! Άλλοτε αληθινές, άλλοτε όχι! Έρευνα εταιρείας προϊόντων ομορφιάς σε
πάνω από 2.000 άνδρες και γυναίκες στην Ευρώπη
και στις ΗΠΑ ζήτησε το λεπτομερές σεξουαλικό
τους ιστορικό, θέλοντας να διαπιστώσει τον μέσο
όρο των συντρόφων τους, αλλά και τυχόν επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές. Είναι γνωστό
πως η εναλλαγή συντρόφων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης σεξουαλικών νοσημάτων
(ΣΜΝ).
«Κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρούμε μια σημαντική αύξηση της τάξης του 30%35% στα ΣΜΝ, ειδικά μεταξύ των νέων ανθρώπων»,
επισημαίνει ο χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος Κωνσταντίνος Ρόκκας. «Οι νεότεροι άνθρωποι
έχουν μεγαλύτερη τάση πειραματισμού και θέλουν να δοκιμάζουν νέες εμπειρίες. Βέβαια, δεν
πρέπει να ξεχνάνε ποτέ ότι η χρήση του προφυλακτικού είναι παραπάνω από απαραίτητη και αναγκαία, καθώς “φρενάρει” την εξάπλωση των αφροδίσιων νοσημάτων, κάποια από τα οποία είναι πιθανόν να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις». Το ζήτημα με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
είναι ότι δεν εμφανίζουν πάντα συμπτώματα και
πως η μετάδοσή τους μπορεί να γίνει και από φαι-

νομενικά υγιή άτομα, τα οποία πιθανότατα δεν
γνωρίζουν ότι είναι μολυσμένα. Νέα έρευνα διαπίστωσε ότι ο αριθμός των ερωτικών συντρόφων
ποικίλλει ανά περιοχή και πως δεν υπάρχει αυτό
που αποκαλούμε «κανονικό» ή «φυσιολογικό».
Στις ΗΠΑ βρέθηκε ότι ο μέσος όρος ερωτικών

Η σωστή ώρα για…
ροζ αποκαλύψεις
Πάνω από το 30% των συμμετεχόντων σε
έρευνα πιστεύει ότι είναι σκόπιμο να κάνει αυτήν τη συζήτηση τον πρώτο μήνα
της σχέσης. Το 81% πιστεύει ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσει τους
πρώτους οκτώ μήνες. «Είναι σημαντικό
να μοιράζεστε το σεξουαλικό σας ιστορικό νωρίς. Χωρίς φόβο και χωρίς ντροπή.
Το να λέτε ότι έχετε ή όχι κάποιο ΣΜΝ είναι σημαντικό, όπως και το να επισκέπτεστε τον ειδικό γιατρό, πριν από την
έναρξη των σεξουαλικών επαφών με
νέο/νέα σύντροφο. Μπορεί να φαντάζει
τρομακτικό να μιλάτε για το σεξουαλικό
σας ιστορικό νωρίς σε μια σχέση, αλλά,
όσο πιο γρήγορα μιλάτε γι’ αυτό, τόσο το
καλύτερο», λέει ο κ. Ρόκκας.

παρτενέρ είναι 7,2. Διαφορές, πάντως, έχει και ο
μέσος όρος μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Για
παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο ο μέσος όρος
είναι επτά, στη Γαλλία δέκα, αλλά στην Ιταλία 5,4
ερωτικοί σύντροφοι. Στο 6,2 κυμαίνεται ο μέσος
όρος των σεξουαλικών συντρόφων στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι άνδρες και οι γυναίκες στην Αμερική τείνουν να συμφωνούν, αναφέροντας τους αντίστοιχους 7,6 και 7,5 συντρόφους ως τον ιδανικό
αριθμό. Η έρευνα ανέλυσε ακόμη και τα κατά συνθήκη ψεύδη των φύλων, αναφορικά με τους πόσους παρτενέρ είχαν στη ζωή τους. Δεν αποτελεί
έκπληξη ότι οι άνδρες ανεβάζουν το νούμερο και
πως οι γυναίκες το μειώνουν. Στην έρευνα αυτήν οι
άντρες προσπαθούν να αυξήσουν τον αριθμό των
γυναικών για να φανούν πιο έμπειροι, ενώ οι γυναίκες τον μειώνουν για να μη θεωρηθούν «εύκολες».

