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A
γρια δολοφονία στα Γλυκά Νερά, επίθεση
ιερέα με βιτριόλι εναντίον μητροπολιτών,
βιασμός καθαρίστριας στα Πετράλωνα, βια-

σμός σε δύο φάσεις εγκύου στην Ομόνοια και στον
Άγιο Παντελεήμονα, βιασμός εξάχρονου από δω-
δεκάχρονο στην Κομοτηνή, σεξουαλική παρενό-
χληση ανήλικων μαθητριών από καθηγητή του
Εθνικού Ωδείου, εκτέλεση δημοσιογράφου μέρα
μεσημέρι κάτω από το σπίτι του αλλά και επιχειρη-
ματία στο κέντρο της Ζακύνθου, έναν χρόνο μετά τη
δολοφονία της συζύγου του!

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί αποσβολωμένο
την ειδησεογραφία να κατακλύζεται από δεκάδες
αποτρόπαια και ειδεχθή εγκλήματα, φρικτά φονικά,
σοκαριστικές σεξουαλικές επιθέσεις. Πρωτόγνωρα
περιστατικά, που προκαλούν έκπληξη ακόμα και
στους μπαρουτοκαπνισμένους αστυνομικούς της

ΕΛ.ΑΣ. Ακόμα και σε δημοσιογράφους με εμπειρία
δεκαετιών. Και δεν είναι τόσο η συχνότητα των πε-
ριστατικών που διαδέχονται το ένα το άλλο όσο το
μέγεθος της αγριότητας των εγκλημάτων αυτών.

Οι λέξεις με έντονα φορτισμένο πρόσημο, όπως
«σοκ», «τραγωδία», «φρίκη», «δράμα», αδυνατούν
πια να αποδώσουν τα γεγονότα και καθίστανται κοι-
νότοπες. Η πλουσιότατη ελληνική γλώσσα… σηκώ-
νει τα χέρια ψηλά μπροστά σε αυτό που καλείται να
περιγράψει…

Οι ειδικοί (εγκληματολόγοι, ψυχίατροι, κοινω-
νιολόγοι) αποδίδουν το φαινόμενο στο παρατετα-
μένο και καθολικό lockdown. Μπορεί, σύμφωνα
με τα στοιχεία διεθνούς επιστημονικής μελέτης,
κατά την περίοδο του υποχρεωτικού εγκλεισμού
να μειώθηκε κατά 37% η εγκληματικότητα στις
αστικές περιοχές, αλλά αυτή η εικόνα ήταν στρε-

βλή. Η μοναξιά, η εργασιακή ανασφάλεια σε συν-
δυασμό με την αγωνία και το στρες που επέφερε η
πανδημία ξύπνησαν, λένε οι επιστήμονες, τα πιο
βαθιά σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής. Η κοινω-
νική αποστασιοποίηση, σε συνδυασμό με τη συ-
ναισθηματική ρευστότητα, αύξησε τα επίπεδα θυ-
μού και απογοήτευσης. 

Άλλοι πάλι (αστρολόγοι) «βλέπουν» ως αιτία τους
ανάδρομους πλανήτες, τις εκλείψεις και τις Πανσε-
λήνους. Η μεταφυσική έχει πάντα μια εξήγηση για
όλα, χωρίς να πολυεξηγεί… 

Το θέμα είναι πως κάτι βαθύτερο συμβαίνει στην
ελληνική κοινωνία. Ανησυχητικά τρομαχτικό, με το
οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν άμεσα οι ειδικοί.
Πρώτα να το διαγνώσουν και μετά να το θεραπεύ-
σουν. Γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας, μα αυτά
μας φέρνουν τρόμο… 
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Πολλά έχουν δει τα μάτια μας, μα αυτά μας φέρνουν τρόμο
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Κ
αμπανάκι… διαρκείας ηχεί ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, με
αποδέκτες ειδικά τους ανεμ-
βολίαστους πολίτες και με

φόντο τη μετάλλαξη Δέλτα, που αναμένε-
ται έως το τέλος του καλοκαιριού να έχει
κυριαρχήσει και στην Ελλάδα, όπως εκτί-
μησε χθες ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώ-
της Αρκουμανέας (ΣΚΑΪ 100,3). 

Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής
χθες το μεσημέρι στις Βρυξέλλες, ο κ. Μη-
τσοτάκης επανέλαβε το μήνυμα που είχε
εκπέμψει και το απόγευμα της Τετάρτης
από το Ζάππειο και τη Γενική Συνέλευση
του ΣΕΤΕ, όταν για πρώτη φορά περιέγρα-
ψε με μελανά χρώματα την κατάσταση.
«Είστε εμβολιασμένοι, είστε ασφαλείς. Εί-
στε ανεμβολίαστοι, κινδυνεύετε. Τόσο
απλά και τόσο καθαρά», είπε ο κ. Μητσο-
τάκης, επικαλούμενος τις πρόσφατες δη-
λώσεις του κορυφαίου Αμερικανού επιδη-
μιολόγου Άντονι Φάουτσι. 

«Αυτήν τη στιγμή έχουμε πλεόνασμα
εμβολίων διαθέσιμων για όλες τις ηλικίες
στην πατρίδα μας. Και θέλω να κάνω ακό-
μη μία έκκληση στους συμπολίτες μας να
σπεύσουν να εμβολιαστούν, έτσι ώστε να
χτίσουμε το τείχος ανοσίας όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα», είπε ακόμα με νόημα ο κ.
Μητσοτάκης, ο οποίος όλες τις προηγού-
μενες μέρες επιδιώκει να στείλει ένα μή-
νυμα προς όλους όσοι δεν έχουν κάνει το
εμβόλιο, καθώς το τέταρτο κύμα, αν και
όποτε έρθει, θα τους αφορά σχεδόν απο-
κλειστικά. 

Δεν είναι μυστικό ότι στο Μαξίμου θεω-
ρούν την κάλυψη 50%-55% ανεπαρκή, εξ
ου και ο πρωθυπουργός εκπέμπει σήματα
προς όλους τους πολίτες, ακόμα και όσους
έχουν επιφυλάξεις, να σπεύσουν και να
θωρακιστούν. «Θα πρέπει όλοι μαζί να κα-
ταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια, να πεί-
σουμε συμπολίτες μας οι οποίοι ενδεχο-
μένως να είναι ακόμα καχύποπτοι, ότι
πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα. Πρέπει να
εμβολιαστούν, για να προστατεύσουν τους
εαυτούς τους, τις οικογένειές τους αλλά
και το κοινωνικό σύνολο», υπογράμμισε
προχθές ο κ. Μητσοτάκης από τον ΣΕΤΕ,
ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα πρέπει να
υπάρξει πισωγύρισμα τους επόμενους μή-
νες και ειδικά τους χειμερινούς. 

Μέρκελ και Μακρόν
Συντονισμένη και αυστηρότερη προσέγ-

γιση για τα ταξίδια από χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Βρετανία,
για την από κοινού αντιμετώπιση της με-

τάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού ζήτησαν η
Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ
και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η Μέρκελ δήλωσε ότι θα πιέσει για την
υιοθέτηση μιας πιο συντονισμένης προ-
σέγγισης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την είσο-
δο τουριστών από περιοχές όπου η παραλ-
λαγή του ιού είναι διαδεδομένη. «Προφα-
νώς ανησυχούμε για την παραλλαγή Δέλ-
τα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εί-
ναι εξαιρετικά προσεκτικές ως προς την
παραλλαγή η οποία εμφανίσθηκε αρχικά
στην Ινδία και η οποία είναι πολύ μεταδοτι-
κή και φαίνεται πως πλήττει τους ανθρώ-
πους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι. Ο Μακρόν είπε επίσης ότι η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση πρέπει να λάβει αποφάσεις για
συντονισμένο άνοιγμα συνόρων σε αν-
θρώπους από άλλες χώρες.

Οι γαλλογερμανικές προειδοποιήσεις
συμπίπτουν με τις δηλώσεις του Βρετανού
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, που
άφησε να εννοηθεί ότι κατευθύνεται προς
τη λήψη απόφασης για απελευθέρωση των

ταξιδιών στο εξωτερικό για τους εμβολια-
σμένους.

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης έχουν συμφωνήσει σε μια «λευκή λί-
στα» 13 κρατών, στις οποίες περιλαμβά-
νονται η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολι-
τείες, για τους κατοίκους των οποίων πρέ-
πει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί.
Από τη λίστα απουσιάζει η Βρετανία, για
την οποία εφαρμόζεται μικτή πολιτική.

Η Γαλλία και η Γερμανία θέλουν οι ταξι-
διώτες από τη Βρετανία να μπαίνουν σε
καραντίνα, ενώ η Πορτογαλία και η Ισπα-
νία, που εξαρτώνται από τους Βρετανούς
τουρίστες, δεν θέλουν τέτοια επιβολή.

Μητσοτάκης: Τα εμβόλια νικούν τη «Δ»

Κόντρες με 
την Πορτογαλία
Η εκτόξευση των κρουσμάτων πα-
ρατηρείται έναν μήνα μετά το
άνοιγμα της Πορτογαλίας στους
τουρίστες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά κυρίως από τη Βρετα-
νία, καθώς ήταν η μοναδική ευρω-
παϊκή χώρα που είχε περιληφθεί
στη βρετανική «πράσινη λίστα». Η
Πορτογαλία δέχθηκε μεγάλο κύμα
Βρετανών τουριστών προτού αφαι-
ρεθεί από την «πράσινη λίστα», για
να περιληφθεί στην «πορτοκαλί λί-
στα», όπου βρίσκεται και η υπόλοι-
πη Ευρώπη.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Πορ-
τογαλίας δήλωσε ότι η χώρα του
δεν άνοιξε απρόσεκτα τα σύνορά
της στους Βρετανούς τουρίστες,
απαντώντας στην Άνγκελα Μέρ-
κελ, που απέδωσε τα κρούσματα
στην επιείκεια των ταξιδιωτικών
μέτρων. Όλοι οι Βρετανοί τουρί-
στες έπρεπε να παρουσιάζουν αρ-
νητικό τεστ κατά την άφιξή τους.
Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αν-
τόνιο Κόστα δήλωσε ότι οι Ευρω-
παίοι ηγέτες θα συζητήσουν μέτρα
ελέγχου στην είσοδο από τρίτες
χώρες, ειδικότερα από τη Βρετα-
νία, προσθέτοντας ότι η Πορτογα-
λία ακολούθησε τη γραμμή που
συμφωνήθηκε από τις κυβερνή-
σεις της Ε.Ε.

Γαλλογερμανικός άξονας 
κατά της Βρετανίας για την 
αντιμετώπιση της μετάλλαξης



Να καταθέσουν επωνύμως και όχι με την ιδιότητα του προ-
στατευόμενου μάρτυρα οι δύο μάρτυρες της υπόθεσης No-
vartis «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης», ώστε να
χυθεί άπλετο φως και να λάμψει πλήρως η αλήθεια για τη
σκευωρία Novartis, ζητούν με κοινό υπόμνημα που κατέθε-
σαν προ ημερών στο Πενταμελές Δικαστικό Συμβούλιο ο
πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο πρώην Επίτρο-
πος στην Ε.Ε. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρώην υπουργός Αντρέας Λο-
βέρδος. Οι μηνυτές ζητούν οι «ψευδομάρτυρες» -όπως τους
αποκαλούν- να οδηγηθούν και να καταθέσουν επωνύμως στη

διεξαγόμενη προδικασία για το Ειδικό Δικαστήριο.
Όπως τονίζουν, «μόνο έτσι θα μάθει ο ελληνικός λαός το τι

πραγματικά συνέβη, τον ρόλο των ψευδομαρτύρων σε αυτήν
τη σκοτεινή υπόθεση και θα αποφευχθεί η αυτοϋπονόμευση
της ποινικής διαδικασίας, όπως κάποιοι επιδιώκουν».

Οι πέντε πολιτικοί και ο Έλληνας τραπεζίτης επαναλαμβά-
νουν για ακόμη μια φορά ότι «η υπαγωγή των παραπάνω
προσώπων στο καθεστώς προστασίας μαρτύρων και στη συ-
νέχεια στο καθεστώς των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος
ήταν παντελώς παράνομη αφού, όπως αποδείχθηκε, και
προσωπικό συμφέρον είχαν από την εξέλιξη της υπόθεσης
αλλά και προσωπική εμπλοκή λόγω της επαγγελματικής
τους σχέσης και των διαφορών τους που είχαν ανακύψει με

την εταιρεία Novartis».  Και σημειώνουν μεταξύ άλλων: «Εί-
ναι προφανές ότι η παράνομη υπαγωγή σε καθεστώς προ-
στασίας και εκ των υστέρων στο καθεστώς του μάρτυρα δη-
μοσίου συμφέροντος από την κατηγορούμενη ενώπιον του
Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86Σ τότε εισαγγελέα Δια-
φθοράς και τον επίκουρό της που ενήργησε παρανόμως ως
“ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών” αντί του τότε προ-
ϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ή του ει-
σαγγελικού λειτουργού που αυτός θα όριζε, αφορά την περι-
βόητη υπόθεση Novartis καθεαυτήν και όχι τις εκκρεμούσες
ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 Συντ. κατη-
γορίες επί των οποίων καλούνται να εξετασθούν τώρα ως
μάρτυρες τα παραπάνω πρόσωπα».

Κ
άτι ο κορονοϊός που απειλεί ξα-
νά την Ε.Ε. διά της ινδικής με-
τάλλαξης, κάτι η ανάγκη στρα-
τηγικής συζήτησης για τη σχέση

της Ένωσης με τη Ρωσία αλλά και το συγ-
κυριακό χαμήλωμα των τόνων από την
Άγκυρα, έκαναν τα Ευρωτουρκικά να μην
είναι στην αιχμή της Συνόδου Κορυφής
που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι. Κεντρική
γραμμή: να προχωρήσει η θετική ατζέντα
με την Τουρκία, αλλά με αστερίσκους και
αιρεσιμότητα, με το βλέμμα κυρίως στην
Τελωνειακή Ένωση.

Αυτό, άλλωστε, ήταν και το κεντρικό ση-
μείο της δήλωσης του Κυριάκου Μητσο-
τάκη κατά την προσέλευσή του στο Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο, με τον πρωθυπουργό να
επισημαίνει την ανάγκη η Τουρκία να επι-
δείξει συνέπεια στη ρότα αποκλιμάκωσης
της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Στα ζητήματα που αφορούν στην Τουρκία
είμαι ικανοποιημένος από το αρχικό σχέ-
διο των συμπερασμάτων, όπως αυτό έχει
παρουσιαστεί, καθώς αποσαφηνίζει ότι το
πλαίσιο βελτίωσης των σχέσεων Ευρω-
παϊκής Ένωσης με την Τουρκία πρέπει να
γίνει με σταδιακό αλλά και αναστρέψιμο
τρόπο, σε περίπτωση που η Τουρκία επα-
νέλθει σε προκλητική συμπεριφορά, επα-
ναλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τα συμ-
περάσματα του Συμβουλίου Κορυφής του
περασμένου Μαρτίου», υπογράμμισε ο κ.
Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Po-
litical», πάντως, στις διαβουλεύσεις των
προηγούμενων ημερών η Ελλάδα κράτη-
σε σκληρή γραμμή προκειμένου η διατύ-
πωση υπέρ της επανέναρξης της συζήτη-
σης για την Τελωνειακή Ένωση να μην εί-
ναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και να αντανακλά
αυτό το πνεύμα της «προσεκτικής» επα-
ναπροσέγγισης με τη γείτονα. 

«Ναι» με όρους
Επιπρόσθετα, σε σχέση με το Μετανα-

στευτικό και την Τουρκία, ο πρωθυπουρ-
γός ανέφερε ότι αναγνωρίζεται ο σημαντι-
κός ρόλος που η Τουρκία έχει να επιτελέ-
σει ως προς την ανάσχεση των μετανα-
στευτικών ροών και πρόσθεσε: «Δεν είμα-
στε καθόλου αντίθετοι σε μια επιπρόσθε-
τη χρηματοδότηση, υπό δύο προϋποθέ-
σεις όμως, τις οποίες θα πρέπει η Τουρκία
να τηρήσει απαρέγκλιτα. Η πρώτη είναι η

αποφυγή οποιασδήποτε εργαλειοποίησης
προσφύγων και μεταναστών και η δεύτε-
ρη προϋπόθεση -προφανώς- είναι η απο-
δοχή της επιστροφής στην Τουρκία αν-
θρώπων που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή
στα ελληνικά νησιά και οι αιτήσεις ασύλου
έχουν απορριφθεί τελεσίδικα».

Με βάση έγγραφο της Κομισιόν, η Επι-
τροπή ήδη εκταμιεύει 535 εκατ. ευρώ σε
χρηματοδότηση-γέφυρα ώστε να συνεχι-
στούν ζωτικά ανθρωπιστικά προγράμματα
έως τις αρχές του 2022. Τα επιπρόσθετα 3
δισ. για την περίοδο 2022-2024 μπορούν
να καλύψουν τις πιο επείγουσες ανάγκες
των προσφύγων και των κοινοτήτων φιλο-
ξενίας, ειδικά υπηρεσίες υγείας, παιδεί-
ας, κοινωνικής προστασίας, ανάπτυξης
δεξιοτήτων και δημιουργίας ευκαιριών
απασχόλησης. «Σε συνέχεια της συλλογι-
κής δουλειάς που έχει επιτευχθεί στο θέ-
μα της Τουρκίας θα ξεκαθαρίσουμε τις

γραμμές για την επανεκκίνηση του διαλό-
γου και αυτό με ευχαριστεί. Θα εργαστού-
με, επίσης, επάνω στο ζήτημα της μετανά-
στευσης και για μια πολιτική σταθερότη-
τας στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμ-
μισε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Η Άνγκελα
Μέρκελ σε δηλώσεις της στη Γερμανική
Βουλή πριν από την άφιξή της στις Βρυ-
ξέλλες υπογράμμισε πως αναμένεται ότι
«στην Τουρκία βρίσκονται καταγεγραμμέ-
νοι 3,7 Σύροι πρόσφυγες και είναι σαφές
ότι μπορούμε να λύσουμε τα αμφίδρομα
και τρέχοντα ζητήματα της μετανάστευ-
σης με την Τουρκία μόνο μέσω του διαλό-
γου»

Για το Κυπριακό
Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα ξεκαθάρι-

σε ότι η όποια συζήτηση για το Κυπριακό
μπορεί να γίνει μόνο στη βάση της Διζωνι-
κής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και όχι
αυτής των δύο κρατών που προτάσσει η
Τουρκία. Και αυτό γιατί στην Αθήνα ανη-
συχούν ότι αν η γείτονα επιστρέψει μέσα
στο καλοκαίρι στο τερέν των προκλήσεων,
αυτό θα γίνει στην Κύπρο και όχι στο Αι-
γαίο, με την Τουρκία να έχει απειλήσει με
επαναφορά του «Γιαβούζ» στην κυπριακή
ΑΟΖ, λειτουργία βάσης drones στον Λευ-
κόνοικο αλλά και με άνοιγμα της κλειστής
πόλης της Αμμοχώστου.

NNovartis: Με κοινό υπόμνημα ζητούν να βγουν οι… κουκούλες

Μητσοτάκης: «Δεν είμαστε καθόλου
αντίθετοι σε μια επιπρόσθετη 
χρηματοδότηση, υπό δύο προϋπο-
θέσεις όμως, τις οποίες θα πρέπει η
Τουρκία να τηρήσει απαρέγκλιτα»
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Καρότο με... αστερίσκους στην Άγκυρα

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



«Καθαρές πολιτικές, καθαρές κουβέντες. Όχι άλλη υποχω-
ρητικότητα στην Τουρκία», ήταν το μήνυμα που έστειλε προς
όλες τις κατευθύνσεις η Φώφη Γεννηματά λίγο πριν από την
έναρξη της Προπαρασκευαστικής Συνόδου των ηγετών του Ευ-
ρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) στις Βρυξέλλες. Εν
όψει της Συνόδου Κορυφής, όπου μεταξύ άλλων θεμάτων μπή-
κε στο τραπέζι η σχέση της Ε.Ε. με την Τουρκία, η κυρία Γεννη-
ματά επισήμανε προς τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι «για να πει
το “ναι” στη θετική ατζέντα για την Τουρκία πρέπει να διασφαλί-
σει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη γειτονική χώρα στη λογι-
κή ενός νέου Ελσίνκι».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Προπαρασκευαστικής Συ-
νόδου του PES η Φ. Γεννηματά στην παρέμβαση της αναφορικά με
την Τουρκία εκτίμησε πως εμφανίζει διάθεση επαναπροσέγγισης
με την Ευρώπη «γιατί επιζητά στήριξη στα πολλαπλά προβλήματα
που αντιμετωπίζει μέσω της “θετικής ατζέντας” της Ε.Ε.». 

Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. θεωρεί ότι είναι ευκαιρία για την Ευ-
ρώπη να δεσμεύσει την Τουρκία ώστε, όπως είπε, «να αποδεχ-
θεί και να εφαρμόζει τις ευρωπαϊκές αξίες».

Αναφερόμενη στην επόμενη μέ-
ρα της πανδημίας και στην επι-
στροφή των χωρών-μελών στην
κανονικότητα, η κυρία Γεννηματά
πρότεινε να πάρει μόνιμα χαρα-
κτηριστικά το Ταμείο Ανάκαμψης
«ως μέσο στήριξης και ανάπτυξης
των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ευρώπη». Πρόσθεσε, μάλι-
στα, με έμφαση την ανάγκη πολιτικών για τη μείωση των ανισο-
τήτων τονίζοντας πως «χρειάζεται μια δικαιότερη Ευρώπη για
να αποφύγουμε νέα κοινωνική κρίση».

Σήμερα η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των
ηγετών του ΕΣΚ (PES Leaders) στο Βερολίνο, ενώ το Σάββατο θα
συμμετάσχει στο συνέδριο του ΕΣΚ για το μέλλον της Ευρώπης.

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συμμε-
τείχε ως παρατηρητής στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο του PES,
ενώ για πρώτη φορά θα συμμετέχει με το ίδιο καθεστώς και στη
σημερινή τακτική Συνάντηση των Ευρωσοσιαλιστών Ηγετών στη
γερμανική πρωτεύουσα. Η συνέχεια που δίνει ο κ. Τσίπρας στο

φλερτ με τους Ευρωσοσιαλιστές προκαλεί
εκνευρισμό στο ΚΙΝ.ΑΛ., μια και δεν επιθυμεί
με τίποτα να εισέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ισότιμο μέ-
λος στο PES. Η παρουσία του κ. Τσίπρα στη Σύ-
νοδο έδωσε την αφορμή στον Ανδρέα Λοβέρδο
να σηκώσει τους τόνους και να αναρωτηθεί μέ-
σω Twitter: «Τι δουλειά έχει ο Αλ. Τσίπρας στις

εργασίες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών; Τελικά τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ;
Αλλού ανήκουν στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού ο αρχηγός του
επιδιώκει μονίμως να είναι παρατηρητής. Ή θα το σταματήσουν ή
θα πρέπει οι ίδιοι να λάβουμε τα μέτρα μας».

Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να πραγ-
ματοποιήσει σειρά επαφών, όπως με τον επίτροπο Οικονομίας
Πάολο Τζεντιλόνι, με τον οποίο είχε εκτεταμένη συζήτηση για τη
σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης και τη δυνατότητα της χώρας
να αξιοποιήσει την Πράσινη Συμφωνία.

Σήμερα έχει προγραμματίσει συναντήσεις με τους Συμπρο-
έδρους της Die Linke Σουζάν Χένιγκ - Γουέλσοου και Τζανίν
Βίσλερ.

Μ
ε… fake news κατά της κυβέρ-
νησης περί κατάργησης του
οκταώρου και αναζητώντας
συμμαχίες εμφανίστηκε ο «πα-

ρατηρητής» Αλέξης Τσίπρας στους Ευρωσο-
σιαλιστές στη χθεσινή Προπαρασκευαστική
Σύνοδο του PES.

Ο πρώην πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων,
τόνισε ότι «τον τελευταίο χρόνο έγιναν κάποια
σημαντικά βήματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότη-
τας και η νέα Πράσινη Συμφωνία», υπογραμ-
μίζοντας, ωστόσο, «πως πρέπει να γίνουν πο-
λύ περισσότερα για να βγούμε από αυτή την
περίοδο πολλαπλών κρίσεων».

«Η κρίσιμη συζήτηση στην Ευρώπη είναι αν
η πανδημία είναι ένα σοκ που θα μας οδηγή-
σει να αλλάξουμε μοντέλο ή μια ανάπαυλα για
να επιστρέψουμε σε πολιτικές που μας οδή-
γησαν σε πολλαπλές κρίσεις», πρόσθεσε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. και υπογράμμισε
πως «ο ρόλος των προοδευτικών ευρωπαϊ-
κών δυνάμεων σήμερα είναι να ανοίξουν -μα-
ζί, διεκδικητικά- τη συζήτηση για το μέλλον
της Ευρώπης με τόλμη και αυτοπεποίθηση.
Για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δι-

καιοσύνη, τα δικαιώματα και απέναντι στις
ανισότητες. Στη χώρα μου η συζήτηση αυτή
έχει ανοίξει σαφώς, π.χ. για τον νέο νόμο για
τα εργασιακά που ανατρέπει το οκτάωρο».

«Ακούμε τον Χριστιανοδημοκράτη υποψή-
φιο για την Καγκελαρία να μιλάει για στροφή
στη δημοσιονομική ορθοδοξία μετά την παν-
δημία και να ακυρώνει οποιαδήποτε συζήτη-
ση για αμοιβαιοποίηση χρεών. Σαν να μην
έχουμε μάθει τίποτε από την οικονομική κρί-
ση ή από το πώς οι ΗΠΑ στήριξαν και στηρί-
ζουν την οικονομία και την κοινωνία τους
προκειμένου να επανέλθουν στην ανάπτυξη.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις συντηρητικές
δυνάμεις να μας πάνε πίσω» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι αντί-
στοιχα «πρέπει να πρωτοστατήσουμε στη στή-
ριξη του κράτους δικαίου σε όλη την Ευρώπη
απέναντι σε συντηρητικές κυβερνήσεις όπως
αυτές της Ουγγαρίας και Πολωνίας, ώστε να
μην περιοριστούν δικαιώματα με αφορμή την
πανδημία ή το Προσφυγικό, καθώς και στην
προώθηση ενός Συμφώνου Ασύλου και Με-
τανάστευσης που να επιμερίζει δίκαια τις ευ-
θύνες και την υποχρέωση εξέτασης ασύλου,
σε αντίθεση με το σχέδιο που βρίσκεται στο

τραπέζι». Χαρακτήρισε επιπλέον «κρίσιμο
στοίχημα την αναβάθμιση του διεθνούς δι-
πλωματικού ρόλου της Ε.Ε. με αποφασιστικό-
τητα αλλά μακριά από ψυχροπολεμικές λογι-
κές, με σκοπό την προώθηση της ειρήνης και
της σταθερότητας στη βάση του Διεθνούς Δι-
καίου», υπογραμμίζοντας εμφατικά πως «αυ-
τό, βέβαια, δεν μπορεί να γίνει με αποκλει-
σμούς. Είναι απαράδεκτη η εξαίρεση της Ελ-
λάδας από τη Γερμανία στη Διαδικασία του
Βερολίνου για τη Λιβύη».

Τέλος, αναφερόμενος στην Τουρκία, ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. τόνισε πως «στηρίζω
το άνοιγμα της θετικής ατζέντας. Πρέπει,
όμως, να βασιστεί σε μια μακρόπνοη στρατη-
γική και σε ένα πλαίσιο όπως αυτό του Ελσίνκι
το 1999 με νέους όρους. Η έναρξη της αναθε-
ώρησης τελωνειακής ένωσης που αποφασί-
ζεται σήμερα πρέπει να συνδεθεί με την υπο-
χρέωση της Τουρκίας να προσφύγει μαζί με
την Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Τσίπρας
υπογράμμισε ότι «πρέπει ως Ε.Ε. να καταβά-
λουμε κάθε προσπάθεια για μια δίκαιη και
βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των
Αποφάσεων του ΟΗΕ - μακριά από τις απαρά-
δεκτες συζητήσεις για διχοτόμηση ενός κρά-
τους-μέλους της Ε.Ε. ή εγγυήσεις και κατοχι-
κά στρατεύματα», ενώ για το Μεταναστευτικό
ανέφερε ότι «πρέπει να στηρίξουμε τη συνερ-
γασία μας στο Προσφυγικό - Μεταναστευτικό
στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και καθιερώ-
νοντας νόμιμες διόδους επανεγκατάστασης».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Ο Λοβέρδος κάνει... αντιπολίτευση στον Αλέξη μέσω Ευρωσοσιαλιστών 

Τσίπρας στη Σύνοδο του PES:
«Στη χώρα μου η συζήτηση 
για το μέλλον της Ε.Ε. έχει 
ανοίξει σαφώς, π.χ. με τον 
νέο νόμο για τα εργασιακά 
που ανατρέπει το οκτάωρο» 
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Χτύπησε πάλι
ο... σοσιαλιστής-
παρατηρητής



Ένας - ένας την… κάνουν
από το κόμμα Τράγκα   
Τελευταία ηχηρή αποχώρηση, ο Νίκος
Νικολόπουλος. Μετά την αποχώρηση
του Νίκου Καραχάλιου, έγινε γνωστό το
«διαζύγιο» του θείου Γιώργου με τον
πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος, Νίκο Νικολόπουλο, ο οποίος
υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος της δημι-
ουργίας του κόμματος που διατηρεί εδώ
και μήνες ο γνωστός δημοσιογράφος.
Εγώ προσωπικά δεν απορώ. Ο Νικολό-
πουλος δεν είναι κάνα παιδάκι χθεσινό.
Ξέρει καλά την πολιτική πιάτσα, όπως
βεβαίως και ο Καραχάλιος. Μαθαίνω,
επίσης, ότι αποχώρησαν κι άλλοι… Ο
Δημήτρης Καζάκης και ο εκπρόσωπος
του ΔΗΚΚΙ.

Ο υπουργός «διαστημικής
ταχύτητας»
Στη Συνέλευση της LAMDA, ο CEO Οδυσσέας
Αθανασίου ευχαρίστησε πολύ κόσμο που
βοήθησε ώστε να προχωρήσει το project του
Ελληνικού και να ξεπεραστούν τα εμπόδια.
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Γερα-
πετρίτη, τον Άκη Σκέρτσο και τον Γρηγόρη
Δημητριάδη - την ισχυρή τριάδα του Μαξί-
μου. Είπε καλά λόγια και για κάποιους ΣΥΡΙ-
ΖΑίους, τον Στέργιο Πιτσιόρλα που ήταν στο
ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και για την ομάδα του κυρ Αλέ-
κου του Φλαμπουράρη. Η ατάκα, όμως, που
πέταξε ο Αθανασίου και έσπασε τα ταμεία
ήταν για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Τον αποκάλε-
σε υπουργό… διαστημικής ταχύτητας. Μη
γελάτε, σας παρακαλώ… 

Ο Μπίνης μένει, τελικώς…  

Η είδηση που ακολουθεί φαντάζομαι πως θα δυ-
σαρεστήσει αρκετούς: Το Υπουργικό Συμβούλιο,
ύστερα από εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη και του αναπληρωτή υπουργού Εσω-
τερικών Στέλιου Πέτσα, προτείνει προς την Επι-
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τον
διορισμό του Άγγελου Μπίνη στη θέση του διοικη-
τή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ). Υπενθυ-
μίζεται ότι ο κ. Μπίνης είχε οριστεί από την κυ-
βέρνηση προσωρινός διοικητής και τώρα φαίνε-
ται ότι μονιμοποιείται. Και τώρα; Τι θα κάμουν όλοι
οι μεγαλοπαράγοντες που τον έβριζαν νυχθημε-
ρόν και είχαν προεξοφλήσει την αποπομπή του;
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Παραιτήθηκε η Εύη
Χριστοφιλοπούλου
από το ΙΝΣΟΣΙΑΛ
του ΚΙΝ.ΑΛ.

Αναπληρωτής ο Ζωγράφος

Ο ειδικός σύμβουλος στο Γραφείο Τύπου του
πρωθυπουργού, Χρήστος Ζωγράφος, ορίστη-
κε χθες αναπληρωτής διευθυντής στο Γρα-
φείο Τύπου του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με
αρμοδιότητα τα Ψηφιακά και Περιφερειακά
ΜΜΕ. Ο Χρήστος Ζωγράφος σπούδασε Πολι-
τικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ έχει κά-
νει μεταπτυχιακό στην Παγκόσμια Πολιτική
Οικονομία στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πά-
φου. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος σε
ψηφιακά Μέσα. 

Το έστειλε το γράμμα…
Βρε, πώς αλλάζουν όλα από τη μια στιγμή στην άλ-
λη. Ο John Paulson όχι μόνο συμμετέχει full στην
αύξηση κεφαλαίου της Αlpha Bank, αλλά… έστει-
λε και γράμμα στον Βασίλη Ψάλτη. Στην επιστολή,
ο Paulson όχι μόνον δηλώνει ευθαρσώς και καθα-
ρά τη συμμετοχή του στην αύξηση κεφαλαίου αλλά
-επιπλέον- εκφράζει ενθουσιασμό για τους στό-
χους και τα σχέδια της διοίκησης της Alpha Bank,
για τη νέα εποχή που ανατέλλει στην Ελλάδα… Και
όλοι αυτοί που γράφανε ότι είναι δυσαρεστημένος
και δεν θέλει την ΑΜΚ;

Ξέρει κανείς τι γίνεται με τον δια-
γωνισμό του υπουργείου Προστα-

σίας του Πολίτη για τις ταυτότητες;
Τελείωσε η διαδικασία των ενστάσεων; Έχουμε κά-
ποια ημερομηνία για το πότε θα γίνει το άνοιγμα
των φακέλων με τις προσφορές; Δεν είναι και λίγα
τα λεφτά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 515
εκατομμύρια. Άντε, να δούμε, θα πάρουμε καινούρ-
γιες ταυτότητες του χρόνου ή θα πάμε για το 2023;

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ
A

υτό μάλιστα, είναι είδηση, η οποία
μπορεί να έχει και προεκτάσεις πολι-
τικές. Όχι σαν τη μεταγραφή της Μπα-

τζελή, η οποία τελικώς διαψεύσθηκε από την
ίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστο-
λή παραίτησής της, που έφτασε στη Χαριλάου
Τρικούπη, η πρώην υφυπουργός Παιδείας
του ΠΑΣΟΚ Εύη Χριστοφιλοπούλου επικαλεί-
ται φόρτο εργασίας στα πανεπιστημιακά της
καθήκοντα. Το τελευταίο διάστημα είχαν φτά-
σει στα δημοσιογραφικά γραφεία πληροφο-
ρίες που ήθελαν την κυρία Χριστοφιλοπού-
λου να έχει αποφασίσει να μην είναι ξανά
υποψήφια με το Κίνημα Αλλαγής. Θα με ρω-
τήσετε τώρα: «Τι είναι το ΙΝΣΟΣΙΑΛ;». Πρό-
κειται για το Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημο-
κρατία (ΙΝΣΟΣΙΑΛ), το οποίο θεωρείται πλέον
και επισήμως το think thank της Χαριλάου
Τρικούπη, κατά το πρότυπο των περισσότε-
ρων ευρωπαϊκών κομμάτων. Το ΙΝΣΟΣΙΑΛ, με
την ίδρυσή του, έρχεται να αντικαταστήσει το
ιστορικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών
(ΙΣΤΑΜΕ) - Ανδρέας Παπανδρέου, που δια-
δραμάτιζε αντίστοιχο ρόλο επί εποχής ΠΑ-
ΣΟΚ και το οποίο εδώ και αρκετούς μήνες εί-
χε αναστείλει τη λειτουργία του. Η κυρία Χρι-
στοφιλοπούλου ήταν επικεφαλής του Ινστι-
τούτου…



Ο Χατζηδάκης έχει πάρει πολύ σοβαρά τη δουλειά του 
Δεν είναι μόνο ότι έκανε αιφνιδιαστική επίσκεψη στον ΕΦΚΑ Αγίας Παρασκευής, όπου διαπί-
στωσε το απίστευτο μπάχαλο. Ο υπουργός Εργασίας είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με
τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν κάνουν τη δουλειά τους και στέλνει 10 υποθέσεις στο
Πειθαρχικό. «Επειδή ο ΕΦΚΑ κάνει κοινωνική πολιτική, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεσποτικές
συμπεριφορές υπαλλήλων δεν γίνονται ανεκτές! Πλήττουν μεταξύ άλλων και την εικόνα όλων
των ευσυνείδητων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γι’ αυτό, αν χρει-
αστεί, θα προχωρήσω και σε άλλους πειθαρχικούς ελέγχους», επισημαίνει σε δήλωσή του ο
Χατζηδάκης. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, για να καταλάβετε: Υπήρξε πολίτης που ταλαιπω-
ρήθηκε για πέντε χρόνια για να λάβει μία απάντηση πέντε λεπτών!

Άδειασε τον Πολάκη ο
Τσακαλώτος στη Βουλή 

Σε ξεκάθαρο άδειασμα των δηλώσεων του
Παύλου Πολάκη για τους εμβολιασμούς
προχώρησε χθες ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος, στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο πρώην
υπουργός Οικονομικών, παρεμβαίνοντας
στη συζήτηση του Κοινοβουλίου και τονίζον-
τας ότι τοποθετείται ως πρώτος κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, υπογράμμισε: «Η θέση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι υπέρ του εμβολιασμού. Η θέση
του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορεί το φάρμακο
να αντικαταστήσει τον εμβολιασμό». Και
πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Το δικό μας μή-
νυμα προς τους πολίτες είναι ξεκάθαρο: να
μην έχετε φόβο για το εμβόλιο. Ο εμβολια-
σμός είναι σημαντικός για εσάς, τις οικογέ-
νειές σας, τους φίλους σας και την Ελλάδα».
Μάλιστα, ο κ. Τσακαλώτος ζήτησε από τη
Ν.Δ. να σταματήσει να χρεώνει τις δηλώσεις
Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας: «Και εμείς
θα μπορούσαμε να τονίσουμε πράγματα που
έχουν πει βουλευτές σας, αλλά δεν τα υιοθε-
τεί ο κ. Μητσοτάκης».
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Άντε να σκάσει 
η «βόμβα», 
να τελειώνουμε…
Διαβάζω εδώ και μέρες ότι θα σκάσουν
«βόμβα» μεγατόνων από την ΑΑΔΕ και
πόρισμα-φωτιά για γνωστό επιχειρη-
ματία που είχε αναγάγει τη φοροδιαφυ-
γή δισεκατομμυρίων σε... τέχνη. Σύντο-
μα, λένε οι κακές γλώσσες, θα ανακοι-
νωθούν τα τελικά αποτελέσματα της
έρευνας, ένα πρόστιμο-μαμούθ για τα
ελληνικά δεδομένα και ο ιδιοκτήτης (με
τον δικηγόρο του) θα κληθεί από το
υπουργείο Οικονομικών να δικαιολο-
γήσει συναλλαγές, επενδύσεις και άλ-
λες επαγγελματικές του δραστηριότη-
τες, που έχουν αναλυθεί με ιδιαίτερη
προσοχή. Όλο μέλι - μέλι και τηγανίτα
τίποτα… Έναν μήνα τώρα το ίδιο ακούω
και εξελίξεις δεν βλέπω… Τόσο δύσκο-
λο είναι να πας από τα Πατήσια στη
Μάλτα;

H
είδηση έσκασε σαν βόμβα από τη Θεσσαλονίκη. Σοβαρά προβλήματα αν-
τιμετωπίζει ο ταξιδιωτικός οργανισμός Mouzenidis Travel, ο οποίος την
τελευταία εικοσαετία είναι ο βασικός φορέας που χρησιμοποιούν οι Ρώ-

σοι για τα ταξίδια τους στη χώρα μας. Ο πρόσφατος θάνατος του ιδρυτή της
Mouzenidis Travel, Μπόρις Μουζενίδη, αλλά και οι επιπτώσεις της κρίσης του κο-
ρονοϊού οδήγησαν τον τουριστικό φορέα να ανακοινώσει προσωρινή αναστολή
εργασιών και να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης και προ-
στασίας από τους πιστωτές του. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τι θα συμβεί με τις άλ-
λες εταιρείες του Mouzenidis Group, όπως η Ellinair, η θυγατρική ελληνική αερο-
πορική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που εξυπηρετεί πολλούς προορισμούς
στην Ανατολική Ευρώπη. Η Ellinair, της οποίας ηγείται ο Γιάννης Μουζενίδης, υιός
του Μπόρις, προ εβδομάδων ενισχύθηκε κεφαλαιακά μέσω αύξησης κεφαλαίου
ύψους 4 εκατ. ευρώ. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Εκτός κι αν εμφανιστεί κάποιος
φίλος επιχειρηματίας και στηρίξει τον υιό Μουζενίδη. Παίζει κι αυτό το σενάριο…

Το
... 
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Η ΠτΔ με τη Μιχαηλίδου  
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέ-

χτηκε στο Προεδρικό την υφυπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα
Μιχαηλίδου, μαζί με 29 παιδιά από τη δομή
παιδικής προστασίας Παιδόπολη - Άγιος
Ανδρέας. Η είδηση μπορεί να μην έγινε
πρωτοσέλιδο από τα ΜΜΕ, αν και θα έπρε-
πε… Η συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν μια
υπόσχεση της ίδιας της κυρίας Σακελλαρο-
πουλου, την οποία είχε δώσει στα παιδιά στις 20 Δεκεμβρίου 2020, όταν είχε βρεθεί στη
δομή. Οι υγειονομικές συνθήκες ήταν το μοναδικό εμπόδιο όλον αυτό τον καιρό. Ίσως
δεν το γνωρίζουν αρκετοί, όμως η ΠτΔ είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθεί πολύ
στενά το όλο ζήτημα της παιδικής προστασίας και έχει συχνή επαφή με την αρμόδια
υφυπουργό, Δόμνα Μιχαηλίδου. Γνωρίζει τα παιδιά με το μικρό τους όνομα, μιλά μαζί
τους και χτίζει σταδιακά δεσμούς.