Σε έρευνα σε πάνω από 2.000
άνδρες και γυναίκες ζήτησαν
το λεπτομερές σεξουαλικό
ιστορικό τους, θέλοντας να
διαπιστώσουν τον μέσο όρο
των συντρόφων τους…

P
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ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

ταν μελετάμε τις διακοπές κάποιου, κοιτάμε
κυρίως τον 3ο οίκο του Ωροσκοπίου του (ταξίδια,
μετακινήσεις, ενδιαφέροντα, επικοινωνία),
αλλά και τον 4ο (κατοικία, σπίτι).

Πού θα πας διακοπές και
πού θα μείνεις, ανάλογα με
το ζώδιο ή τον Ωροσκόπο σου

Κριός

(21/3-20/4)
Η εμπιστοσύνη αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα της εξέλιξής
σας. Θυμηθείτε ότι κάθε απόφαση πρέπει να καθοδηγείται εν μέρει από τη γνώση και εν μέρει από
τη διαίσθηση. Εμπιστευθείτε το
ένστικτό σας, λοιπόν.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Ενώ οι στόχοι σας μπορεί να έχουν
αλλάξει, η απάντηση στο πώς θα
τους πετύχετε δεν σας έχει ακόμα
δοθεί. Η άσκηση σας βοηθά να διοχετεύετε την ενέργειά σας σε δημιουργικές καταστάσεις. Δημιουργικές επιχειρήσεις είναι καθ’ οδόν.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Εάν υπάρχει ένα πράγμα που μάθατε να κάνετε αρκετά καλά έως
τώρα, αυτό είναι να βασίζεστε
περισσότερο στον εαυτό σας. Είναι η ώρα να επανασυνδεθείτε
με τη φύση σας και να κάνετε
έναν διάλογο μαζί της!

Αν είστε Κριός ή έχετε Ωροσκόπο Κριό:

Αν είστε Ταύρος ή έχετε Ωροσκόπο Ταύρο:

 Ο 3ο οίκος σας αντιστοιχεί στο ζώδιο των Δι-

 Ο 3ος οίκος σας αντιστοιχεί στο ζώδιο του

δύμων και ο 4ος στο ζώδιο του Καρκίνου.
 Με τον 3ο οίκο στους Διδύμους, αισθάνεστε
όμορφα σε μέρη που διαθέτουν ποικιλία τοπίου,
χρωμάτων και ανθρώπων.
Επιζητάτε τις αλλαγές και μισείτε θανάσιμα τη
μονοτονία. Το πρόγραμμα σας στις διακοπές θέλετε να περιλαμβάνει τα πάντα. Από επισκέψεις
σε αρχαιολογικούς τόπους έως ένα ξέφρενο
γλέντι μέχρι το ξημέρωμα σε κάποιο κοσμικό
κέντρο.
 Λόγω του 4ου οίκου σας στο ζώδιο του Καρκίνου, θα σας ταίριαζαν και είναι πιθανές οι διακοπές στον τόπο καταγωγής σας, δεδομένης και
της επιστροφής της Αφροδίτης στον Καρκίνο.
Μια τέτοια απόφαση θα σας ωφελούσε αρκετά.
Αν, πάλι, πάτε κάπου αλλού, βρείτε ένα κατάλυμα που να σας θυμίζει το σπίτι σας ή όπου η
φροντίδα την οποία θα έχετε να σας θυμίζει
«μανούλα».
 Γενικά σας ταιριάζουν τα παραθαλάσσια μέρη
και ειδικά οι παραλίες της Κεφαλονιάς, της Κυνουρίας (παράλια της Αρκαδίας) αλλά και της
Μάνης.
 Επίσης, σας ταιριάζουν τόποι με ιστορικό και
αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Tip: Αποφύγετε τις διακοπές με τις εκλείψεις
και τον ανάδρομο (αν και μπορεί να φύγετε λόγω ανωτέρας βίας).