7

Διακοπές ή τώρα ή ποτέ… «Των
φρονίμων τα παιδιά πριν πεινά-
σουν μαγειρεύουν», λέει μια πα-
ροιμία… Έτσι μαθαίνω πως όσοι
από το Μαξίμου έχουν το χάρισμα
της «ενόρασης» πάνε τώρα διακο-
πές, καθότι μετά τις 15 Ιουλίου και
τον Αύγουστο θα έχει πολλή δου-
λειά και δεν θα προλάβουν να πάνε
για βουτιές. Θα έχει φουλ νομο-
σχέδια και, όπως έχει ήδη διαμη-
νύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν
θα υπάρχουν θερινά τμήματα. Άρα,
όσοι προλάβουν τώρα να ρίξουν
καμιά βουτιά, έχει καλώς…

LOCKΠρόβλημα με τη ρωσική 
τουριστική αγορά… 
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Η
χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες γνώρισε
σημαντική ανάπτυξη σε πολλούς τομείς και
ξεπέρασε πολλές γκρίζες πλευρές της προ-

πολεμικής και μετεμφυλιακής εποχής της.
Εντάχθηκε στους δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς

ασφάλειας και ανάπτυξης και πλησίασε πολλές πλευ-
ρές του δημοκρατικού και ανεπτυγμένου κόσμου.
Κουβαλούσε, όμως, στην ανοδική πορεία της και πολ-
λές παθογένειες του παρελθόντος σε όλα τα πεδία της
δημόσιας ζωής και της οικονομίας.

Η χώρα μας, ενώ μείωνε τις αποστάσεις από τον
ανεπτυγμένο κόσμο, δεν μπόρεσε να παρακολουθή-
σει τις μεγάλες οικονομικές, παραγωγικές και τεχνο-
λογικές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι δύο παγκόσμιες κρίσεις, πρώτα η χρηματοπι-
στωτική και στη συνέχεια της πανδημίας, την βρήκαν
απροετοίμαστη και την οδήγησαν σε μεγάλες οικονο-
μικές, παραγωγικές και κοινωνικές απώλειες.

Το παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο απέτυχε να
δώσει λύσεις, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού υπο-
βαθμίστηκαν βίαια οικονομικά και κοινωνικά, ενώ με-
γάλο μέρος των νέων επέλεξε τη μετακίνηση στις χώ-
ρες της Ε.Ε. για να βιοποριστεί και να χτίσει το μέλλον
του. Από τις χειρότερες απώλειες είναι η απαξίωση
των θεσμών της κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώ-
πησης, η αποσταθεροποίηση της ιδέας της δημοκρα-
τίας και η απαισιοδοξία για την επόμενη μέρα.

Η σημερινή κυβέρνηση, έχοντας την υποστήριξη
των ισχυρών οικονομικών ομάδων, εγχώριων και διε-
θνών, προτείνει και υλοποιεί μια συνταγή του κλασι-
κού οικονομικού φιλελευθερισμού, που οδηγεί στην
παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομίας, αλλά με
ακόμη πιο ισχυρή συγκέντρωση της παραγωγής, συρ-
ρίκνωση της μεσαίας τάξης και την ακόμη πιο φθηνή
εργασία. Οι ευρωπαϊκοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμ-

ψης, του ΕΣΠΑ, των αγροτικών ενισχύσεων, των φθη-
νών δανείων, λόγω κάλυψης από την Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα που έφερε η πανδημία, και η ελαστική
δημοσιονομική πολιτική, πάλι λόγω πανδημίας, είναι
τα ισχυρά εργαλεία προώθησης της πολιτικής της.

Από κεκτημένη ταχύτητα, από ιδεοληψία και από
συνειδητό σχεδιασμό η κυβέρνηση πηγαίνει κόντρα
και στο διεθνές οικονομικό ρεύμα που ξεκίνησε από
τις ΗΠΑ και επηρεάζει όλες τις χώρες, με πρώτες
εκείνες της Ε.Ε.

Η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, η υποστήριξη
της μεσαίας τάξης, της εργασίας, του κοινωνικού κρά-
τους και η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής είναι τα
νέα προτάγματα στη Δύση και όχι μόνο.

Αν η κυβέρνηση ολοκληρώσει τους σχεδιασμούς
της, οι ανισότητες στη χώρα μας θα ενταθούν, η οικο-
νομική ισχύς των μεγάλων εγχώριων και διεθνών ομί-
λων με τη στήριξη των ΜΜΕ θα ενισχύσει το πολιτικό
τους βάρος και θα είναι εύκολο να ακυρώνουν κάθε
προσπάθεια εναλλακτικών πολιτικών επιλογών, που
θα επιζητούν μια πράσινη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυ-
ξη και μια διαφανή λειτουργία των θεσμών της κοινω-
νικής και πολιτικής εκπροσώπησης.

Οι πολιτικές εκπροσωπήσεις σε όλα τα επίπεδα θα
γίνουν ακόμη περισσότερο διεκπεραιωτές αυτών των
επιλογών, αν θέλουν να διατηρήσουν τα αξιώματά
τους. 

Όταν η πανδημία περάσει 
Όταν ελεγχθεί η πανδημία, τραβηχτεί η κουρτίνα

του φόβου και σταματήσουν τα επιδόματα και οι τα-
μειακές ενισχύσεις σε εργαζόμενους, ανέργους,
επαγγελματίες και επιχειρήσεις και οι ευρωπαϊκοί θε-
σμοί επαναφέρουν τους δημοσιονομικούς και νομι-
σματικούς κανόνες, θα φανεί το πραγματικό μέγεθος

της οικονομικής, παραγωγικής και κοινωνικής κρί-
σης. Η αναμενόμενη διεθνώς σημαντική αύξηση του
παγκόσμιου ΑΕΠ θα αποτυπωθεί και στη χώρα μας,
όμως οι μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότη-
τες δεν θα περιοριστούν, η ανάπτυξη που θα φέρουν οι
κοινοτικοί πόροι δεν θα διαχυθεί στην ελληνική κοι-
νωνία, αντιθέτως η νέα παραγωγική διάρθρωση θα τις
ενισχύει.

Όλα αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συγ-
κρότησης τοπικών και περιφερειακών συμμαχιών
αξιοπρέπειας, που θα υπερασπίζονται την αυτονομία
της πολιτικής από τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα
και τους τοπικούς και περιφερειακούς εκφραστές
τους. Αυτό το μέτωπο αυτονομίας και αξιοπρέπειας
μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την ενεργό
συμμετοχή μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας και των
νέων που δοκιμάζονται και θα δοκιμαστούν ακόμη
περισσότερο.

Οι συμμαχίες αυτές θα υπερβούν παρατάξεις και
κόμματα, που δεν θα μπορούν να κατανοήσουν τη νέα
πραγματικότητα και θα προσπαθούν να επιβιώσουν
είτε με παλιές λαϊκίστικες συνταγές διαφόρων απο-
χρώσεων είτε με ενσωμάτωση στις επιλογές των ισχυ-
ρών οικονομικών συμφερόντων.

Αυτή η στρατηγική αφορά απολύτως και στις γενι-
κότερες εθνικές πολιτικές, όμως σήμερα αυτές φαί-
νονται καθηλωμένες είτε από ενοχές και αγκυλώσεις
του παρελθόντος είτε από μικρές και μεγάλες μαται-
οδοξίες προσώπων και πολιτικών ομάδων.

Ένας σαρωτικός άνεμος ενός ορθολογικού ριζο-
σπαστισμού μπορεί να δημιουργήσει μια ρεαλιστική
αισιοδοξία στην πλειονότητα των πολιτών που θα στη-
ρίξει πολιτικές πράσινης βιώσιμης και εξωστρεφούς
ανάπτυξης σε όλη τη χώρα και για όλες τις κοινωνικές
τάξεις και ομάδες.

Εναλλακτική στρατηγική στη συντηρητική πολιτική

Τ
ην ώρα που η Αμερική του Μπάιντεν αφήνει
πίσω της τις ΗΠΑ του Τραμπ κι επιστρέφει ως
η μεγαλύτερη υπερδύναμη του πλανήτη, στις

διεθνείς εξελίξεις διαπιστώνεται μια υποδόρια, αλλά
ανησυχητική αστάθεια σε μεγάλες, υπερεθνικές
συμμαχίες της Δύσης.

Παράδειγμα πρώτο, το ΝΑΤΟ: Η Τουρκία επιμένει,
επί μήνες, ότι θα κρατήσει στο έδαφός της τους ρωσι-
κούς S-400, παρά την κατηγορηματική αντίθεση του
ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Το ΝΑΤΟ αντιτίθεται μεν, δεν κά-
νει τίποτα δε προκειμένου να πιέσει την Τουρκία.
Αφήνει τον άχαρο ρόλο στις ΗΠΑ. Το ΝΑΤΟ δεν θέλει
ή, μάλλον, δεν μπορεί να ορθώσει το ανάστημα αυτού
που είναι, δηλαδή της Ατλαντικής Συμμαχίας, στη με-
γαλομανία μιας χώρας-μέλους του που θέλει και να
είναι στο ΝΑΤΟ και να ψωνίζει στρατιωτικό υλικό από
τη Νο1 αντίπαλη χώρα, τη Ρωσία. Και το ΝΑΤΟ απλώς
δεν αντιδρά. Αντίθετα, αν παρακολουθήσει κανείς τις
υμνητικές για την Τουρκία δηλώσεις του απερχόμε-
νου γενικού γραμματέα της Συμμαχίας κ. Στόλτενμ-
περγκ, τότε καταλαβαίνει ότι η κεφαλή αυτού που θε-

ωρείται η στρατιωτική συμμαχία της Δύσης μένει
άπραγη στην πρώτη εκδήλωση μονομερούς ενέργει-
ας από ένα κράτος-μέλος όπως η Τουρκία.

Παράδειγμα δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση: Είκοσι
επτά χώρες συμφώνησαν και συνυπέγραψαν να είναι
μέλη αυτής της πολύπλευρης συμμαχίας και να υπη-
ρετούν, μεταξύ άλλων, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
Κι όμως, η Γερμανία συγκάλεσε τον Ιανουάριο του
2020 τη Διάσκεψη για τη Λιβύη καλώντας και την
Τουρκία, όχι όμως και την Ελλάδα, που από κάθε
άποψη (γεωγραφικά, πολιτικά) είναι καταλληλότερη
να μετάσχει σε αυτήν τη διάσκεψη. Η Αθήνα διαμαρ-
τυρήθηκε κι επειδή το Βερολίνο δεν μπορούσε να
πάρει πίσω την εκπεφρασμένη θέση του, άφησε ένα
παράθυρο ανοικτό για την επόμενη διάσκεψη. Αυτή,
δηλαδή, που ξεκίνησε χθες και για μια ακόμη φορά
περιλαμβάνει την Τουρκία, όχι όμως την Ελλάδα.

Ποιο παιχνίδι παίζει η Γερμανία; Το προφανές! Εί-
ναι και αισθάνεται η υπερδύναμη της Ευρώπης και
για μια ακόμη φορά (θυμάμαι πρόχειρα και τις παρά-
νομες επιδοτήσεις εταιρειών της παρά τα όσα ορίζον-

ται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία) βάζει τις δικές της
συμμαχίες και τα συμφέροντα πάνω από τα κοινά,
ευρωπαϊκά. Θέλει να «κάνει λεζάντα» στην Τουρκία -
κατανοητό, με δεδομένο ότι οι εμπορικές σχέσεις
των δύο χωρών ξεπερνούν τα 52 δισ. δολάρια ετη-
σίως- και προτιμά να δυσαρεστήσει για δεύτερη φο-
ρά την Αθήνα παρά τον αγαπημένο της Ερντογάν.

Μετά φταίμε εμείς που θυμόμαστε παρόμοιες αν-
τιλήψεις από το Βερολίνο; Τότε που είχε περιοριστεί
μετά τη Συνθήκη των Βερσαλλιών (τέλος Α’ Παγκο-
σμίου) όπως αυτοπεριορίστηκε στις μέρες μας υπο-
γράφοντας τη δέσμευσή της στις ευρωπαϊκές αξίες,
αλλά στην πράξη υπερεξοπλιζόταν παραβιάζοντας
ευθέως τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, για να φτάσου-
με στο αιματοκύλισμα του Β’ Παγκοσμίου; Χθες, άλ-
λωστε, ήταν η επέτειος της ναζιστικής εισβολής στην
ΕΣΣΔ. Η συμπεριφορά της σημερινής Γερμανίας
υπέρ της Τουρκίας είναι «καρμπόν» η συμμαχία των
ναζί με το καθεστώς Μουσολίνι. Και η Ευρώπη
απλώς κοιτάζει χωρίς δυνατότητα να πιέσει τη Γερ-
μανία να συμπεριφερθεί ως Ευρωπαία…

Τριγμοί στις συμμαχίες…

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος

του
Γιάννη 
Μαγκριώτη 

Πρώην υπουργός 
ΠΑΣΟΚ
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Α
κόμη μια φορά με τον νέο εκλογικό νόμο για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση η Νέα Δημοκρατία
παρουσιάζει τη «βουτιά» στο παρελθόν ως εκ-

συγχρονισμό και καινοτομία. Με πρόφαση την κυβερ-
νησιμότητα και την αποτελεσματικότητα, η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνει τη μεθοδευμένη
και ιεραρχημένη επίθεσή της στο θεσμικό πλαίσιο της
Αυτοδιοίκησης.

Η απαξίωσης της λαϊκής ψήφου και ο νεοσυγκεν-
τρωτισμός που αποπνέει το εκλογικό σύστημα που ει-
σηγείται η κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα
δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα. Απονομιμοποί-
ηση στη συνείδηση των πολιτών των τοπικών ηγεσιών,
πρόσθετες δυσκολίες για νέους ανεξάρτητους συν-
δυασμούς, στροφή σε συγκεντρωτικά μοντέλα διοίκη-
σης κ.λπ.

Ο «Κλεισθένης», τον οποίο νομοθετήσαμε ως ΣΥΡΙ-
ΖΑ, δεν είναι το τέλειο σύστημα και χρειαζόταν σημαν-
τικές αλλαγές και προσαρμογές. Είναι, όμως, ένας νό-
μος που δεν άφησαν να δοκιμαστεί εξαιτίας των πα-
ρεμβάσεων του κ. Θεοδωρικάκου. Άλλο διορθώσεις
και αλλαγές και άλλο κατάργηση και επιστροφή σε ένα
υπερπλειοψηφικό σύστημα.

Οι κυβερνώντες έχουν την εντύπωση ότι επειδή σή-
μερα υπάρχει μια ευνοϊκή κατάσταση πλειοψηφιών για
τη Ν.Δ. στους δήμους, αυτός ο νόμος τούς βολεύει. Θέ-
λουν μια Τοπική Αυτοδιοίκηση «υπηρέτη» των πολιτι-
κών τους επιδιώξεων και των κομματικών τους σχε-
διασμών. Φοβούνται τη συσπείρωση των προοδευτι-
κών δυνάμεων στον δεύτερο γύρο, απεχθάνονται τις
συνεργασίες, τη δημοκρατική διάχυση της εξουσίας
και τον δημόσιο έλεγχο.

Είναι σαφές ότι ο κ. Βορίδης και στην Αυτοδιοίκηση
και στις άλλες αρμοδιότητές του στο υπουργείο Εσωτε-

ρικών με εντολή του κ. Μητσοτάκη υλοποιεί αυτά που
δήλωνε ως τομεάρχης Εσωτερικών στην αντιπολίτευ-
ση: «Πρέπει να υπάρξει στρατηγική ήττα των ιδεών της
Αριστεράς για να μην ξαναβρεθεί στην εξουσία με
οποιαδήποτε μορφή της». Δηλαδή, ούτε στους αυτοδι-
οικητικούς θεσμούς.

Μπορούν να κάνουν όσα σχέδια θέλουν και ό,τι υπο-
λογισμούς νομίζουν, αλλά να ξέρουν ότι, ανεξαρτήτως
εκλογικού συστήματος, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμ-
μαχία θα επιδιώξει προοδευτικές πλειοψηφίες στους
δήμους και στις περιφέρειες και θα στηρίξει πλατιά
αυτοδιοικητικά προοδευτικά σχήματα διδασκόμενος
και από τα λάθη του παρελθόντος, αλλά από μια νέα αν-
τίληψη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο «γαλάζιος»
αυτοδιοικητικός χάρτη του 2019 θα ανατραπεί.

Ένα ευρύ μέτωπο προοδευτικών πολιτικών δυνάμε-
ων την επόμενη μέρα μπορεί και πρέπει να θεμελιώσει
ξανά μια δημοκρατική και αποτελεσματική Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση. Αυτόνομη, υπερασπίστρια των τοπικών
υποθέσεων, φορέα ανάπτυξης και δημιουργίας δι-
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης. Για να είμαι σαφής,
αναφέρομαι στους αυτοδιοικητικούς που πολιτικά
πρόσκεινται στο ΚΙΝ.ΑΛ. και δεν λοξοκοιτάζουν προς
τη Ν.Δ. και στο μεγάλο κομμάτι των κεντροαριστερών
προοδευτικών αυτοδιοικητικών που είναι εκτός
ΚΙΝ.ΑΛ. και εκτός ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχίας
και επιδιώκουν την ανασυγκρότηση του προοδευτικού
αυτοδιοικητικού πόλου πάνω σε νέες βάσεις με ισότη-
τα, δημιουργία κοινών τοπικών προγραμμάτων και αυ-
τοτέλεια από κομματικές επιδιώξεις.

Ας δούμε, όμως, και κάποια άλλα παράδοξα της ελ-
ληνικής πραγματικότητας. Ενώ η συζήτηση σε όλες τις
χώρες του κόσμου ξεκινά με την οριοθέτηση των αρ-
μοδιοτήτων στην Ελλάδα, πάμε ανάποδα. Τι θέλουμε

να κάνουν οι δήμοι; Τι οι περιφέρειες; Τι το κεντρικό
κράτος; Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ τους; Πού πήγε
το περίφημο ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων με διά-
θεση ενίσχυσης για την αποκέντρωσή τους προς το
επίπεδο του πολίτη που ανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης,
αλλά 24 μήνες μετά δεν έχει κάνει τίποτα;

Για να μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναλάβει
τον ρόλο της είναι κρίσιμο να εκπονηθεί ένα συνολικό-
τερο στρατηγικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμισή της, που
δεν θα εστιάζει μόνο στο εκλογικό σύστημα, αλλά θα
επιδιώκει μια πραγματική διοικητική αναδιάρθρωση, η
οποία θα ενισχύσει τους ρόλους και θα αποσαφηνίσει
τις σχέσεις μεταξύ κεντρικού κράτους, τοπικών δημό-
σιων θεσμών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και θα οδη-
γήσει σε μια ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων,
πόρων και εξουσιών, άρα σε μια ισχυρή Τοπική Αυτο-
διοίκηση.

Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον βασι-
κό στόχο, που θα είναι ένα πραγματικά αποτελεσμα-
τικό κράτος, μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και
διαβαθμιδική συνεργασία. Οι δήμοι και οι περιφέ-
ρειες να έχουν τους πόρους και τις δυνατότητες,
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε
περιοχής, ώστε να δημιουργούν μαζί με την τοπική
κοινωνία μια αναπτυξιακή προοπτική. Η μεταρρύθ-
μιση αυτή οφείλει να εκκινήσει από την κεντρική δι-
οίκηση και να συμπεριλάβει την Αυτοδιοίκηση Α’ και
Β΄ βαθμού, με στόχο την τελική διαμόρφωση ενός
νέου μοντέλου διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με την
αποκέντρωση του κράτους και την ισχυροποίηση
της Αυτοδιοίκησης. Αν δεν επαναπροσδιορίσουμε
θεσμικά τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της κεν-
τρικής κυβέρνησης, δεν θα μπορέσουμε να πραγ-
ματοποιήσουμε μια πραγματική αποκέντρωση.

Αποκέντρωση του κράτους και ισχυρή Αυτοδιοίκηση 
για μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Ελλάδα

Α
ν σας αρέσει να αγκαλιάζεστε, ο κόσμος
μπορεί να αποτελεί ένα δύσκολο μέρος κά-
ποιες φορές. Ποτέ δεν ξέρεις πότε και αν κά-

ποιος που θα συναντήσεις θα είναι πρόθυμος για κάτι
τέτοιο.

Γιατί, λοιπόν, μερικοί άνθρωποι αγαπούν το αγκά-
λιασμα, ενώ άλλοι το μισούν; Σύμφωνα με έρευνες,
αυτό μπορεί να έχει σχέση με τον τρόπο που μεγαλώ-
νουμε.

Η τάση μας να ασχολούμαστε με τη φυσική αφή -
είτε να αγκαλιάζουμε είτε να χρησιμοποιούμε ένα
χτύπημα στην πλάτη- είναι συχνά προϊόν των εμπει-
ριών μας στην παιδική ηλικία.

Πρόσφατες μελέτες διαπίστωσαν ότι τα άτομα που
μεγάλωσαν από γονείς που αγκαλιάζονταν συχνά
ήταν πιο πιθανό να λειτουργούν με όμοιο τρόπο στην
ενηλικίωσή τους. Η μελέτες κατέληξαν, επίσης, στο
συμπέρασμα ότι το αγκάλιασμα είναι ένα σημαντικό

στοιχείο στη συναισθηματική ανατροφή ενός παιδι-
ού. Αντιθέτως, τα άτομα που μεγαλώνουν από γονείς
που δεν αγκαλιάζονται συχνά, η ίδια η σκέψη του αγ-
καλιάσματος μπορεί να τους κάνει να νιώθουν άβολα.
Σε μια οικογένεια που δεν καλλιεργείται το πρότυπο
της αγκαλιάς, τα παιδιά μπορεί να μεγαλώσουν και να
ακολουθήσουν το ίδιο μοτίβο.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες
κάποιος μπορεί να μεγαλώσει χωρίς φυσική αφή και
στην πραγματικότητα να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.
Μερικά παιδιά, για παράδειγμα, μεγαλώνουν και αι-
σθάνονται να λιμοκτονούν για αφή με αποτέλεσμα να
χρησιμοποιούν την αγκαλιά έντονα για κοινωνικούς
λόγους, σε βαθμό ώστε να μην μπορούν να χαιρετή-
σουν έναν φίλο χωρίς αγκαλιά.
Πώς μας επηρεάζει η απουσία της αγκαλιάς;

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι που η απουσία του
αγγίγματος μπορεί να επηρεάσει ένα αναπτυσσό-

μενο σώμα: 1) Μπορεί να οδηγήσει σε ένα υπανά-

πτυκτο κολπικό νεύρο, μια δέσμη νεύρων που

εκτείνεται από τον νωτιαίο μυελό έως την κοιλιά,

το οποίο μπορεί να μειώσει την ικανότητα των αν-

θρώπων να είναι συμπονετικοί. 2) Μπορεί να οδη-

γήσει σε ένα υπανάπτυκτο σύστημα ωκυτοκίνης -

την ορμόνη της αγάπης, που μπορεί να εμποδίσει

τους ανθρώπους να σχηματίσουν δεσμούς με άλ-

λους ανθρώπους.

Μπορείτε να ξεπεράσετε την αποστροφή σας 
στις αγκαλιές

Αν και κανείς δεν θα πρέπει ποτέ να αισθάνεται

υποχρεωμένος να αγκαλιάσει κάποιον, αν θέλετε

μπορείτε να ξεπεράσετε την αποστροφή σας αυτή.

Μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας, να νιώσετε ανακού-

φιση, ευγνωμοσύνη, έκπληξη, αποδοχή και μάλιστα

να μετανιώσετε που δεν το βιώνατε τόσο καιρό.

Γιατί μερικοί άνθρωποι μισούν τις αγκαλιές;

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki

του
Κώστα 
Ζαχαριάδη

Βουλευτής Β1
Βορείου Τομέα
Αθηνών, 
τομεάρχης 
Εσωτερικών 
ΣΥΡΙΖΑ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πρύτανης ΕΚΠΑ

Τη βεβαιότητα ότι η ινδική με-
τάλλαξη όχι μόνο θα εμφανι-
στεί, αλλά τελικώς θα επικρα-
τήσει και στη χώρα μας εκφρά-

ζει ο καθηγητής και πρύτανης του ΕΚΠΑ
Αθανάσιος Δημόπουλος.  Ο κ. Δημόπου-
λος συστήνει τη χρήση της μάσκας ακόμη
και στους εξωτερικούς χώρους, όπου
υπάρχει συνωστισμός, ενώ εμφανίζεται
καθησυχαστικός για την κάλυψη και την
προστασία που παρέχουν τα εμβόλια
έναντι και του νέου στελέχους «Δ».

Ποιους… στοχοποιεί 
η μετάλλαξη «Δ» που 
θα επικρατήσει και εδώ
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Με τα επιδημιολογικά δεδομένα σε χα-
μηλά επίπεδα και την πορεία των εμβο-
λιασμών να παρουσιάζει μια αρκετά
καλή εικόνα, θα περίμενε κανείς η συ-
ζήτηση για την έλευση ενός τέταρτου
κύματος να καθυστερήσει ή, ακόμη, για
τους πιο αισιόδοξους να μη μας απα-
σχολήσει ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, μόλις
χθες «συναγερμός» σήμανε στην Ελλά-
δα για τη λεγόμενη ινδική μετάλλαξη
του Covid-19. Θεωρείτε δεδομένη την
επικράτηση του στελέχους «Δ» και στη
χώρα μας;
Το ιδιαίτερα μολυσματικό νέο στέλεχος

«Δ» του ιού SARS-CoV-2, που πρωτοεμ-
φανίστηκε στην Ινδία, εμφανίζει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που το καθιστούν αρκετά
πιθανό να επικρατήσει στη χώρα μας. Εί-
ναι πιο μεταδοτικό από το στέλεχος «Α», ή
αλλιώς στέλεχος του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου, το οποίο είχε επικρατήσει τον τελευ-
ταίο καιρό. Οι επιστήμονες δεν είναι ακό-
μη βέβαιοι γιατί το στέλεχος αυτό είναι τό-
σο πιο μεταδοτικό. Το αποδίδουν πιθανά
σε αλλαγές στην πρωτεϊνική ακίδα S που
διευκολύνουν την είσοδο του ιού στα κύτ-
ταρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μελέτες δεί-
χνουν ότι παιδιά και ενήλικες κάτω των 50
ετών είναι 2,5 φορές πιθανότερο να μο-
λυνθούν με το νέο αυτό στέλεχος και
έχουν διπλάσιο κίνδυνο νοσηλείας σε
σχέση με το στέλεχος «Α». Στην Κίνα η
σχετικά βραχύχρονη εμπειρία με το νέο
στέλεχος δείχνει ότι τα συμπτώματα των
ασθενών είναι βαρύτερα και η κλινική
τους εικόνα επιδεινώνεται γρήγορα. Με
δεδομένη τη σταδιακή άρση των ταξιδιω-
τικών περιορισμών από χώρα σε χώρα, η
διασπορά αναμένεται μεγάλη και πρέπει
να είμαστε προετοιμασμένοι.

Για το ποσοστό προστασίας μας από την

ινδική μετάλλαξη με τα υπάρχοντα εμ-
βόλια εκφράζεται ανησυχία για αυτό
της AstraZeneca, που φαίνεται να πα-
ρέχει μικρότερη κάλυψη σε σχέση με
εκείνο της Pfizer. Τι πρέπει να κάνουν
οι πολίτες που έχουν λάβει τις δόσεις
του εμβολίου της Οξφόρδης;
Το στέλεχος «Δ» μπορεί να είναι πιο αν-

θεκτικό στην ανοσία που παρέχει ο εμβο-
λιασμός, ιδίως αν τα άτομα δεν έχουν ολο-
κληρώσει τον εμβολιασμό τους, δηλαδή
αν έχουν κάνει μόνο μία δόση. Ωστόσο, τα
δεδομένα δείχνουν υψηλά ποσοστά απο-
τελεσματικότητας των εμβολίων ενάντια
στο «Δ» στέλεχος για όσους έχουν ολο-
κληρώσει τον εμβολιασμό τους και με τις
δύο δόσεις ενός εμβολίου έναντι του
SARS-CoV-2 . Σε περίπτωση νέου επιδη-
μικού κύματος λόγω επικράτησης ενός
νέου στελέχους, τα βασικά μέτρα ατομι-
κής υγιεινής, η χρήση μάσκας και η σωμα-
τική απομάκρυνση παραμένουν ιδιαίτερα
σημαντικά και αποτελεσματικά για την
αποφυγή της μετάδοσης του ιού.

Έχουμε σαφή συμπεράσματα, έχουμε
καταλήξει στο λεγόμενο mix and
match; Στον εμβολιασμό, δηλαδή, με
διαφορετικό εμβόλιο ανά δόση; Και το
ρωτώ γιατί λόγω των περιστατικών πα-
ρενεργειών αλλά και θανάτων μερίδα
πολιτών εμφανίζεται επιφυλακτική και
δεν προσέρχεται στα εμβολιαστικά
κέντρα.
Ο εμβολιασμός με διαφορετικό εμβό-

λιο ανά δόση δεν αποτελεί γενικό κανό-
να, αλλά μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει
να αξιολογείται σε εξατομικευμένη βάση
στην περίπτωση εμφάνισης σοβαρών
ανεπιθύμητων συμβάντων μετά την πρώ-
τη δόση του εμβολίου. Ο σκοπός είναι η
αλλαγή της κατηγορίας του εμβολίου
ώστε να αποφευχθούν οι παρενέργειες.
Ειδικά για το εμβόλιο της
AstraZeneca/Πανεπιστήμιο της Οξφόρ-
δης τα δεδομένα δείχνουν ότι όποιος δεν
εμφάνισε θρόμβωση μετά την πρώτη δό-
ση έχει ακόμη μικρότερη πιθανότητα για
θρόμβωση μετά τη δεύτερη δόση. Αξίζει
να σημειωθεί ότι προς το παρόν διαθέ-
τουμε ισχυρά αποδεδειγμένα στοιχεία
κλινικής αποτελεσματικότητας μετά τον
εμβολιασμό με δύο δόσεις του ιδίου εμ-
βολίου (Pfizer ή Moderna ή As-
traZeneca) και όχι με τον συνδυασμό δό-
σεων από διαφορετικά εμβόλια.

Μάσκα τέλος. Βλέπετε ρίσκο πίσω από
την άρση αυτού του μέτρου; 
Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε

λαμβάνοντας υπόψη τη θετική πορεία των
επιδημιολογικών δεδομένων και των νο-
σηλειών κατά το τελευταίο διάστημα στη
χώρα μας και είναι πιθανό να αναθεωρη-
θεί ανάλογα με τη μελλοντική πορεία της
πανδημίας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η
μάσκα δεν είναι πλέον αναγκαία σε εξωτε-
ρικούς χώρους, ωστόσο παραμένει υπο-
χρεωτική σε εσωτερικούς χώρους αλλά
και σε εξωτερικούς χώρους όπου παρατη-
ρείται συνωστισμός και άρα υπάρχει με-
γαλύτερη πιθανότητα μετάδοσης του
SARS-CoV-2.

Ευρωπαϊκές χώρες όπως, π.χ., το Βέλ-
γιο αλλά και η Βρετανία εξακολουθούν
να τηρούν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα

για τους τουρίστες. Θεωρείτε ότι οι
αποφάσεις που έχουμε λάβει εμείς για
το άνοιγμα του τουρισμού μας είναι σω-
στές ή υψηλού ρίσκου;
Το άνοιγμα του τουρισμού θα πραγματο-

ποιηθεί με την εφαρμογή συγκεκριμένων
υγειονομικών πρωτοκόλλων ώστε να προ-
ληφθεί η έξαρση των κρουσμάτων Covid-
19 κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η κα-
θολική χρήση των πιστοποιητικών εμβο-
λιασμού, των δοκιμασιών PCR και των
δειγματοληπτικών rapid tests θα μειώσει
σημαντικά την πιθανότητα έλευσης θετι-
κών κρουσμάτων. Ιδιαίτερη σημασία θα
πρέπει να δοθεί στην ιχνηλάτηση των νέων
κρουσμάτων από τρίτες χώρες, καθώς και
στη γονιδιωματική ανάλυσή τους ώστε να
περιχαρακωθεί η μετάδοση νέων στελε-
χών στην κοινότητα.

Ο νέος κορονοϊός, κύριε πρύτανη, ήρθε
για να μείνει; Τι μας δίδαξε αυτή η με-
γαλύτερη απειλή στη σύγχρονη ιστορία
της ανθρωπότητας και κυρίως πότε θα
απαλλαγούμε από αυτόν; 
Με βάση την εμπειρία των τελευταίων

μηνών, έχει καταστεί σαφές ότι θα πρέπει
να υιοθετήσουμε για ένα ικανό χρονικό
διάστημα μηνών έναν νέο τρόπο ζωής που
να συνάδει με την απαρέγκλιτη τήρηση
των μέτρων αποτροπής της μετάδοσης της
λοίμωξης Covid-19. Η ουσιαστικότερη αν-
τιμετώπιση είναι η πρόληψη, έτσι ώστε να
παραμείνουμε όλοι ασφαλείς και να προ-
φυλάξουμε τους εαυτούς μας, τους οι-
κείους μας και τους συμπολίτες μας. Υπο-
λογίζεται ότι περίπου το 60% έως 70% του
πληθυσμού πρέπει να αποκτήσει ανοσία,
είτε μέσω φυσικής λοίμωξης είτε μέσω
εμβολιασμού, για να επιτύχουμε την ανο-
σία αγέλης και να τερματίσει η πανδημία
Covid-19.

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη

«
Ο εμβολιασμός 
με διαφορετικό εμβόλιο 
ανά δόση δεν αποτελεί 
γενικό κανόνα, αλλά 
θα πρέπει να αξιολογείται
σε εξατομικευμένη βάση



Υψηλός στόχος
Σύμφωνα με τις
δεσμεύσεις της
χώρας έναντι των
δανειστών, από το
2023 και έως το
2030 η χώρα μας
θα έπρεπε να πετυ-
χαίνει κατά μέσο
όρο πρωτογενή
πλεονάσματα της
τάξεως του 2,2%
του ΑΕΠ. Ωστόσο,
σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το νέο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2022-2025 προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα που φτάνουν ακόμη και
το 3,7%.

ΤΤον κάλυψε
Η διαφοροποίηση του πρώην
αναπληρωτή υπουργού Υγεί-
ας για τα εμβόλια και τη χρη-
σιμότητά τους είναι σοβαρή
και δημιουργεί ένα θέμα στο
αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ ότι στη-
ρίζει τον εμβολιασμό. Βεβαί-
ως, η απάντηση του Αλέξη
Τσίπρα σε όλα αυτά δόθηκε
στη Βουλή, καθώς ο ίδιος
υπενθύμισε ότι ο Παύλος Πο-
λάκης ούτε υπουργός Υγείας
είναι ούτε στην Επιτροπή
Λοιμωξιολόγων συμμετέχει.

Απολύτως θετικό
Μόνιμη θα είναι η μείωση του

ΦΠΑ σε πέντε ελληνικά νη-

σιά (Χίος, Λέρος, Σάμος, Κως

και Λέσβος) όσο λειτουργούν

σε αυτά δομές αιτούντων

άσυλο. Αυτή η πρόβλεψη έρ-

χεται να αντικαταστήσει την προσωρινή εξάμηνη παράταση

της μείωσης ΦΠΑ που ίσχυε με βάση τον υπολογισμό της

χωρητικότητας των δομών.

Περί βιοηθικής
Στην έκθεση της Επιτροπής Βιοηθικής

προτείνεται μια προσέγγιση «κλιμακού-

μενης πρωτοβουλίας» από την πλευρά

της Πολιτείας με εκστρατείες ενημέρω-

σης και ευαισθητοποίησης, μέτρα ενθάρ-

ρυνσης και αποθάρρυνσης και ως έσχατη

λύση την πρόβλεψη της υποχρεωτικότη-

τας εμβολιασμού. Όλο το μυστικό είναι

στη σωστή ενημέρωση. 

Η γραμμή πλεύσης μετά την πανδημία

Η
ταχεία παραγωγή και η διάθεση εμβολίων
έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της
υγειονομικής κατάστασης, πιστεύουν στην

Κομισιόν. Ενδεχόμενες βελτιώσεις στην τεχνολογία
των εμβολίων, που δεν θα απαιτούσαν αποθήκευση
χαμηλής θερμοκρασίας ή θα μπορούσαν να χορηγη-
θούν με μία δόση, θα επιτάχυναν την επιστροφή
στους κανονικούς ρυθμούς.

Η δημοσιονομική στήριξη ήταν εξαιρετικά ισχυρή

και θα μπορούσε να έχει εντονότερα αποτελέσματα
απ’ ό,τι προβλεπόταν σήμερα. Η χαλάρωση της νομι-
σματικής και δημοσιονομικής πολιτικής ήρθε με
ισχυρό και συγχρονισμένο τρόπο κατά την πρώιμη
φάση της πανδημίας. Μια καλύτερη από την αναμε-
νόμενη ανάκαμψη θα μπορούσε να συμβεί αν διατη-
ρηθεί ο διεθνής συντονισμός στο μεταγενέστερο
στάδιο της ανάκαμψης. Οι επόμενοι μήνες θα δεί-
ξουν πώς θα πάμε.
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Α σφυκτικές οικονομικές πιέσεις υφί-
στανται σχεδόν στο σύνολό τους οι επι-
χειρήσεις εξαιτίας της παγκόσμιας

πληθωριστικής τάσης που παρατηρείται τους
τελευταίους μήνες με την αύξηση των διεθνών
τιμών σε μια σειρά από πρώτες ύλες και τις αυ-
ξήσεις στις τιμές του ναυτιλιακού ναύλου, θυ-
μίζοντας εποχές «μαύρης αγοράς».

Το κόστος του ναυτιλιακού ναύλου για τις με-
ταφορές κοντέινερ έχει αυξηθεί τον τελευταίο
χρόνο περισσότερο από 500%, καθώς οι ναυτι-
λιακές εταιρείες στον κλάδο αυτό, δρώντας
καιροσκοπικά και ολιγοπωλιακά, ανεβάζουν
τις τιμές ανεξέλεγκτα με την ανοχή και της Κί-
νας, ωθώντας σε χειραγώγηση της προσφοράς
εμπορευματοκιβωτίων.

Σύμφωνα με τις έρευνες, η τιμή του πετρε-
λαίου θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 37,94%,
της βενζίνης κατά 52,14%, της σόγιας κατά
17,1%, του καφέ κατά 26,59%, του γάλακτος κα-
τά 20,06%, του καλαμποκιού κατά 35,64%, των
πουλερικών κατά 16,64%, του μαλλιού κατά
12,72%, του χαλκού κατά 33,19% και του αλου-
μινίου κατά 26,54%. Δεν είναι όμως μόνο η αύ-
ξηση των τιμών που δημιουργεί πρόβλημα στις
επιχειρήσεις. Είναι και η εξωπραγματική αύ-
ξηση του κόστους του ναυτιλιακού ναύλου για
τις μεταφορές κοντέινερ.

Οι βασικές εταιρείες που παράγουν και δια-
θέτουν με τη μορφή leasing τα εμπορευματο-
κιβώτια στην Κίνα ανήκουν στο κράτος ή επι-
χορηγούνται μέσω του σκιώδους τραπεζικού
συστήματος της αχανούς χώρας. Το ζήτημα
λαμβάνει στρατηγικές διαστάσεις, αφού η κι-
νεζική παραγωγή κοντέινερ ανέρχεται στο 85%
της παγκόσμιας παραγωγής, προσδίδοντάς της
χαρακτηριστικά μονοπωλίου.

Ο συνδυασμός των ανωτέρω στοιχείων έχει
δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μίγμα που πλη-
θωρίζει την παγκόσμια οικονομία σε εξαιρετι-
κά υψηλό βαθμό. Η ελληνική κυβέρνηση θα
πρέπει άμεσα να λάβει μέτρα ώστε να ελαφρύ-
νει τους Έλληνες εισαγωγείς και εξαγωγείς.

Η πρόταση να εκπίπτουν οι ναύλοι κατά
130%-150% για να μπορέσει να υπάρξει μεγα-
λύτερη φορολογική εξοικονόμηση για τους
υπόλοιπους μήνες του 2021, περίοδο που οι
ναύλοι προβλέπεται να παραμείνουν σε υψηλά
επίπεδα, είναι μονόδρομος για την ελληνική
κυβέρνηση. Οι Έλληνες εισαγωγείς πρέπει να
στηριχτούν.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Αναμένεται 
σοβαρή παρέμβαση

anetnews24@gmail.com 



E
να βήμα πριν από το τελικό στάδιο
δοκιμών βρίσκεται το πρωτότυπο
F-16 Viper της Πολεμικής Αερο-
πορίας, το πιο εξελιγμένο F-16 αυ-

τήν τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το
μαχητικό με τον σειριακό αριθμό «005» στο
κάθετο πτερύγιο πέρασε με απόλυτη επιτυχία
τα πρώτα crash tests στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, με το ελληνικό Επιτελείο να δηλώνει πλή-
ρως ικανοποιημένο για την εξέλιξη του προ-
γράμματος.

Το αεροσκάφος βρίσκεται εδώ και δύο μή-
νες στην Αεροπορική Βάση Edwards στην
Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου
έχει «γράψει» περισσότερες από 60 ώρες
στον αέρα, ώστε να δοκιμαστούν τα συστήμα-
τα που τοποθετήθηκαν στο μαχητικό στις εγ-
καταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής
Βιομηχανίας.