Καρκίνου και ο 4ος βρίσκεται στον Λέοντα.
 Λόγω του 3ου οίκου σας στον Καρκίνο, προτιμάτε να βρίσκεστε κοντά στη θάλασσα και σε οικογενειακά περιβάλλοντα, χωρίς πολλή φασαρία
και πολυκοσμία, διότι θέλετε να αισθάνεστε σαν
στο σπίτι σας. Επιζητάτε μέρη όπου θα σας δίνεται η ευκαιρία να απολαμβάνετε τον ρομαντισμό
και να εξάπτεται η φαντασία σας. Πάρτε μαζί σας
τη φωτογραφική σας μηχανή και επιλέξτε μέρη
που προσφέρονται για όμορφες εικόνες.
 Γενικά σας ταιριάζουν τόποι στους οποίους
επικρατούν ο ήλιος και η ζέστη.
 Κατάλληλες περιοχές για σας είναι η Ηλεία
και ιδίως η Κυλλήνη και η Ολυμπία, η Αργολίδα,
η Σάμος, η Κρήτη, η Ρόδος και η Κύπρος, το Γύθειο και τα Κύθηρα. Ακόμη, η Ημαθία λόγω του
Ήλιου της Βεργίνας (4ος στον Λέοντα).
 Αν και σας ταιριάζουν καταλύματα κοντά στη
φύση (λόγω της απλότητας που χαρακτηρίζει το
ζώδιο του Ταύρου), στο άλλο άκρο της ψυχής
σας επικρατεί η «γκλαμουριά» (4ος οίκος στον
Λέοντα). Αναζητήστε φυσικούς παραδείσους
όπου συχνάζουν και οι σελέμπριτις!
 Επιπλέον, σας ταιριάζουν μέρη με καλλιτεχνικές εκθέσεις και πανηγύρια.
Tip: Οδηγείτε προσεκτικά και αποφύγετε
σκαρφαλώματα και σημεία που γλιστράνε, αν
κάνετε διακοπές τον Ιούλιο.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Ξέρετε, πλέον, να τα βγάζετε πέρα. Μην έχετε ακραία συναισθήματα. Το κλειδί είναι να παραμείνετε στο κέντρο σας. Κάθε φορά
που έρχεται μια αρνητική σκέψη
στη συνείδησή σας, πάρτε μια βαθιά αναπνοή και αφήστε τη να φύγει.

Λέων

(23/7-22/8)
Είναι η στιγμή για μια καλή επένδυση, υλική ή άλλη. Όλα ξεδιπλώνονται σύμφωνα με το θεϊκό σχέδιο. Αντί να πιέζετε τα πράγματα,
πηγαίνετε με τη ροή και κοιτάξτε
προς τα μέσα. Διαλογισμός και
συγκέντρωση θα σας δώσουν δύναμη.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Υπάρχει μια αόρατη δύναμη που
σας κρατά κοντά στο ταίρι ή σε
έναν/μία συνεργάτη σας. Υπάρχει
λόγος που τον/την προσελκύσατε
στη ζωή σας. Αναγνωρίστε τον ρόλο του/της ως καθρέφτη, για να αντιμετωπίσετε μόνοι σας τις «σκιές»
σας.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αφήστε στην άκρη… τα ανθυγιεινά συναισθήματα που σας εμποδίζουν να προχωρήσετε.
Υπάρχει κάτι που χαλάει… την
εξίσωση; Νιώθετε ότι πρέπει να
αποκατασταθεί η ισορροπία ή η
αρμονία; Χωρίς διάλογο τίποτα
δεν μπορεί να λυθεί!

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Οι γνώσεις που συγκεντρώσατε
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών θα σας επιτρέψουν
να προχωρήσετε στην επόμενη
φάση πιο συνειδητοποιημένα.
Το μόνο που διαφέρει είναι οι
άνθρωποι με τους οποίους συνδέεστε!

Τοξότης

(22/11-21/12)
Επικεντρωθείτε στον στόχο σας
και κάντε ένα βήμα κάθε φορά. Το
σωστό μονοπάτι θα αποκαλυφθεί, τελικά. σε σας. Συνεχίστε
με ό,τι σας παθιάζει! Η φήμη θα
είναι δική σας!

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Κάθε φορά που αρχίζετε να σημειώνετε πρόοδο, κάθε φορά που πλησιάζετε τα όνειρά σας, υπάρχει μια
φωνή στο κεφάλι σας που προσπαθεί να σαμποτάρει την ανάπτυξή
σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι
δημιουργικό έργο.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Είναι τέχνη η έκφραση του εαυτού μας. Εσείς χρειάζεται να καλλιεργήσετε αυτήν την τέχνη. Μη
μένετε στα βασικά, όπως τα χρήματα, η εξουσία, η φήμη και η εργασία. Συνεχίστε να δημιουργείτε
χώρο για την αγάπη.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Αυτή είναι μια στιγμή αφθονίας
και ευημερίας. Ετοιμαστείτε να
μαζέψετε τους καρπούς των κόπων σας. Θα επανέλθει η πίστη
σας στις μυστηριώδεις δυνάμεις
του Σύμπαντος! Ζητήστε και θα
σας δοθεί!
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Η πολιτική παίρνει τη ρεβάνς

Α

Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

πό την πολυήμερη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στην Ευρώπη αυτό το οποίο περισσότερο κέντρισε το ενδιαφέρον στην Ελλάδα είναι η συνάντησή
του, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ, με τον Τούρκο ομόλογό του Ρ.Τ. Ερντογάν
και, εν συνεχεία, το προγραμματισμένο τετ α τετ
του Τούρκου προέδρου με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη. Πολύ φυσικό, από την
ώρα που η Αθήνα προσβλέπει στον διαμεσολαβητικό ρόλο της Ουάσιγκτον έπειτα από μια πολύ δύσκολη περίοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Άλλωστε, για τη χώρα μας η συγκυρία θεωρείται
εξαιρετικά ευνοϊκή. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις περνούν την καλύτερη περίοδο των τελευταίων χρόνων, ενώ οι αμερικανοτουρκικές βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους.
Το τι θα προκύψει από αυτές τις προσωπικές
συναντήσεις θα το δούμε, σε πρώτη ανάγνωση,
στο κλίμα, τις δηλώσεις και όσα αφεθούν να διαρρεύσουν. Θα πρόκειται για ένα «μεγάλο βήμα»
στην κατεύθυνση βελτίωσης των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία ή ένα (ακόμη) «μορατόριουμ από τα παλιά», της δεκαετίας του ’70; Βέβαιο
είναι ότι ο Ερντογάν, μετά το σοκ που υπέστη με
την εκλογή Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ, θα
προσπαθήσει να δώσει μια εικόνα ομαλότητας
στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις δίχως να αλλάξει πολιτική. Θα το επιτύχει; Οι S-400 θα είναι ένα
μόνο πρόβλημα σε αυτή του την προσπάθεια. Πο-

λύ μεγαλύτερο είναι ο ρόλος που επιχειρεί να διαδραματίσει η Τουρκία στη ΝΑ Μεσόγειο. Όλα αυτά, όμως, αφορούν στη δεύτερη ανάγνωση των
χθεσινών συναντήσεων και συνομιλιών. Και θα
επαληθευτούν ή θα διαψευστούν στο μέλλον.
Εκείνο που σήμερα μπορούμε να πούμε είναι
ότι η περιοδεία Μπάιντεν στην Ευρώπη, που ολοκληρώνεται μεθαύριο με τη συνάντησή του με τον
Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, επιβεβαίωσε
ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος εξελέγη με την
προσδοκία να συμφιλιώσει, στη μετα-Τραμπ εποχή, τη διχασμένη αμερικανική κοινωνία, βλέπει
πολύ μακρύτερα από αυτό τον εθνικό ορίζοντα.
Διεκδικεί τον ρόλο ενός Αμερικανού προέδρου, ο
οποίος, σαράντα χρόνια μετά την περίφημη «συναίνεση της Ουάσιγκτον», θα διατυπώσει το νέο
δόγμα για την παγκόσμια οικονομία, έναν νέο κώ-

Ο Τζο Μπάιντεν δείχνει ότι
ξεπερνά τις αρχικές προσδοκίες
να συμφιλιώσει τη διχασμένη
αμερικανική κοινωνία. Στόχος
του, η διατύπωση ενός νέου
σχεδίου, ενός νέου δόγματος
για την πολιτική και
την παγκόσμια οικονομία...

δικα σχέσεων οικονομίας και πολιτικής, και θα
ανανεώσει αρχές και ιδέες που ήδη ξεπεράστηκαν.
Η «συναίνεση της Κορνουάλης» φιλοδοξεί να
είναι το νέο πλέγμα ιδεών στην εποχή που η αρρύθμιστη παγκοσμιοποίηση επιστρέφει τα σκήπτρα της εξουσίας στην πολιτική και η τεχνολογία διεκδικεί τον πρώτο ρόλο στις εξελίξεις. Η
απόφαση για φορολογία (έστω με 15%) των πολυεθνικών επιχειρήσεων, που θα κάνει στο εξής
δύσκολη τη ζωή των φορολογικών παραδείσων,
η αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, η
καταπολέμηση του νέου κύματος λαϊκισμού,
ορατού πλέον και στην Ευρώπη, η προετοιμασία
για την αντιμετώπιση μιας νέας πανδημίας και η
συσπείρωση των δυτικών δημοκρατιών έναντι
της Κίνας είναι οι πυλώνες του νέου δόγματος,
στο οποίο οι ΗΠΑ φιλοδοξούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο.
Στο νέο αυτό πλαίσιο, ο νέος γεωστρατηγικός
χάρτης που τείνει να διαμορφωθεί, φέρνει και τη
δική μας χώρα μπροστά σε διλήμματα. Σε αποφάσεις που θα ορίσουν το μέλλον της και απαιτούν
σχέδιο, οργάνωση, στοίχιση και σταθερότητα.
Επιπλέον, όμως, απαιτούν την αποδοχή του αναγκαίου ρίσκου, το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει
όποιος μετακινείται από τη θέση του για να επανατοποθετηθεί. Διαφορετικά θα πρέπει να αναλάβει το κόστος της περιθωριοποίησης, που είναι
βέβαιο, μεγαλύτερο και οριστικό.