Το πρωτότυπο υποβάλλεται καθημερινά σε
εξαντλητικούς ελέγχους από τους μηχανι-
κούς και τους πιλότους δοκιμών τής κατα-
σκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin, οι
οποίοι έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τη λει-
τουργία των συστημάτων του αλλά και την
πτητική του συμπεριφορά, πιέζοντας το αερο-
σκάφος στα όριά του. Θερμοκρασίες, ακτινο-
βολίες, πιστοποιήσεις συστημάτων και όπλων
βρίσκονται στη λίστα των Αμερικανών, ενώ
χρησιμοποιείται εξοπλισμός υψηλής τεχνο-
λογίας για την καταγραφή των επιδόσεών του.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει ελάχιστες τρο-
ποποιήσεις και ρυθμίσεις στα συστήματα του
F-16, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα
επιτυχημένο πρόγραμμα, το οποίο σχεδιά-

στηκε από την αμερικανική εταιρεία και υλο-
ποιείται στην Ελλάδα από την ΕΑΒ. Η ολοκλή-
ρωσή του αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την
εγχώρια αμυντική βιομηχανία, αφού δημι-
ουργεί θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευ-
σης, ενώ μεταφέρει και τεχνογνωσία που
μπορεί να μετατρέψει την ΕΑΒ σε άκρως αν-
ταγωνιστική βιομηχανία, αρκεί βέβαια να ξε-
περαστούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει. 

Στα θετικά νέα που έρχονται από τις Ηνω-

μένες Πολιτείες, η διαπίστωση ότι το νέο ραν-
τάρ AESA που εγκαταστάθηκε στο F-16 δεί-
χνει να περνά με άριστα τον έλεγχο συμβατό-
τητας με το σύστημα αυτοπροστασίας ASPIS II
που διαθέτουν τα ελληνικά μαχητικά. Τα δύο
συστήματα συνυπάρχουν χωρίς προβλήματα
και έτσι δεν προκύπτει λόγος, προς το παρόν,
εγκατάστασης νέου συστήματος αυτοπροστα-
σίας που θα αύξανε τον συνολικό προϋπολο-
γισμό του προγράμματος κατά 200 εκατ. δο-
λάρια. Οι Αμερικανοί έχουν εστιάσει ακόμη
στον έλεγχο των επικοινωνιών, των συστημά-
των ναυτιλίας, του ηλεκτρονικού πολέμου και
της ανταπόκρισης του μαχητικού σε κάθε εί-
δος παρεμβολών και απειλών.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η ελληνική
«οχιά» θα πετάξει για την Αεροπορική Βάση
Elgin στη Φλόριντα, όπου θα ξεκινήσει η τελι-
κή φάση των δοκιμών. Το μαχητικό θα μπει

στον ανηχοϊκό θάλαμο για δοκιμές ηλεκτρο-
μαγνητικής συμβατότητας και αφού περάσει
με επιτυχία και αυτό το στάδιο, η εταιρεία θα
δώσει το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η
μετατροπή και των υπόλοιπων F-16 στη δια-
μόρφωση Viper. Το πρωτότυπο «005» αναμέ-
νεται να διασχίσει τον Ατλαντικό και να επι-
στρέψει στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στα τέλη
του έτους, αποτελώντας τον «οδηγό» για όλα
τα αεροσκάφη του προγράμματος.

Αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα στο οποίο
έχουν συμφωνήσει Lockheed Martin και Πο-
λεμική Αεροπορία, μέσα στο 2022 οκτώ μα-
χητικά F-16 θα μετατραπούν σε Viper, ενώ η
ΕΑΒ θα παραδώσει 14 αεροσκάφη το 2023 και
16 εντός του 2024. Στο σημείο αυτό θα μπορέ-
σουν να συγκροτηθούν οι δύο πρώτες επιχει-
ρησιακές Μοίρες Viper της Πολεμικής Αερο-
πορίας. Το 2025 θα αναβαθμιστούν ακόμη 16
αεροπλάνα, 18 μέσα στο 2026 και τα τελευταία
έντεκα μαχητικά το 2027. Η ολοκλήρωση του
προγράμματος θα ανοίξει την πόρτα για την
είσοδο της Ελλάδας στο μαχητικό 5ης γενιάς,
το αμερικανικό F-35, με το οποίο τα αναβαθ-
μισμένα F-16 «μοιράζονται» αρκετά συστή-
ματα, μεταξύ των οποίων το ραντάρ AESA.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

F-16 Viper: Τι έδειξε το crash test

Το νέο ραντάρ AESA που 
εγκαταστάθηκε στο μαχητικό
δείχνει να περνά με άριστα τον
έλεγχο συμβατότητας

Α



Ν
α τορπιλίσει την ειρηνευτική
διαδικασία στη Λιβύη με με-
θόδους «τουρκολιβυκού
μνημονίου» επιχειρεί η Άγ-

κυρα που διαφώνησε με βέτο στην άμεση
αποχώρηση των ξένων δυνάμεων και των
μισθοφόρων από την αφρικανική χώρα.
Με απροκάλυπτο τρόπο η Τουρκία δήλω-
σε την αντίθεσή της στο κοινό ανακοινω-
θέν της δεύτερης Διάσκεψης του Βερολί-
νου για την ομαλοποίηση της κατάστασης
στη χώρα, υπονομεύοντας τον ρόλο της
διεθνούς κοινότητας.

Ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της
Τουρκίας είναι εμφανής από την εμμονή
της στη διατήρηση των στρατιωτικών της
δυνάμεων στα εδάφη της Λιβύης, παρά τη
ρητή αναφορά των 17 κρατών και οργανι-
σμών που συμμετείχαν στη διαδικασία ότι
«όλες οι ξένες δυνάμεις και οι μισθοφό-
ροι πρέπει να αποχωρήσουν από τη Λι-
βύη χωρίς καθυστέρηση και ο τομέας της
ασφάλειας να αναμορφωθεί και να τεθεί
υπό ενοποιημένο καθεστώς, να ενισχυ-
θούν οι υποδομές και να βελτιωθεί ο
εφοδιασμός του πληθυσμού με τρόφι-
μα».

Η Άγκυρα, επικαλούμενη τις συμφω-
νίες που έχει υπογράψει με την προηγού-
μενη κυβέρνηση, η οποία δεν είχε τον
έλεγχο της χώρας, ισχυρίζεται ότι η πα-
ρουσία των στρατευμάτων της είναι νόμι-
μη, καθώς οι δυνάμεις αυτές «προσκλή-
θηκαν» από τον Φαγέζ αλ Σάρατζ. Και σε
αυτή την περίπτωση η Τουρκία βασίζεται
στα παράνομα μνημόνια που δεν έχουν
επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο της χώ-
ρας, όπως έκανε και στην περίπτωση της

δήθεν ΑΟΖ Τουρκίας - Λιβύης στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, που έφερε Αθήνα και
Άγκυρα σε τροχιά σύγκρουσης. Η άρνηση
της Άγκυρας για αποχώρηση αποτελεί
ηχηρή παραφωνία στη διαδικασία, στην
οποία συμφώνησαν όσοι συμμετείχαν
στη Διάσκεψη, ώστε η Λιβύη να οδηγηθεί
σε κλίμα ομαλότητας στις εκλογές του
Δεκεμβρίου.

Έγινε ακόμη εκτενής αναφορά και στην
επιχείρηση «Ειρήνη» που επιβλέπει την
εφαρμογή του εμπάργκο όπλων στα διε-
θνή ύδατα της Λιβύης. Η Ελλάδα, αν και
δεν έλαβε πρόσκληση από το Βερολίνο
για να συμμετέχει στη Διάσκεψη, διαδρα-
ματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τήρη-
ση της διεθνούς νομιμότητας στα νερά
της Λιβύης, διατηρώντας σε μόνιμη βάση

μια φρεγάτα του Στόλου στα ανοιχτά της
χώρας ώστε να διασφαλίζει ότι οι θαλάσ-
σιοι δρόμοι για τη μεταφορά στρατευμά-
των και εξοπλισμών είναι κλειστοί.

Η Τουρκία, πάντως, βρήκε για μια ακό-
μη φορά στήριγμα στη Γερμανία. Οι οικο-
δεσπότες της διάσκεψης φαίνεται να
αποδέχονται τον ρόλο της Άγκυρας στη
Λιβύη, με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερι-
κών Χάικο Μάας να χαρακτηρίζει «τακτι-
κό προσωπικό» και όχι μισθοφόρους τα
τουρκικά στρατεύματα, τονίζοντας ότι η
παραμονή τους στη χώρα «δεν αποτελεί
πρόβλημα». Ο κ. Μάας τάχθηκε υπέρ της
σταδιακής αποχώρησης των δυνάμεων
ώστε να γίνει «ισορροπημένα» και να μη
δημιουργηθεί υπεροχή για κάποια από
τις δύο πλευρές. Τα επόμενα κρίσιμα βή-

ματα για τη Λιβύη, στα οποία συμφώνη-
σαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο ΟΗΕ, εί-
ναι η διασφάλιση των προϋποθέσεων για
τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών στις 24
Δεκεμβρίου και η θέσπιση των απαιτού-
μενων νόμων.

Να διορθώσει τις παραφωνίες που προκάλεσε η ανάρτησή του
στο Twitter περί «εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Μακεδο-
νίας» επιχείρησε ο Ζόραν Ζάεφ μετά την έντονη αντίδραση της
Αθήνας και την απειλή για «πάγωμα» των μνημονίων συνεργασίας
που επρόκειτο να ψηφιστούν από το ελληνικό Κοινοβούλιο μέσα
στις επόμενες εβδομάδες.

Ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας ζήτησε από την ποδο-
σφαιρική ομοσπονδία να συμμορφωθεί άμεσα με τις διατάξεις της
Συμφωνίας των Πρεσπών και να αλλάξει το όνομά της σε... Βόρει-
ας Μακεδονίας. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Telma, μάλι-
στα, ο Ζάεφ κατηγόρησε την ποδοσφαιρική ομοσπονδία πως δεν
σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες και θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της
χώρας. Στην προσπάθειά του να πείσει την Αθήνα για τις καλές του
προθέσεις, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας υπογράμ-
μισε πως «όλα τα μη κυβερνητικά ιδρύματα που λαμβάνουν χρή-
ματα από τον κρατικό προϋπολογισμό θα πρέπει να αλλάξουν τις

επίσημες ονομασίες τους σύμφωνα με τη συνταγ-
ματική ονομασία». Ο Ζάεφ αποκάλυψε ακόμη ότι η
«FFM» έλαβε στο παρελθόν κρατικά κονδύλια για
τη διοργάνωση μαθητικών αγώνων ποδοσφαίρου,
διαψεύδοντας έτσι τον πρόεδρο της ομοσπονδίας,
ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι δεν άλλαξε το όνομα
γιατί δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό. Στην Αθήνα επικρατεί ικανοποίηση
για την αναδίπλωση Ζάεφ, ωστόσο γίνεται σαφές
ότι η ελληνική πλευρά δεν αστειεύεται με το θέμα.
Η κύρωση των μνημονίων στη Βουλή, μάλιστα,
μπορεί να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο, ανάλογα με τη στά-
ση που θα τηρήσει η γειτονική χώρα. Πρόκειται, άλλωστε, για πολύ
σημαντικές παραμέτρους της Συμφωνίας των Πρεσπών που ρυθ-
μίζουν οικονομικά και αμυντικά θέματα. 

Το πρώτο από τα μνημόνια αφορά στη στρατιωτική συνεργασία

και ρυθμίζει τεχνικά ζητήματα για την επιτήρηση του
εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας από ελληνι-
κά μαχητικά αεροσκάφη. Το δεύτερο προβλέπει τη σύ-
σταση επιτροπής Ελλήνων εμπειρογνωμόνων που θα
βοηθήσουν τους γείτονες με την ενταξιακή τους πορεία
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τρίτο τη δημιουργία
της Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ του
Enterprise Greece και του Invest In North Macedonia
για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία. 

Ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας, ερωτηθείς από
τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για τον προγραμ-

ματισμό κύρωσης από τη Βουλή των μόνιμων συνεργασιών με τη
Βόρεια Μακεδονία τόνισε: «Δεν είναι στην προτεραιοποίηση που
μου έχουν δώσει. Δεν επηρεάζουν την υλοποίηση της Συμφωνίας.
Δεν είναι κάτι συνταρακτικό...Το σκέλος που αφορά το FIR ούτως ή
άλλως τηρείται».
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Με γερμανικές πλάτες στη Λιβύη

Η Τουρκία δήλωσε την αντίθεσή
της στο κοινό ανακοινωθέν 
της δεύτερης Διάσκεψης του
Βερολίνου για την ομαλοποίηση
της κατάστασης στη χώρα, 
υπονομεύοντας τον ρόλο 
της διεθνούς κοινότητας 

Νέα κωλοτούμπα Ζάεφ μετά την ελληνική αντίδραση
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Σ
το «Δρομοκαΐτειο» οδηγήθηκε
χθες το μεσημέρι για ψυχιατρική
πραγματογνωμοσύνη ο 37χρονος
κληρικός που επιτέθηκε με καυ-

στικό υγρό στα μέλη του Συνοδικού Δικα-
στηρίου, μετά την ανακοίνωση της καθαί-
ρεσής του. 

Το απόγευμα έφτασε στην Ευελπίδων,
όπου και ασκήθηκε σε βάρος του ποινική
δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική
βλάβη κατά συρροή. Εξερχόμενος από το
εισαγγελικό κτίριο, δήλωσε στους δημο-
σιογράφους: «Δεν ήξερα ότι θα κάνω κακό.
Ζητώ συγγνώμη». 

Ο 37χρονος, που ακινητοποιήθηκε και συνε-
λήφθη αμέσως μετά την επίθεση από τον φύλα-
κα της Μονής Πετράκη και αστυνομικούς της
Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το απόγευμα της Τετάρτης, οδη-
γήθηκε αρχικά στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Αθηνών. Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο ύστερα από
λίγες ώρες να αναλάβει τον σχηματισμό δικο-
γραφίας το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών,
οπότε μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου δεν απο-
λογήθηκε προανακριτικά, παρά έμεινε για κά-
ποιες ώρες σε προσωρινό κρατητήριο, επιδει-
κνύοντας αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. 

Το διάστημα που παρέμεινε κρατούμενος
στη ΓΑΔΑ δεν μιλούσε σε κανέναν, ενώ γύρω
στις 2 τα ξημερώματα πήγε στον 11ο όροφο ο δι-
κηγόρος του και ζήτησε να μεταφερθεί σε νο-

σοκομείο, καθώς ο 37χρονος
κληρικός είχε εγκαύματα στα
χέρια και δεν είχε λάβει την αντι-
καταθλιπτική φαρμακευτική
αγωγή του. Έτσι κι έγινε. Συνο-
δεία αστυνομικών της Ασφάλει-
ας, μεταφέρθηκε περί τις 4.30 τα
ξημερώματα της Πέμπτης στο
Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγ-
γρός» για εξετάσεις, όπου παρέ-
μεινε για αρκετές ώρες, μέχρι
που λίγο μετά τις 11 το πρωί αποφασίστηκε να
οδηγηθεί στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσο-
κομείο, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-
νών να παίρνει τη δικογραφία και να εξετάζει
τις επόμενες κινήσεις και συγκεκριμένα την
άσκηση δίωξης εναντίον του. Ο συνήγορός του
πάντως, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, υποστήρι-
ξε ότι «η άδικη πράξη που τέλεσε κατά το άρθρο
34 αίρει τον καταλογισμό. Έχουμε να κάνουμε
με ψυχικά ασθενή που προσπάθησε πριν από

ενάμιση μήνα να βάλει τέλος
στη ζωή του». Επίσης, ζήτη-
σε τη διενέργεια ψυχιατρι-
κής πραγματογνωμοσύνης.

Στις λιγοστές κουβέντες
που φέρεται να είπε στους
αστυνομικούς της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αθηνών
ο 37χρονος κληρικός, ισχυ-
ρίστηκε ότι αγόρασε το καυ-
στικό υγρό μέσω Διαδικτύου

και πως δεν γνώριζε πόσο επικίνδυνο είναι. Εί-
πε: «Τους το έριξα γιατί με καθαίρεσαν». «Μου
είπε ότι πλήρωσε τη “χημική ουσία” έναντι 40
ευρώ από το Ίντερνετ», δήλωσε από τα δικα-
στήρια ο δικηγόρος του. Πληροφορίες, πάντως,
από εκκλησιαστικούς κύκλους αναφέρουν πως
το καυστικό υγρό που έβαλε σε μπουκάλια δύο
λίτρων και με τα οποία άρχισε… να ραντίζει τα
θύματά του ήταν θειικό οξύ, αναμεμειγμένο με
υγρά μπαταρίας και ακουαφόρτε!

Από το Συνοδικό
Δικαστήριο στο
«Δρομοκαΐτειο»» 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Πήραν εξιτήριο 
Εξιτήριο πήραν και οι επτά μητρο-
πολίτες του Συνοδικού Δικαστηρί-
ου που χρειάστηκε να διακομι-
στούν σε νοσοκομεία μετά την
πρωτοφανή επίθεση με το καυστι-
κό υγρό. Πιο αναλυτικά, από το
«Γεννηματάς», μετά την εξέταση
από οφθαλμιάτρους και πλαστι-
κούς χειρουργούς και τη λήψη
της κατάλληλης φαρμακευτικής
αγωγής, πήραν εξιτήριο οι μητρο-
πολίτες Γουμενίσσης, Κηφισίας,
Δρυϊνουπόλεως - Κονίτσης και
Κασσανδρείας. Να σημειώσουμε
ότι για το Σάββατο είναι προγραμ-
ματισμένη επανεξέταση του μη-
τροπολίτη Κηφισιάς. Όσον αφορά
στους μητροπολίτες Άρτης, Γλυ-
φάδας και Ζακύνθου, που μετα-
φέρθηκαν στο ΚΑΤ, πήραν και αυ-
τοί εξιτήριο μετά την εξέταση και
τη χορήγηση αγωγής από ιατρούς
της Μονάδας Εγκαυμάτων. Ο μο-
ναδικός που παραμένει για νοση-
λεία είναι ο αρχιμανδρίτης - γραμ-
ματέας του Συνοδικού Δικαστηρί-
ου, ο οποίος φέρει σοβαρότερο
έγκαυμα δέρματος τραχήλου και
οπισθοωτιαίας χώρας. Υπενθυμί-
ζεται ο μητροπολίτης Άρτης είχε
περιγράψει τη στιγμή της σοκαρι-
στικής επίθεσης. «Νομίζαμε ότι
ρίχνει αγιασμό, αλλά τα ράσα έγι-
ναν κόκκινα», τόνισε χαρακτηρι-
στικά μεταξύ άλλων. 

Την ελπίδα να γίνει μάθημα σε όλους ότι κάθε εμπειρία, ακόμα και κακή, είναι μια αφορμή για
«να γίνουμε καλύτεροι» εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, αναφερόμενος στην
επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκαν μητροπολίτες στο Συνοδικό Μέγαρο, το απόγευμα της Τετάρ-
της. Πρόσθεσε ότι πρέπει «να προβληματιστούμε πού φταίμε, πόσο φταίμε και να προσπαθή-
σουμε να διορθώσουμε αυτά για τα οποία φταίμε». Και σημείωσε ότι «άλλο πράγμα είναι η συγ-
χώρεσις και άλλο η Δικαιοσύνη». 

Τον αποτροπιασμό της για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό επιθέσεως, «πολλώ, δε, μάλλον
επειδή εμπλέκεται πρώην κληρικός», εξέφρασε και η Ιερά Σύνοδος καθώς και την ευγνωμοσύ-
νη τους προς τον τραυματισθέντα αστυνομικό φρουρό, ο οποίος έδρασε με προσωπικό κίνδυνο
ζωής και συνέλαβε τον δράστη. Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της δήλωσε τη συμπαράστασή της
στους τραυματίες και ευχήθηκε την ταχεία αποκατάσταση της υγείας τους. «Η επίθεση με βι-
τριόλι κατά μητροπολιτών και άλλων συμπολιτών μας συνιστά αποτρόπαια πράξη», σημείωσε η
υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. 

Ιερώνυμος: Αφορμή να γίνουμε καλύτεροι

Μέσω Διαδικτύου,
έναντι 40 ευρώ, 
προμηθεύτηκε 
το καυστικό υγρό ο
37χρονος κληρικός 
που επιτέθηκε στους
επτά μητροπολίτες



Ε
νώπιον του εισαγγελέα Πρωτο-
δικών της Αθήνας προσήχθησαν
χθες οι τρεις Πακιστανοί οι
οποίοι συνελήφθησαν για τον

βιασμό της 26χρονης εγκύου στον Άγιο
Παντελεήμονα. 

Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός
που παρέλαβε και μελέτησε το διαβιβα-
στικό της Αστυνομίας προχώρησε στην
άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίω-
ξης σε βάρος τους. Οι κατηγορούμενοι
παραπέμφθηκαν ακολούθως στον ανα-
κριτή, προκειμένου να απολογηθούν για
τις εξής κατηγορίες: Βιασμό από δύο
δράστες, από κοινού και συνδρομή στον
βιασμό και αρπαγή από κοινού με σκοπό
να εξαναγκαστεί ο παθών, ενώ δίωξη για
βιασμό από άγνωστο δράστη ασκήθηκε
σε βάρος ενός τετάρτου ατόμου, αφγανι-
κής καταγωγής, που αναζητείται από τις
Αρχές.