Οι κανίβαλοι και εμείς

O

,τι και να γίνει, το Euro 2020 θα περάσει στην ιστορία όχι για το ποιος θα το
πάρει στο τέλος, αλλά για δύο κυρίως
λόγους. Ο πρώτος αφορά στο ότι το Euro 2020
έγινε το 2021 εξαιτίας της πανδημίας. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν και αποτυπώνονται στις εξέδρες είναι ενδεικτικές. Καμία σχέση με το πανηγύρι, ποδοσφαιρικό και οικονομικό, που στηνόταν σε αντίστοιχες διοργανώσεις. Απλώς όσα βλέπουμε δείχνουν μια επιστροφή σε μια νέου τύπου κανονικότητα, με
μάσκες, αποστάσεις και διαχωρισμούς μεταξύ εμβολιασμένων και μη.
Και αν το πρώτο που δεν θα ξεχάσουμε είναι
τα όσα παρατηρούμε στις εξέδρες αλλά και σε
όλο το κλίμα του Euro, το δεύτερο είναι που
έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Τόσο εντός των
γηπέδων κυρίως όσο, εκτός. Εστάλη ένα μήνυμα σε έναν κόσμο που πλέον, όπου σταθεί
και όπου βρεθεί, εκμεταλλευόμενο και την τεχνολογία, καταγράφει τους πάντες και τα πάντα για ένα κλικ και ένα λάικ.
Η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της

Δανίας, οι οποίοι με τα σώματά τους απαγόρευσαν την παραβίαση μιας τραγικής ιδιωτικής στιγμής, ώστε να μη γίνει… τροφή για
τους κανίβαλους ανά τον πλανήτη, κατήργησε
δύο στερεότυπα. Το πρώτο ότι οι Βόρειοι δεν
έχουν συναισθήματα και ότι είναι… βάρβαροι
και… κλειστοί. Απέδειξαν με τη συμπεριφορά
τους ότι και ομαδικοί είναι και έχουν ενσυναίσθηση για τα όσα συμβαίνουν.
Το δεύτερο και κυριότερο για εμένα ήταν το
μήνυμα κατά της ανθρωποφαγίας που κυ-

Για άλλη μία φορά ο αθλητισμός
μάς έδειξε τον δρόμο. Εμείς
απλώς πρέπει να διαλέξουμε
με ποιους θα πάμε
και ποιους θα αφήσουμε...

ριαρχεί πλέον στις ζωές μας. Μιας ζωής χωρίς
όρια, χωρίς σεβασμό στην ιδιωτικότητα κανενός. Αυτό ήταν το καλύτερο… γκολ που μπήκε. Με τη συμπεριφορά τους έβαλαν ένα τεράστιο «στοπ» σε όλους εκείνους που θεωρούν
μαγκιά και επιτυχία τη λογική της κλειδαρότρυπας. Και απέδειξαν ότι μόνο όλοι μαζί
μπορούμε να προστατεύσουμε την κοινωνία
από εκείνους τους ελάχιστους που θέλουν να
επιβάλουν λογικές και τακτικές εισβολέα για
να κερδίσουν… συμπάθεια και χρήματα στο
Διαδίκτυο. Όλους αυτούς που θεωρούν ότι
μπορούν να εισβάλουν στις ζωές των συνανθρώπων τους χωρίς κανέναν κανόνα, χωρίς
κανέναν σεβασμό.
Οι παίκτες της Εθνικής Δανίας έκαναν αυτό
που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, καθώς οι
απανταχού Πολιτείες δεν τόλμησαν να κάνουν. Για αυτό αξίζουν και τον σεβασμό και
την αναγνώριση. Για άλλη μια φορά ο αθλητισμός μάς έδειξε τον δρόμο. Εμείς απλώς πρέπει να διαλέξουμε αν θα είμαστε με τους κανίβαλους ή όχι…
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