Πάντως, η υπόθεση του ομαδικού βια-
σμού 26χρονης εγκύου στον Άγιο Παντε-
λεήμονα -συγκεκριμένα τα ξημερώματα
της περασμένης Τετάρτης- έχει προκαλέ-
σει σοκ στην κοινή γνώμη που την παρα-
κολουθεί. Η νεαρή κοπέλα, η οποία βρί-
σκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης
της και φέρεται να έχει νοητική υστέρη-

ση, κατήγγειλε στην Αστυνομία τη σε-
ξουαλική κακοποίηση που υπέστη από
τέσσερις αλλοδαπούς.

Η μαρτυρία της νεαρής εγκύου, σύμ-
φωνα με όσα περιέγραψε στους αστυνο-
μικούς, είναι σοκαριστική. Η 26χρονη εί-
χε πάει το βράδυ της Τρίτης στην Ομό-
νοια, προκειμένου να φτιάξει το κινητό
της τηλέφωνο. Την προσέγγισε ένας νεα-
ρός άντρας, αφγανικής καταγωγής, ο
οποίος την οδήγησε σε ένα σκοτεινό ση-
μείο και τη βίασε. Σοκαρισμένη, η 26χρο-
νη ζήτησε βοήθεια από τρεις Πακιστα-
νούς. Αυτοί την έπεισαν να τους ακολου-
θήσει για να τη βοηθήσουν. Τη μετέφεραν
με ταξί σε ένα υπόγειο διαμέρισμα στον
Άγιο Παντελεήμονα, όπου και τη βίασαν
ομαδικά.

Οι γείτονες από τα διπλανά διαμερί-
σματα άκουσαν τις φωνές και τα ουρλια-
χτά της κοπέλας και βγήκαν στα μπαλκό-
νια, προκειμένου να καταλάβουν ποιος
καλεί σε βοήθεια. Οι δράστες ,φοβούμε-
νοι ότι θα γίνουν αντιληπτοί από τους γεί-
τονες και από την Αστυνομία, την άφησαν
να φύγει από το διαμέρισμά τους. Σε
άθλια κατάσταση, η εγκυμονούσα κατέ-
φυγε στην Αστυνομία, όπου και υπέδειξε
το διαμέρισμα στο οποίο έζησε τις εφιαλ-
τικές στιγμές στα χέρια των δραστών.

Σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί

στο υπόγειο διαμέρισμα των Πακιστανών
όπου η 26χρονη έζησε τη φρίκη, σύμφω-
να με πληροφορίες που έχουν δει μέχρι
στιγμής το φως της δημοσιότητας, βρέ-
θηκαν γενετικό υλικό του θύματος, το
εσώρουχό του καθώς και κομμάτια υφά-
σματος από τα ρούχα τα οποία φορούσε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεαρή γυναίκα
είναι χωρισμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί εκτεταμένες έρευνες
για τον εντοπισμό του τέταρτου δράστη.

Βαρύτατη δίωξη
για τον ββιασμό της
26χρονης εγκύου

Το κατώφλι του εισαγγελέα Αγρινίου πέρασε χθες το από-
γευμα 49χρονος ιερέας από το Αγρίνιο, που αντιμετωπίζει βα-
ριές κατηγορίες για βιασμό και παιδική πορνογραφία. Σε βά-
ρος του είχε γίνει μήνυση από δύο αδελφές που σήμερα είναι
27 και 22 ετών και οι οποίες αποφάσισαν να μιλήσουν πριν από
έναν μήνα.  Η τοπική κοινωνία του Αγρινίου βρίσκεται σε κατά-
σταση σοκ από τις αποκαλύψεις. Οι δύο αδερφές πήγαν στην
τοπική Αστυνομική Διεύθυνση και ανέφεραν πως ο 49χρονος
ιερέας το 2007 είχε προβεί σε σεξουαλική πράξη με την
27χρονη, όταν εκείνη ήταν 13 ετών, ενώ η αδερφή της ανέφερε
ότι και εκείνη είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον
ιερέα. Οι Αρχές, μετά την καταγγελία των δύο αδελφών, προ-
χώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του ιερέα και εντόπισαν στο λά-

πτοπ γυμνές φωτογραφίες του ιδίου και των δύο κοριτσιών,
όταν εκείνες ήταν ακόμη μικρές. Αμέσως, προχώρησαν στη
σύλληψη του 49χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορί-
τσια μαζί με τη μητέρα τους φιλοξενούνταν κατά διαστήματα

στο σπίτι του ιερέα, καθώς η οικογένεια αντιμετώπιζε οικονο-
μικά προβλήματα. Για τον 49χρονο ιερέα σχηματίστηκε δικο-
γραφία για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, ενώ δια-
τάχθηκε έρευνα σε βάθος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλί-
κων. Σύμφωνα με το agriniopress, ο ιερέας έχει απασχολήσει
την τοπική κοινωνία με τη δράση του εδώ και χρόνια, μιας και
φέρεται να διαδραμάτιζε τον ρόλο «παρηγορητή» γυναικών
που αντιμετώπισαν προβλήματα στις σχέσεις τους, στις οικο-
γένειες τους κ.λπ. Φέρεται πως αποσπούσε την τυφλή εμπι-
στοσύνη των γυναικών αυτών, όμως στη συνέχεια προσέγγιζε
τα ανήλικα τέκνα τους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι
έχει καταγγελθεί εδώ και χρόνια από σύζυγο γυναίκας η οποία
τον εγκατέλειψε και ζούσε μαζί του.

Ιερέας κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου και παιδική πορνογραφία 

Στον εισαγγελέα οι τρεις 
Πακιστανοί που αντιμετωπίζουν 
βαριές κατηγορίες
- Αναζητείται ο τέταρτος δράστης… 
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Ρεπορτάζ: Μαρία Δήμα 



Συναγερμός Τσιόδρα
για τη μμετάλλαξη Δέλτα 

«Στην Αθήνα 
η Λυδία θα είναι παιδί
του δολοφόνου»

Θέμα ημερών είναι η απόφαση
της Εισαγγελίας Ανηλίκων για το
ζήτημα προσωρινής επιμέλειας
της κορούλας της δολοφονημένης
Καρολάιν Κράουτς, με τη μητέρα
της να διεκδικεί πλέον την απο-
κλειστική επιμέλεια της ορφανής
εγγονούλας της.

Στην Εισαγγελία της πρώην Σχο-
λής Ευελπίδων προσήλθε χθες ο
δικηγόρος της οικογένειας του θύ-
ματος Θανάσης Χαρμάνης, ο οποί-
ος, σύμφωνα και με δηλώσεις του
στους δημοσιογράφους, κατέθεσε
αίτημα, ώστε η μητέρα του θύμα-
τος να λάβει την αποκλειστική επι-
μέλεια της μικρής, αφού, όπως ση-
μείωσε, είναι το καταλληλότερο
περιβάλλον. «Στην Αθήνα η Λυδία
θα είναι το παιδί του δολοφόνου.
Στην Αλόννησο θα είναι το παιδί
που έχασε τη μανούλα του», ανέ-
φερε ο δικηγόρος.

Πάντως, αίτημα για επιμέλεια
από κοινού της μικρής Λυδίας
υπέβαλε και η οικογένεια του δρά-
στη της δολοφονίας της 20χρονης.
Ο κ. Χαρμάνης διευκρίνισε πως οι
δύο πλευρές μέχρι και χθες μιλού-
σαν για το θέμα του παιδιού. Στις
δηλώσεις του στους δημοσιογρά-
φους ο δικηγόρος αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων στις πληροφορίες
που έχει για τις εκθέσεις τις οποίες
έχουν συντάξει οι ειδικοί, λέγον-
τας χαρακτηριστικά: «Πληροφορη-
θήκαμε ότι οι εκθέσεις είναι θετι-
κές, ιδίως για την Αλόννησο». Πα-
ράλληλα, εμφανίστηκε συγκλονι-
σμένος όταν διάβασε «την έκθεση
της κοινωνικής λειτουργού ότι η
μικρή Λυδία, παρόλο που είναι νε-
ογνό, μπορεί να αποθηκεύσει σκη-
νές βίας».

Από την πλευρά τους, οι γονείς
του συζυγοκτόνου στην αίτησή
τους -που κατέθεσαν επίσης χθες
στην Εισαγγελία της Αθήνας- ζη-
τούν την από κοινού επιμέλεια της
μικρής Λυδίας μαζί με τους γονείς
της δολοφονημένης Καρολάιν. Μά-
λιστα, αιτούνται να έχουν την επι-
μέλεια της μικρής από τον Οκτώ-
βριο έως τον Απρίλιο κάθε έτους
και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα
να είναι με την οικογένεια της μη-
τέρας της στην Αλόννησο.

Μαρία Δήμα

Σ
ε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται η
κυβέρνηση λόγω της μετάλλαξης
Δέλτα, ενώ στο επίκεντρο βρί-
σκεται η Κρήτη, στην οποία έχει

βρεθεί η συντριπτική πλειονότητα των
κρουσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
κρούσματα της συγκεκριμένης μετάλλαξης
του κορονοϊού υπερδιπλασιάστηκαν μέσα
σε μία εβδομάδα και αυτό το γεγονός έχει
ανησυχήσει ιδιαίτερα τους ειδικούς. 

Στη χώρα μας η παραλλαγή προβλέπεται
να έχει επικρατήσει μέχρι τέλος Αυγού-
στου, όπως εκτίμησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ,
Παναγιώτης Αρκουμανέας. Χθες πραγμα-
τοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη για τα
κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα στην
Κρήτη αλλά και την πορεία των εμβολια-
σμών στο νησί. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο
καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας
Σωτήρης Τσιόδρας, οι υφυπουργοί παρά τω
πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος και Θεόδω-
ρος Λιβάνιος, ο περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης αλλά και δήμαρχοι
του νησιού.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 29 κρού-

σματα της μετάλλαξης Δέλτα που καταγρά-
φηκαν συνολικά στην Ελλάδα, τα 19 έχουν
εντοπιστεί στο Ηράκλειο, τα πέντε στην Ατ-
τική, ένα στην Αχαΐα, δύο στη Θεσσαλονίκη,
ένα στην Κορινθία και ένα στις πύλες εισό-
δου της χώρας και συγκεκριμένα στο Αε-
ροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως στην Κρήτη το
επόμενο διάστημα θα πρέπει να ενταθεί η
εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τον εμ-
βολιασμό, καθώς ύστερα από τα όσα ακού-
στηκαν σχετικά με το AstraZeneca πολλοί
κάτοικοι του νησιού έχουν εκφράσει επι-
φυλάξεις για τα εμβόλια. 

Προειδοποίηση για την απειλή που συνε-
πάγεται η ραγδαία εξάπλωση της παραλλα-
γής Δέλτα έστειλε χθες το Ευρωπαϊκό Κέν-
τρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ECDC), σύμφωνα με το οποίο η παραλλαγή
Δέλτα θα κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη
μέσα στους επόμενους μήνες. Μιλώντας
χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Παναγιώ-
της Αρκουμανέας προειδοποίησε πως η
συγκεκριμένη μετάλλαξη αποτελεί απειλή
για τον κόσμο που δεν έχει εμβολιαστεί.
«Κινδυνεύουν οι ανεμβολίαστοι», τόνισε ο
πρόεδρος του ΕΟΔΥ, υπογραμμίζοντας ότι

το συγκεκριμένο στέλεχος της μετάλλαξης
Δέλτα είναι 50%-60% πιο μεταδοτικό. Όπως
διευκρίνισε, πάντως, οι εμβολιασμένοι πο-
λίτες καλύπτονται και από αυτήν τη μετάλ-
λαξη. «Για να αντέξουμε το καλοκαίρι, πρέ-
πει να εμβολιαστούμε», είπε.

Η μετάλλαξη Δέλτα έχει σημάνει συνα-
γερμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χθες,
προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο
πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν
τόνισε την ανάγκη επαγρύπνησης έναντι
της συγκεκριμένης μετάλλαξης. Τόνισε
πως οι εκστρατείες εμβολιασμού προχω-
ρούν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., ωστόσο εί-
πε ότι «πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί
με τη μετάλλαξη Δέλτα», που έρχεται και
στην Ευρώπη. 

Υπερδιπλασιάστηκαν μέσα 
σε μία εβδομάδα τα κρούσματα
- «Κινδυνεύουν 
οι ανεμβολίαστοι», τόνισε 
ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, 
Παναγιώτης Αρκουμανέας
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Μύκονος

6,7 εκατ. ευρώ για ύδρευση 
από το «Αντώνης Τρίτσης»

Την ένταξη του έργου «Διαχείριση και βελτίωση των υποδο-
μών ύδρευσης ΔΕΥΑ Μυκόνου» στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» πέτυχε η δημοτική Αρχή Μυκόνου. Ο προϋπολογι-
σμός έχει ύψος 6.697.000 ευρώ για την ολοκληρωμένη δια-
χείριση και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης
της Μυκόνου και περιλαμβάνει τρία κύρια υποέργα: Αντικατά-
σταση τμήματος του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού με-
ταφοράς νερού από το φράγμα Μαραθίου προς το διυλιστήριο
Αγίας Σοφίας της ΔΕΥΑ Μυκόνου, μεταφορά νερού από τη
Μονάδα Αφαλάτωσης Κόρφου με δυναμικότητα ημερήσιας
παροχής 10.000 m3/ημέρα προς τις κεντρικές δεξαμενές της
ΔΕΥA Μυκόνου, εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλε-
μετρίας και εξοπλισμού μέτρησης και τηλεδιαχείρισης της
ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Υπουργείο Υγείας 

Οδηγίες στους δήμους για τον καύσωνα
Την «πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών

θερμοκρασιών και καύσωνα» έχει ως θέμα εγκύκλιος του
υπουργείου Υγείας που εστάλη στις περιφέρειες και τους δή-
μους της χώρας. Το
υπουργείο επισημαί-
νει: «Οι δημόσιες υπη-
ρεσίες θα πρέπει να εί-
ναι σε θέση να αντιμε-
τωπίσουν τις επιπτώ-
σεις στην υγεία των
πολιτών από την εμφά-
νιση υψηλών θερμο-
κρασιών και καύσω-
να». Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι «οι δήμοι οφείλουν να μερι-
μνούν εγκαίρως για την οργάνωση και διάθεση δροσερών και
κλιματιζόμενων χώρων για το κοινό, πρέπει να ακολουθούν τις
ισχύουσες οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παν-
δημίας SARS-CoV-2 για την αποφυγή του συγχρωτισμού και την
τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας».

Κρήτη

Δίδονται 65,8 εκατ. ευρώ
σε 70 επενδυτικά σχέδια

Με εβδομήντα νέα επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους
65.883.705 ευρώ, που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις, οι οποίες θα λάβουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχο-
ρήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την
υλοποίηση των επενδύσεών τους, στηρίζει την επιχειρηματικό-
τητα η Περιφερειακή Αρχή Κρήτης. Η χρηματοδότηση εντάσσε-
ται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 (1ος κύκλος της Επιχει-
ρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων). «Με
την εν λόγω χρηματοδότηση ενισχύουμε την αναπτυξιακή προ-
οπτική και δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας δίνοντας μια με-
γάλη ανάσα στήριξης στις μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας», ανέφερε σχετικά ο περιφε-
ρειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόγραμμα επιθετικής προβολής των τουριστικών προορισμών για την ενίσχυ-
ση του εσωτερικού τουρισμού υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με νέο τηλεο-
πτικό σποτ, που θα προβάλλεται στα κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας. Παράλλη-
λα, η διαφημιστική καμπάνια «Meet the heart of Greece» προβλέπει την προβο-
λή της Θεσσαλίας με έντυπα σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.
«Ζούμε σε μια αναθεωρητική εποχή. Η στρατηγική με την οποία κινούμαστε στον
τουρισμό χρειάζεται να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται στις τάσεις της
αγοράς. Για αυτό αποφασίσαμε την επιθετική προβολή των τουριστικών προορι-
σμών της Θεσσαλίας στην εσωτερική αγορά», δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσ-
σαλίας Κώστας Αγοραστός. Το διαφημιστικό πρόγραμμα προβάλλει τα συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, όπως το Υποθαλάσσιο Μουσείο της Αλοννή-
σου, τα Μετέωρα, το Πήλιο, τα νησιά Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόννησο, τον Όλυμπο,
τον Κίσσαβο, τα παράλια του Νομού Λάρισας, τη λίμνη Πλαστήρα κ.λπ.

«Η περιοχή μας χτυπήθηκε

από έντονο καιρικό φαινόμενο.

Δυστυχώς οι αγρότες μας υπέ-

στησαν ολοκληρωτική κατα-

στροφή. Χιλιάδες στρέμματα

καλλιεργειών δεν θα δώσουν

ούτε ένα κιλό βαμβάκι ούτε ένα

κιλό καλαμπόκι, παρά το γεγο-

νός ότι οι αγρότες μας έκαναν

σχεδόν το σύνολο των καλλιερ-

γητικών εξόδων». Αυτά τονίζει

ο δήμαρχος Καρδίτσας Βασί-

λειος Τσιάκος μετά την επίσκε-

ψή του στις πληγείσες περιο-

χές του δήμου που «χτυπήθη-

καν» από τη χαλαζόπτωση και

τους ανέμους, ενώ συμμετείχε

σε ευρεία σύσκεψη που πραγ-

ματοποιήθηκε στα γραφεία της

Περιφερειακής Ενότητας Καρ-

δίτσας. Ο κ. Τσιάκος υπογραμ-

μίζει ότι «η Πολιτεία θα πρέπει

να σταθεί στο πλευρό των

αγροτών. Θεωρώ ότι η Πολιτεία

θα πράξει το χρέος της απέναν-

τί τους» έπειτα από επικοινω-

νία που είχε με την οικεία περι-

φέρεια και τον ΕΛΓΑ.

!«Μας χτύπησε 
θύελλα, να μας 
στηρίξει το κράτος»

Καρδίτσα

Παρατείνεται η προθεσμία 
δημιουργίας Αναπτυξιακών ΟΤΑ
Παρατείνεται η προθεσμία στους δήμους, τις ΠΕΔ και τις περι-
φέρειες για τη δυνατότητα σύστασης Αναπτυξιακού ΟΤΑ ή
συμμετοχής σε Αναπτυξιακό ΟΤΑ, με τροπολογία που κατατέ-
θηκε ήδη στη Βουλή. Η προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου 2021
και παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Ταυτόχρονα, αυξά-
νονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δή-
μων και των Περιφερειών για θέματα που αφορούν στους
Αναπτυξιακούς ΟΤΑ.
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Η Θεσσαλία σε περιμένει 
να την ερωτευτείς

Δήμοι
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Τ
ο «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην
Καλή Διακυβέρνηση» (ELOGE)
αποδόθηκε σε 25 δήμους της χώ-
ρας, σε μια τελετή απονομής που

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Είναι η πρώτη
διά ζώσης εκδήλωση που πραγματοποιείται
έπειτα από έναν χρόνο από την έναρξη της
πανδημίας και έγινε σύμφωνα με όλα τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα.

Το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην Κα-
λή Διακυβέρνηση» (ELOGE) ξεκίνησε στην
Ευρώπη το 2007. Είναι ένα πρόγραμμα που
υλοποιήθηκε από την ΚΕΔΕ, το ΙΤΑ και το
Συμβούλιο της Ευρώπης και αποτελείται
από δώδεκα αρχές με στόχο την εναρμόνι-
ση και τη βελτίωση της τοπικής διακυβέρ-
νησης στις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου
της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.
Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας
στην Καλή Διακυβέρνηση (ELOGE) αποδί-
δεται στους δήμους που επιτυγχάνουν ένα
υψηλό επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες

τους προς τους πολίτες, ύστερα από μια
διαδικασία αξιολόγησης σε επίπεδο δη-
μάρχου, εργαζομένων στον δήμο αλλά και
των πολιτών μέσω ερωτηματολογίων που
οι εμπλεκόμενοι πολίτες, συνεργάτες και
εργαζόμενοι στους δήμους μπορούσαν να
συμπληρώνουν μέσω ειδικής ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας που δημιούργησε το ΙΤΑ.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν με πλήρη
φάκελο 25 δήμοι και τα αποτελέσματα εκ-
δόθηκαν έπειτα από κατάταξη που έγινε
από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου
της Ευρώπης βάσει των διεθνών πρακτι-
κών. Συγκεκριμένα, οι 25 που βραβευτή-
καν είναι οι Δήμοι Δωδώνης, Καλλιθέας,
Αλεξανδρούπουλης, Πηνειού, Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης, Αγιάς, Μυκόνου,
Λαρισαίων, Αλίμου, Παπάγου - Χολαργού,
Δομικού, Μεγάρων, Σερρών, Τρικκαίων,
Αμφιλοχίας, Παλαιού Φαλήρου, Ηγουμε-
νίτσας, Αρχανών, Τεμπών, Χάλκης, Αγίου
Δημητρίου, Βόλου, Αγρινίου, Ωραιοκά-
στρου και Σητείας. 

Στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος ο Μπακογιάννης
Αυτοψία στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, που

λειτουργεί πιλοτικά στη Διεύθυνση Δημοτικών Ια-
τρείων και Δημόσιας Υγείας, πραγματοποίησε ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης προκειμέ-
νου να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητά του στις
πρώτες μέρες λειτουργίας του. Θυμίζουμε ότι το Ια-
τρείο Διακοπής Καπνίσματος λειτουργεί από τις 9
Ιουνίου και στις πιλοτικές εβδομαδιαίες συνεδρίες του Ιουνίου συμμετέχουν 44 αυτοπαρακινού-
μενα άτομα σε πέντε διαφορετικές ομάδες, τα οποία υπό την καθοδήγηση ειδικών ιατρών επιχει-
ρούν με εύκολο και ασφαλή τρόπο να διακόψουν το κάπνισμα. Παράλληλα, σε αυτές επιχειρείται
να κινητοποιηθούν και όσοι εξ αυτών δεν είναι ακόμη έτοιμοι, προκειμένου σε δεύτερο χρόνο να
προχωρήσουν στην οριστική διακοπή του καπνίσματος. Όπως επισήμανε ο κ. Μπακογιάννης, «το
να λέμε σε κάποιον να κόψει το κάπνισμα δεν έχει πάντα αποτέλεσμα. Σημασία έχει να δώσουμε
πρόσβαση, ενημέρωση και στήριξη σε όλους εκείνους που θέλουν και δεν μπορούν».

Γιώργος Πατούλης:
«Επενδύουμε στην 
ενίσχυση του brand
name της Αττικής»
Υποψήφια ως «Europe’s Leading
Seaside Metropolitan Destination»
στον καταξιωμένο τουριστικό θε-
σμό των World Travel Awards είναι
η Αττική, κερδίζοντας μια θέση στη
λίστα υποψηφιοτήτων με κορυφαί-
ους τουριστικούς προορισμούς
διεθνώς, όπως είναι η Βαρκελώνη,

η Βενετία, η Κων-
σταντινούπολη, η
Λισαβόνα, το Πόρ-
το και το Ντουμ-
πρόβνικ. H Περι-
φέρεια Αττικής σε
συνεργασία με τον
Αναπτυξιακό Ορ-

γανισμό της Περιφέρειας Νέα Μη-
τροπολιτική Αττική υλοποίησε τον
σχεδιασμό του προγράμματος υπο-
ψηφιότητας της Περιφέρειας Αττι-
κής με έμφαση στην ανάδειξη των
δέκα βασικών συγκριτικών πλεο-
νεκτημάτων που διαθέτει η Αττική.
Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, «η Αττι-
κή, κοιτίδα του σύγχρονου δυτικού
πολιτισμού, διαθέτει συγκριτικά
πλεονεκτήματα, ικανά να τη μετα-
τρέψουν σε μια σύγχρονη μητρό-
πολη που μπορεί να δέχεται τουρί-
στες από όλο τον κόσμο δώδεκα
μήνες τον χρόνο. Ως Περιφέρεια
Αττικής επενδύουμε στην ενίσχυση
του brand name της Αττικής και ερ-
γαζόμαστε για να κατακτήσει κορυ-
φαία θέση στον παγκόσμιο τουρι-
στικό χάρτη».

Αστικό πάρκο 
32 στρεμμάτων 
στις Αχαρνές
Ολοκληρωμένη μελέτη για την κα-
τασκευή ενός εμβληματικού έργου
στις Αχαρνές παρουσιάστηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών.
Πρόκειται για το μεγάλο αστικό
πάρκο συνολικής έκτασης 32
στρεμμάτων στην περιοχή της Λα-
θέας, το οποίο σχεδιάζει ο δήμαρ-
χος Σπύρος Βρεττός και θα αποτε-
λέσει μια όαση πρασίνου για την
πόλη. Στο πάρκο θα φιλοξενηθούν
δραστηριότη-
τες για όλες
τις ηλικιακές
ομάδες των
πολιτών,
όπως παιδική
χαρά, υπαί-
θριο θέατρο,
αναψυκτήριο
και γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5, κα-
λαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, πε-
τοσφαίρισης, επιτραπέζιας αντι-
σφαίρισης. Για τη χρηματοδότηση
του έργου έχει υποβληθεί πλήρης
φάκελος στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης», ο προϋπολογισμός ανέρ-
χεται στα 4,8 εκατ. ευρώ και, σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα, προ-
βλέπεται η ολοκλήρωση του έργου
εντός του 2023.

Ποιος δήμαρχος της Αττι-
κής προς τα βόρεια της
Αθήνας κατηγορείται από
την αντιπολίτευση ότι χρη-
σιμοποιεί όλα τα προγράμ-
ματα του δήμου για να ανα-
πτύσσει «πελατειακές σχέ-
σεις» με τους δημότες; Ως
πρόσφατο παράδειγμα
φέρνουν τις προθεσμίες
που έβαλε για πρόγραμμα,
με τους δημότες να προ-
ηγούνται των κατοίκων
και… προς έκπληξη όλων
να μη μένει καμία θέση για
τους δεύτερους! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πρόγραμμα-ανάσα
Την παρουσίαση της δράσης «Ενί-
σχυση μικρών και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων που επλήγησαν από την
πανδημία Covid-19» πραγματοποί-
ησε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης
Μώραλης σε εκπροσώπους των πα-
ραγωγικών φορέων της πόλης.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά
στην ενίσχυση μικρών και πολύ μι-
κρών επιχειρήσεων του δήμου που
επλήγησαν από την πανδημία με τη
μορφή μη επιστρεπτέας επιχορή-
γησης. Η συνολική δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 7.000.000 ευρώ και
συγχρηματοδοτείται με πόρους της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Για την ένταξή τους στο πρό-
γραμμα οι επιχειρήσεις απευθύ-
νονται στο Κέντρο Στήριξης Επιχει-
ρηματικότητας του Δήμου Πειραιά,
το οποίο συντάσσει δωρεάν τον φά-
κελο υποβολής της πρότασης για τη
δράση, ενώ παράλληλα παρέχει
συμβουλευτική υποστήριξη.

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ H E Ν Ω Σ Η  Δ H Μ Ω Ν  Ε Λ Λ A Δ Α Σ

«Σήμα αριστείας στην καλή
διακυβέρνηση» σε 25 δήμους



Το ενδιαφέρον των μαθητών
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο,
καθώς υποβλήθηκαν 13.291
αιτήσεις για 4.039 θέσεις…
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Βράζει όλη η χώρα από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ,
σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι συνθή-
κες καύσωνα -σε συνδυασμό με τις υψηλές συγκεντρώ-
σεις σκόνης από την Αφρική- θα συνεχιστούν μέχρι τουλά-
χιστον την Κυριακή. Και χθες σε πολλές περιοχές ο υδράρ-
γυρος ξεπέρασε τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μέγιστες
στα ηπειρωτικά έφτασαν ακόμη και στους 42 βαθμούς.

Σήμερα, τέταρτη συνεχόμενη μέρα καύσωνα, το κύριο
σκηνικό του καιρού θα είναι και πάλι οι πολύ υψηλές θερ-

μοκρασίες. Παράλληλα, αστάθεια θα επικρατήσει τις θερ-
μές ώρες της ημέρας κυρίως σε ορεινά ηπειρωτικά τμήμα-
τα, όπου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες και τοπι-
κές χαλαζοπτώσεις. Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγ-
κεντρώσεις σκόνης, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από
14 έως 38 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 17
έως 40-41, στην Κεντρική Ελλάδα από 18 έως 41-42 βαθ-
μούς, στην Ήπειρο από 18 έως 40-41, στα υπόλοιπα ηπει-

ρωτικά από 17 έως 40-42 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου
από 19 έως 38 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και
στην Κρήτη από 18 έως 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου και τοπικά στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτά-
σουν στους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένε-
ται ηλιοφάνεια και σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις
σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύν-
σεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37-
38 βαθμούς.

Βράζει ο τόπος για τέταρτη μέρα - Πότε θα υποχωρήσει ο καύσωνας 

Συνέχεια 
Πανελλαδικών 
για τα ΕΠΑΛ

Σήμερα συνεχίζονται οι πανελλα-

δικές εξετάσεις για τους υποψηφί-

ους των επαγγελματικών λυκείων

με τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχα-

νές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχει-

ρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές

Μηχανές. Χθες οι μαθητές διαγωνί-

στηκαν στις Αρχές Οργάνωσης και

Διοίκησης και τα θέματα που επελέ-

γησαν από την Κεντρική Εξεταστική

Επιτροπή ήταν απολύτως διαβαθμι-

σμένα. Εξέταζαν το σύνολο της φε-

τινής ύλης με τρόπο σύγχρονο και

έξυπνο και απευθύνονταν σε μαθη-

τές που μελέτησαν και κατανόησαν

τις έννοιες. Στο μάθημα Στοιχεία

Μηχανών τα θέματα ήταν σαφή, κα-

τανοητά και δεν παρουσίαζαν κά-

ποια δυσκολία, τουλάχιστον όσον

αφορά στη θεωρία του μαθήματος.

Οι ασκήσεις ήταν απλές στους υπο-

λογισμούς, αν και χρειαζόταν προ-

σοχή στο τρίτο θέμα. 

Τα θέματα στο μάθημα της Υγιει-

νής ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια

και χαρακτηρίζονταν μέτριας δυ-

σκολίας, καλύπτοντας σχεδόν το

σύνολο της ύλης. Οι απαντήσεις βα-

σίζονται σε μεγάλο βαθμό στο σχο-

λικό βιβλίο και οι βαθμολογίες των

μαθητών αναμένονται να είναι ανά-

λογες της μελέτης τους. Τέλος, στο

μάθημα Προγραμματισμός Υπολογι-

στών τα ερωτήματα ήταν σαφή και

ξεκάθαρα. Υπήρχε διαβάθμιση στη

δυσκολία των θεμάτων, ενώ κάλυ-

πταν σχεδόν όλο το φάσμα της ύλης.

Σήμερα τα αποτελέσματα
για τα Πειραματικά 
Σ

ήμερα θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα κάθε Πειραματικού
Σχολείου οι πίνακες με τα ονό-
ματα των εισακτέων και των

επιλαχόντων έπειτα από τη χθεσινή ηλε-
κτρονική κλήρωση. Φέτος το ενδιαφέρον
των μαθητών να εισαχθούν στα Πρότυπα
και Πειραματικά Σχολεία, που αυξάνονται
από την επόμενη σχολική χρονιά σε 112,
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς
υποβλήθηκαν 13.291 αιτήσεις για 4.039
θέσεις. Χθες πραγματοποιήθηκε η ηλε-
κτρονική κλήρωση για την εισαγωγή στα
Πειραματικά Σχολεία της χώρας, η οποία
μεταδόθηκε ζωντανά μέσω ειδικής πλατ-
φόρμας.

Η κλήρωση διενεργήθηκε με απόλυτη
διαφάνεια και αδιαβλητότητα από τριμε-
λή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον πρό-
εδρο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυ-
πων και Πειραματικών Σχολείων, έναν
εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής και έναν διευθυντή Πειρα-

ματικού Σχολείου. Οι υποψήφιοι όλων
των Πειραματικών Σχολείων κατατάχθη-
καν αυτομάτως μέσω ηλεκτρονικής κλή-
ρωσης σε μια σειρά πανελλαδικά, η οποία
«κλείδωσε» παρουσία συμβολαιογρά-
φου. Στη συνέχεια η Επιτροπή απέστειλε
το αρχείο με τη σειρά κατάταξης στο Αυ-
τοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματι-
κών κάθε Πειραματικού Σχολείου, από το
οποίο το Επιστημονικό Εποπτικό Συμ-
βούλιο κάθε σχολικής μονάδας εξήγαγε
τους κωδικούς των μαθητών που έχουν
δηλώσει το συγκεκριμένο σχολείο.

Από τον πίνακα αρχικά πληρώνεται το
80% των θέσεων της Γενικής Κατηγορίας
μεταξύ όλων των υποψηφίων, αφού δημι-
ουργηθούν δύο πίνακες (ένας με τα αγό-
ρια και ένας με τα κορίτσια). Σε κάθε πί-
νακα οι μαθητές κατατάσσονται με τη σει-
ρά που έχουν στον πίνακα, από τον οποίο
προκύπτουν οι εισακτέοι και οι επιλαχόν-
τες. Από τον ίδιο πίνακα, στη συνέχεια,
πληρώνεται το 20% των θέσεων της Ειδι-

κής Κατηγορίας. Οι υποψήφιοι μαθητές
που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες,
εφόσον δεν έχουν κληρωθεί με τη Γενική
Κλήρωση, κατατάσσονται με σειρά προ-
τεραιότητας ανά ειδική κατηγορία και βά-
ση τον κλήρο τους, κατά σειρά προτεραι-
ότητας, ως δίδυμα ήδη κληρωθέντων, ως
αδέλφια μαθητών και ως παιδιά εκπαι-
δευτικών που υπηρετούν στο οικείο Πει-
ραματικό Σχολείο. Την ερχόμενη Δευτέρα
θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για
την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και
τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια της
χώρας.
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Σ
υγκλονίζει η υπόθεση βιασμού
εξάχρονου αγοριού από δωδεκά-
χρονο μέσα στον καταυλισμό Ρο-

μά της Κομοτηνής. Η υπόθεση αποκα-
λύφτηκε ύστερα από καταγγελία της
θείας του θύματος στις εισαγγελικές
Αρχές της Κομοτηνής και ήδη διενερ-
γείται έρευνα από την Ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς οι
Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή
την υπόθεση, ο εξάχρονος παραπονέ-
θηκε την περασμένη εβδομάδα στη θεία του ότι είχε πό-
νους στο σώμα του. Η γυναίκα κατάφερε και εκμαίευσε
από τον εξάχρονο όσα του συνέβησαν την περασμένη
εβδομάδα, όταν ακολούθησε έναν δωδεκάχρονο, επίσης
κάτοικο του καταυλισμού. Ανέφερε ότι τον απομόνωσε
σε ένα σημείο του καταυλισμού, χωρίς να γίνουν αντιλη-

πτοί, και τον βίασε! Η γυναίκα
έσπευσε στις εισαγγελικές Αρχές
και ενημέρωσε για όσα συνέβησαν.
Αμέσως με εντολή της Εισαγγελίας
διατάχθηκε έρευνα που διενεργεί-
ται από την Ασφάλεια, ενώ το παιδί
εξετάστηκε από ιατροδικαστή.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη η
ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαι-
ώνει τα όσα υποστήριξε ο εξάχρο-
νος, περιγράφοντας το δράμα που

έζησε από έναν δωδεκάχρονο και αναφέρεται ότι βρέθη-
καν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον βιασμό. Η δικογρα-
φία που σχηματίζεται στρέφεται και στους γονείς του
παιδιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ ήδη
παρακολουθούνται και οι δύο, θύτης και θύμα, από παι-
δοψυχολόγο.

Μητροπολιτικό πάρκο ορίστηκε το πρώην στρατόπεδο «Κα-
ρατάσιου», βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση πολλών ετών
στην περιοχή της Πολίχνης. Σύμφωνα με τον βουλευτή Ν.Δ.
Α’ Θεσσαλονίκης Στράτο Σιμόπουλο, «υπεγράφη από τον
υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκο

Ταγαρά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολίχνης. Το νέο πο-
λεοδομικό σχέδιο προβλέπει αλλαγές χρήσης γης και επέ-
κταση του σχεδίου πόλεως. Επίσης, ορίζεται το πρώην
στρατόπεδο “Καρατάσιου” ως μητροπολιτικό πάρκο με 75%
της συνολικής έκτασης ως χώρος πρασίνου».

Στράτος Σιμόπουλος: «Μητροπολιτικό πάρκο το “Καρατάσιου”»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εγκαινίασε 
το ιατρείο 
στα δικαστήρια   
Για μια «αξιέπαινη πρωτοβου-
λία που αναβαθμίζει το μέγα-
ρο» έκανε λόγο ο υπουργός
Δικαιοσύνης Κώστας Τσιά-
ρας, ο οποίος εγκαινίασε το
ιατρείο στο ισόγειο του Δικα-
στικού Μεγάρου Θεσσαλονί-
κης, παρουσία του υφυπουρ-
γού Μακεδονίας - Θράκης
Σταύρου Καλαφάτη, του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνου Ζέρβα αλλά και
βουλευτών Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, εγκαινιάστηκαν
σύγχρονη, ιδιόκτητη βιβλιο-
θήκη για τη βελτιστοποίηση
της ποιότητας της καθημερι-
νότητας του δικηγορικού χώ-
ρου αλλά και νέα αίθουσα δι-
κηγόρων. 

Κοντά στους νέους
της Ν.Δ. ο Καλαφάτης 
Σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ με θέμα
το Δημογραφικό στον ανοικτό χώ-
ρο του Δημαρχιακού Μεγάρου
έδωσε το «παρών» ο υφυπουργός
Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μα-
κεδονία και Θράκη Σταύρος Καλα-
φάτης. Όπως τόνισε, «χαίρομαι
που αυτά τα πρώτα βήματα προς την
“Ελευθερία” τα κάναμε μαζί με νέ-
ες και νέους της ΟΝΝΕΔ. Η κυβέρ-
νηση δεν θα σταματήσει να αναζη-
τά τρόπους για να αντιμετωπίσει το
φαινόμενο που πληγώνει την καρ-
διά της Ελλάδας».

Επίσκεψη 
στο Επαγγελματικό
Επιμελητήριο
Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης βρέθηκε η υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέ-
λα, όπου συναντήθηκε με μέλη
της διοίκησης και της Επιτροπής
Γυναικείας Επιχειρηματικότη-
τας. Η κυρία Συρεγγέλα άκουσε
με προσοχή προβλήματα και προ-
τάσεις, ενώ έλαβε μια ανθοδέ-
σμη, έναν ασημένιο λογότυπο του
Επιμελητηρίου και δύο μπουκά-
λια κρασί σε ξύλινη θήκη ως εν-
θύμια για την επίσκεψή της. 

«Πρώτη» μετά την πανδημία 

Ραντεβού στο Ανφάν Γκατέ, στην αυλή του Τελ-
λόγλειου, έδωσαν τα στελέχη και φίλοι της «ΠΟ-
ΛΗχρωμης Θεσσαλονίκης» έπειτα από αρκετούς
μήνες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Σπύ-
ρος Βούγιας, ως επικεφαλής της παράταξης, μαζί
με τον δημοτικό σύμβουλο Ανδρέα Κουράκη και
τον Νίκο Νυφούδη υποδέχτηκαν άπαντες και στο
επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η Θεσσαλο-
νίκη. Ο κ. Βούγιας άφησε με ανάρτησή του αιχμές
για τη δημοτική Αρχή, λέγοντας ότι «δεν επιβαρύ-
ναμε την ατμόσφαιρα με βαρυσήμαντες αναλύ-
σεις ούτε γκρινιάξαμε πολύ για το γκρίζο παρόν
της πόλης. Το μυαλό μας ήταν στραμμένο στο
μέλλον».

Με μια βαλίτσα 
στο χέρι ο... Βαλιάνος   
Αλωνίζει την Ευρώπη ο δήμαρχος Αριστοτέλη
Στέλιος Βαλιάνος, προωθώντας την περιοχή του
και τη Χαλκιδική ως έναν ξεχωριστό τουριστικό
προορισμό. Μετά τη Βαρκελώνη, το Φράιμ-
πουργκ, το Σπλιτ, το Παρίσι, τη Βιέννη και τη
Μαγιόρκα βρέθηκε στο Μπορντό, εκεί όπου
χτυπάει η «καρδιά» του οικοτουρισμού. Στα
σχέδια, βέβαια, είναι να ανοιχτεί ακόμη περισ-
σότερο ο δήμαρχος… προς Αγία Πετρούπολη,
Καζακστάν, ακόμη και στο Ντουμπάι.

Συνάντηση 
Κούβελα - Θεοχάρη 
Ο οδικός τουρισμός βρέθηκε στο επίκεντρο της συ-
νάντησης που είχε με τον υπουργό Τουρισμού Χάρη
Θεοχάρη ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Δη-
μήτρης Κούβελας. Ο κ. Κούβελας ζήτησε τη βελτίω-
ση των συνθηκών στις πύλες εισόδου Προμαχώνα
και Ευζώνων ώστε να εξυπηρετούνται όσο πιο γρή-
γορα γίνεται οι τουρίστες, προσθέτοντας ότι η ενί-
σχυση με το απαραίτητο προσωπικό στους συνορια-
κούς σταθμούς μας είναι απολύτως αναγκαία.

Στο Πανόραμα 
ο Σάββας Αναστασιάδης

Στο Πανόραμα βρέθηκε ο Σάββας Αναστασιά-
δης. Ο βουλευτής της Ν.Δ. είχε συνάντηση με
την πρόεδρο και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλί-
ου του Δημοτικού Διαμερίσματος, κατά την
οποία συζήτησαν για όλα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η περιοχή και όχι μόνο.

Σοκ στην Κομοτηνή:
Δωδεκάχρονος βίασε εξάχρονο 



Σ
ε αναζήτηση στρατηγικής σχέσης με τη
Ρωσία βρίσκεται αυτήν την περίοδο η
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διεφάνη και
χθες, πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυ-

φής του Ιουνίου, στις Βρυξέλλες. Το παραδοσια-
κό «στήριγμα» της Ενωμένης Ευρώπης, ο γαλλο-
γερμανικός άξονας, πρότεινε τη διεξαγωγή Συνό-
δου Κορυφής μεταξύ Ε.Ε. και Ρωσίας, σε μια
προσπάθεια να αποκατασταθούν οι διμερείς σχέ-
σεις και να ενισχυθούν τομείς συνεργασίας,
όπως οι εμπορικές συναλλαγές. 

Το έναυσμα για αυτήν την πρόταση έδωσε η συ-
νάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με
τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου
συμφωνήθηκε ένα κατ’ αρχήν modus vivendi και
λειάνθηκαν ορισμένες από τις αρκετές διαφορές
που έχουν οι δύο χώρες.

Γαλλία και Γερμανία θέλουν κάτι παρόμοιο να
συμβεί και με τις σχέσεις Ευρώπης - Ρωσίας.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ζητήματα που εμποδί-
ζουν την εξομάλυνση των διαφορών και την απο-
κλιμάκωση της έντασης. Η σύρραξη στην Ουκρα-
νία με τις αλλεπάλληλες ρωσικές ετοιμασίες
(όπως η προ μηνών συγκέντρωση ρωσικών στρα-
τευμάτων στα σύνορα ή οι εξελίξεις στην Κρι-
μαία), αλλά και η ρωσική στήριξη στις μεθοδεύ-
σεις του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ
Λουκασένκο, ο οποίος παραβιάζει ευθέως τα αν-

θρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές διαδι-
κασίες στη χώρα του, είναι τα πιο εμφανή από τα
εμπόδια στον δρόμο προς την αποκλιμάκωση. 

Ήδη η Ε.Ε. δίνει στη δημοσιότητα τις κυρώσεις
που αποφάσισε εναντίον του καθεστώτος Λουκα-
σένκο, χωρίς έως τώρα να γνωρίζει κανείς πόσο
και πώς αυτό θα επηρεάσει τις προσπάθειες προ-
σέγγισης με τη Ρωσία. Άλλωστε, ο πρόεδρος της
Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε προσπαθήσει να
βρει τρόπους συνεννόησης με τον Βλαντιμίρ
Πούτιν ήδη από το φθινόπωρο του 2019, χωρίς τό-
τε να τα καταφέρει. 

Στις Βρυξέλλες χθες ακούστηκε το επιχείρημα
ότι πριν από τον ορισμό Συνόδου Κορυφής πρέ-
πει να επιχειρηθεί αποκλιμάκωση των εντάσεων
με τη Ρωσία, ώστε η Σύνοδος να έχει κάποιο νόη-
μα. Άλλοι, πάλι, θύμιζαν ότι υπάρχουν και πολλά
θέματα που ενώνουν την Ευρώπη με τη Ρωσία,
όπως ο αγωγός Nord Stream, τον οποίο επέκρινε
ο Αμερικανός ΥΠ.ΕΞ. Άντονι Μπλίνκεν, η ανάγκη
κοινής προσπάθειας για αναχαίτιση της κλιματι-
κής αλλαγής κ.λπ.

Το ποσό των 500 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων περιέχεται στο ει-
δικό ταμείο το οποίο ενεργοποι-
ήθηκε χθες στις ΗΠΑ, με σκοπό
να καταβληθούν αποζημιώσεις
στους συγγενείς των 346 θυμά-
των από τις δύο αεροπορικές
τραγωδίες με αεροσκάφη τύπου
Boeing 737. Το ταμείο και τα χρή-
ματα αυτά αποτελούν κεντρικό σημείο της συμφωνίας
μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρείας και του αμερι-
κανικού Δημοσίου, ειδικότερα, δε, του υπουργείου Δι-
καιοσύνης. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη
συμφωνία αυτήν, η οικογένεια κάθε θύματος θα πάρει
περίπου 1,45 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση. Οι εκταμι-

εύσεις, πάντως, δεν θα γίνουν
ομαδικά, αλλά σταδιακά σε κάθε
οικογένεια που θα καταθέτει τη
σχετική αίτηση, η οποία θα εξετά-
ζεται και στη συνέχεια θα δίνεται η
αποζημίωση. Οι οικογένειες των
θυμάτων έχουν διορία έως τις 15
Οκτωβρίου να καταθέσουν τις
σχετικές αιτήσεις. 

Η Boeing πετυχαίνει, δίνοντας αυτά τα ποσά, να μη
στραφεί εναντίον της το αμερικανικό Δημόσιο, κάτι,
πάντως, που δεν εμποδίζει τους συγγενείς των θυμά-
των να προσφύγουν εκείνοι στα δικαστήρια. Γι’ αυτόν
τον λόγο απαιτούνται και οι αιτήσεις των οικογενειών,
απόδειξη ότι δεν θα προσφύγουν σε ένδικα μέσα.

Το Λονδίνο με ανακοίνωσή του αρνήθηκε τους ισχυρι-

σμούς της Μόσχας, ότι ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προ-

ειδοποιητικά πυρά εναντίον βρετανικού αντιτορπιλικού

στη Μαύρη Θάλασσα. «Πιστεύουμε πως οι Ρώσοι έκαναν

γυμνάσια με πυροβολικό στη Μαύρη Θάλασσα και παρεί-

χαν στη ναυτική κοινότητα προηγούμενη προειδοποίηση

για τη δραστηριότητά τους», υποστήριξε το βρετανικό

υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο Τwitter. Παράλ-

ληλα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας δήλωσε

πως το «HMS Defender» έπλεε σε μια διεθνώς αναγνωρι-

σμένη διαδρομή από την Οδησσό προς τη Γεωργία. Το βρε-

τανικό πλοίο «εισήλθε σε διεθνώς αναγνωρισμένο διάδρο-

μο διαχωρισμού κυκλοφορίας. Εξήλθε από αυτόν τον διά-

δρομο με ασφάλεια», σύμφωνα με τον Ουάλας.

Μαύρη Θάλασσα: Διαψεύδει η Βρετανία
το επεισόδιο με ρωσικό πολεμικό
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Διαμαντής Σεϊτανίδης

Η Ε.Ε. σε αναζήτηση
στρατηγικής σχέσης
με τo Kρεμλίνο

Κ

Boeing 737 MAX: Άνοιξε το ταμείο για τις 
αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων



Υπεγράφη χθες η σύμβαση για την 
κατασκευή του Βόρειου Τμήματος 
του Ε65 από τον υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή
και τον διευθύνοντα σύμβουλο της
«Οδός Κεντρικής Ελλάδας και Νέα
Οδός» Ροδιανό Αντωνακόπουλο
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Το διπλό στοίχημα με τον E65
Υ

πεγράφη χθες η σύμβαση για
την κατασκευή του Βόρειου
Τμήματος του Ε65 από τον
υπουργό Υποδομών και Μετα-

φορών Κώστα Καραμανλή και τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο της «Οδός Κεντρικής Ελ-
λάδας και Νέα Οδός» Ροδιανό Αντωνακό-
πουλο.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε πα-
ρουσία του γενικού γραμματέα Υποδομών
Γιώργου Καραγιάννη και του προέδρου
και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργου Περιστέρη.

Ξεκινά επομένως η κατασκευή του εμ-
βληματικού αυτού έργου, που θα συνδέει
την Αθήνα με τη Δυτική Μακεδονία αλλά
και με την Ιταλία μέσω του Λιμένα της
Ηγουμενίτσας, καθώς και με τα Δυτικά
Βαλκάνια και από εκεί με την Κεντρική και
Βόρεια Ευρώπη. Με την ολοκλήρωση του
Ε65 το ταξίδι από Λαμία έως και Εγνατία
θα διαρκεί μία ώρα και τριάντα λεπτά αντί
των δύο ωρών και τριάντα λεπτά που
απαιτούνται σήμερα.

Η υλοποίηση του Βόρειου Τμήματος του
Ε65 αποτελεί, επίσης, ίσως την πιο ουσια-
στική δράση για τη στήριξη της Δυτικής
Μακεδονίας στην κρίσιμη περίοδο της
απολιγνιτοποίησης. Και αυτό καθώς ένας
νέος, σύγχρονος δρόμος και η αναβάθμι-
ση της σύνδεσης της Δυτικής Μακεδονίας
με την Αθήνα και την Κεντρική Ελλάδα
σημαίνει στήριξη στην πράξη των επιχει-
ρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται

στην περιοχή και προσέλκυση νέων επεν-
δύσεων. Με λίγα λόγια, με τον Ε65 ολό-
κληρες περιοχές θα βγουν από την απο-
μόνωση.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από μεθοδική
δουλειά επί 18 μήνες, χωρίς μεγάλα λόγια
και με αλλεπάλληλες επαφές με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση κατάφε-
ρε να πάρει το «πράσινο φως» ότι το έργο
είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο. Το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες ενέρ-
γειες, όμως υπήρξε και προσωπική πα-
ρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Τα έργα δεν φυτρώνουν μέσα σε μια
νύχτα. Και είναι τέτοια η φύση του αντικει-
μένου, που μπορεί να δουλεύεις σκληρά
επί πολύ καιρό και αυτή η δουλειά να μη
φαίνεται», επισήμανε ο κ. Καραμανλής
κατά την τελετή υπογραφής, τονίζοντας
ότι εδώ και 23 μήνες γίνεται μια συστημα-
τική δουλειά, η οποία σήμερα αποδίδει
καρπούς. « Έχουμε εκπονήσει ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα έργων σε όλη τη
χώρα, συνολικού ύψους άνω των 13 δισ.
ευρώ», υπενθύμισε και επισήμανε ότι το
πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει σημαντικά
νέα έργα, περιλαμβάνει όμως και εμβλη-
ματικά έργα, που επί χρόνια είχαν κολλή-
σει και πάρα πολλοί τα είχαν «ξεγράψει».

«Το 2021 είναι η χρονιά που ξεμπλοκά-
ρουμε τα έργα αυτά ένα προς ένα», τόνισε
ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

και πρόσθεσε: «Προχθές υπογράψαμε τη
σύμβαση για τη Γραμμή 4 του μετρό της
Αθήνας. Σήμερα (σ.σ.: χθες) υπογράφου-
με για το Βόρειο Τμήμα του Ε65. Και στα
δύο έργα μέσα στο έτος θα δούμε εργοτά-
ξια. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και στον
άλλον πολύπαθο οδικό άξονα Πάτρα -
Πύργος. Μπαίνουμε, επίσης, στην τελική
ευθεία για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Ενώ
άλματα έχουμε κάνει και στον Βόρειο Οδι-
κό Άξονα Κρήτης, που πρόσφατα παρου-
σιάσαμε επίσης με τον πρωθυπουργό».

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε: «Η υπο-
γραφή της σύμβασης είναι ένας καθορι-
στικός σταθμός για κάθε μεγάλο έργο -
ιδίως αν προηγουμένως έχει περάσει από
χίλια κύματα. Και αυτό γιατί πρακτικά ση-
μαίνει ότι μπαίνουμε πλέον στη φάση της
κατασκευής του έργου».

Χαρακτήρισε, δε, τον Ε65 ένα σπουδαίο
έργο, πρώτα απ’ όλα γιατί είναι το έργο το
οποίο σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώνει το
εθνικό οδικό δίκτυο, αφού είναι αυτό το
τμήμα του Ε65 που ενώνει την Εγνατία
Οδό με την Εθνική Αθηνών - Θεσσαλονί-
κης.

O κ. Καραγιάννης από την πλευρά του
δήλωσε: «Η κατασκευή του Βόρειου Τμή-
ματος του Ε65 μαζί με το Νότιο τμήμα του,
που προχωρά με ταχείς ρυθμούς, θα ολο-
κληρώσει τον αυτοκινητόδρομο, ενώνον-
τας δύο κύριους οδικούς άξονες, δηλαδή
την Εγνατία οδό με τον ΠΑΘΕ. Είναι ένα
έργο μήκους 70,5 χιλιομέτρων, ύψους

442 εκατ. ευρώ, του οποίου τη χρηματο-
δότηση εξασφαλίσαμε εξολοκλήρου από
το νεοσύστατο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι
λοιπόν, μέσα σε λιγότερο από δύο έτη πή-
ραμε έπειτα από εκτεταμένες διαπραγμα-
τεύσεις με την Ε.Ε. το “πράσινο φως” για
το έργο, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση
και σήμερα υπογράφουμε και τη σύμβαση
με τον παραχωρησιούχο. Σε τρία χρόνια
από σήμερα η Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτε-
ρα η Δυτική Μακεδονία, που στη μεταλι-
γνιτική εποχή το έχει τεράστια ανάγκη, θα
έχει τον δρόμο που χρειάζεται ώστε να
βαδίσει στον δρόμο της ανάπτυξης με
γρήγορα και σταθερά βήματα».

Ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ, σημείωσε: «Θα ήθελα εκ μέρους
του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να εκφράσω τη
μεγάλη μας χαρά για το γεγονός ότι ένα
πολύ σημαντικό έργο για την Ελλάδα ει-
σέρχεται πλέον σε τροχιά ολοκλήρωσης». 



Με την πληρωμή των αποζημιώσεων για τα «κου-
ρεμένα» έως 100% ενοίκια του Μαΐου, η ΑΑΔΕ αρχίζει
να κλείνει από αύριο τις εκκρεμότητες που έχει με
τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Εκκρεμότητες που σχετί-
ζονται τόσο με την αποζημίωση των φορολογουμέ-
νων που είτε δεν έχουν λάβει καθόλου ενοίκια είτε
έχουν εισπράξει μειωμένα ενοίκια, αλλά και την υπο-
βολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η ΠΟΜΙ-
ΔΑ έχει ήδη στείλει επιστολή στην ηγεσία του υπουρ-
γείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ με την οποία ζητεί
την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξα-
κολουθούν να ταλαιπωρούν τους εκμισθωτές ακινή-

των. Οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ακινήτων με την
επιστολή τους προς τους Χρήστο Σταϊκούρα, Θεόδω-
ρο Σκυλακάκη, Απόστολο Βεσυρόπουλο και Γιώργο
Πιτσιλή έχουν ζητήσει να πραγματοποιηθεί η «προ-
καταβολική» πληρωμή αποζημιώσεων μηνός Μαΐου
2021. Παράλληλα, τρέχει και η διαδικασία συμψηφι-
σμού αποζημιώσεων (για την περίοδο Μάρτιος 2020 -
Δεκέμβριος 2020) με μελλοντικές φορολογικές υπο-
χρεώσεις, ενώ ακόμη αναζητούνται ιδιοκτήτες που
δεν έχουν δηλώσει σωστά το ΙΒΑΝ τους στο Taxisnet
και δεν μπορούν να λάβουν τα χρήματα της κρατικής
αποζημίωσης για τα «κουρεμένα» ενοίκια.

Τ
η μείωση των έμμεσων φό-
ρων ως ποσοστό του ΑΕΠ
την επόμενη τετραετία προ-
βλέπει το Μεσοπρόθεσμο

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2022-2025, αφήνοντας ανοιχτό παρά-
θυρο για μόνιμες φοροελαφρύνσεις
από το 2023 και τα επόμενα χρόνια,
στις οποίες, όμως, δεν γίνεται καμία
αναφορά λόγω της ρήτρας διαφυγής
που επιτρέπει μόνο μέτρα προσωρι-
νού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από φό-
ρους σε αγαθά και υπηρεσίες αναμέ-
νεται να ανέλθουν σε 21,3 δισ. ευρώ ή
στο 12,3% του ΑΕΠ φέτος, να αυξηθούν
στα 23,7 δισ. ευρώ το 2022 (12,8% του
ΑΕΠ), να αγγίξουν τα 24,6 δισ. ευρώ το
2023 (12,6% του ΑΕΠ), να διαμορφω-
θούν στα 25,6 δισ. ευρώ το 2024 (12,4%
του ΑΕΠ) και, τέλος, να αγγίξουν τα
26,6 δισ. ευρώ το 2025 (12,2%).

Η διαμόρφωση των έμμεσων φόρων
στα εν λόγω επίπεδα δεν λαμβάνει
υπόψη την επίπτωση από συγκεκριμέ-
νες μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν στη
φορολογική διοίκηση και θα χρηματο-
δοτηθούν από το Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης της Ελλάδας.

Οι μεταρρυθμίσεις
Οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

στο φορολογικό πεδίο με το αντίστοι-
χο χρονοδιάγραμμα έχουν ως εξής:

• Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές
και σημεία πώλησης (POS) - Έναρξη
ισχύος του νόμου το πρώτο τρίμηνο
του 2022.
• Ανάπτυξη και διασύνδεση με την ΑΑ-
ΔΕ 500.000 ταμειακών μηχανών το
δεύτερο τρίμηνο του 2024.
• Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου,
χάρτης πορείας κανονιστικών αποφά-
σεων το πρώτο τρίμηνο του 2022.
• Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου
με νέα ηλεκτρονικά όπλα σε όλο το
φάσμα της αγοράς το τρίτο τρίμηνο του
2022.
• Ολοκλήρωση του έργου διασύνδε-
σης και χρήσης τραπεζικών πληροφο-
ριών τρίτων από την ΑΑΔΕ το δεύτερο
τρίμηνο του 2023.
• Πλήρως αυτοματοποιημένες επι-
στροφές ΦΠΑ, έναρξη λειτουργίας
του πληροφοριακού συστήματος το
τέταρτο τρίμηνο του 2023.
• Ολοκλήρωση της έναρξης λειτουρ-
γίας της πλατφόρμας διαχείρισης
υποθέσεων για τους φορολογικούς
ελέγχους, η οποία θα χρησιμοποιεί το
σύστημα επιχειρηματικών πληροφο-

ριών/ανάλυσης δεδομένων το τέταρτο
τρίμηνο του 2025.
• Ολοκλήρωση των παραδοτέων της
πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος φορο-
λογίας και ελεγκτικών υπηρεσιών της
ΑΑΔΕ στο πλαίσιο του ψηφιακού με-
τασχηματισμού της το τέταρτο τρίμηνο
του 2025.
• Έναρξη λειτουργίας του συστήματος
παρακολούθησης κίνησης επαγγελ-
ματικών οχημάτων και εμπορευματο-
κιβωτίων το τέταρτο τρίμηνο του 2025.
• Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψη-
φιακές επενδύσεις των ΜΜΕ στην
πράσινη οικονομία και στην ψηφιο-
ποίηση το τέταρτο τρίμηνο του 2021.
• Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών το τέταρτο
τρίμηνο του 2021.
• Πρόγραμμα κωδικοποίησης φορο-
λογικής νομοθεσίας το τρίτο τρίμηνο
του 2021.
• Νομοσχέδιο για την ενθάρρυνση της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων το
τρίτο τρίμηνο του 2021.
• Νομοθεσία για τη βελτίωση του νομι-

κού πλαισίου για την παροχή φορολο-
γικών και οικονομικών κινήτρων, κα-
θώς και κινήτρων σε θέματα αδειοδο-
τήσεων για συγχωνεύσεις, μετατρο-
πές και εξαγορές το πρώτο τρίμηνο
του 2022.
• Αύξηση της ικανότητας κωδικοποί-
ησης της φορολογικής νομοθεσίας το
δεύτερο τρίμηνο του 2022.
• Νέα κωδικοποίηση του Κώδικα Φο-
ρολογίας Εισοδήματος και του Κώδι-
κα Φορολογικής Διαδικασίας το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2023.
• Ολοκλήρωση της αρχικής κωδικο-
ποίησης της φορολογικής νομοθεσίας
και του πληροφοριακού συστήματος
για τους φορολογούμενους το δεύτε-
ρο τρίμηνο του 2024.

Αναλυτικά όλες 
οι μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις στο 
φορολογικό πεδίο

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Φοροελαφρύνσεις
σε μόνιμη βάση
από το 2023

Καταβολή των αποζημιώσεων για τα «κουρεμένα» ενοίκια



Α
κόμη και 40%-70% υψηλότε-
ρες επικουρικές συντάξεις
σε σχέση με τις σημερινές θα
λάβουν στα... γεράματά τους

οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας
από την 1/1/2022, καθώς και όσοι νέοι
επιλέξουν να ενταχθούν στο νέο σύστη-
μα και είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών.

Το νέο σχέδιο, ως γνωστόν, έλαβε το
«πράσινο φως» από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, θα τεθεί σε διαβούλευση και
στη συνέχεια θα κατατεθεί το σχετικό
νομοσχέδιο στη Βουλή, ενώ χθες ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδά-
κης και ο υφυπουργός Πάνος Τσακλό-
γλου παρουσίασαν τους βασικούς άξο-
νες και τους στόχους από την εφαρμογή
του νέου συστήματος. Όπως επεσήμα-
νε ο υπουργός, το νέο σύστημα επηρεά-
ζεται από μια σειρά παραγόντων και κυ-
ρίως από το δημογραφικό, τονίζοντας
ότι η σημερινή αναλογία εργαζομένων
προς συνταξιούχους είναι 1,7 προς 1,
ενώ το 2030 η Ελλάδα θα... πάρει τη ση-
μερινή πρωτιά της Ιταλίας, έχοντας τον
πλέον γηρασμένο πληθυσμό στην Ευ-
ρώπη! Το σύστημα είναι εμπνευσμένο
από το αντίστοιχο της Σουηδίας και ει-
σάγει τον «ατομικό κουμπαρά» για κά-
θε νέο ασφαλισμένο, ενώ έχει τα εξής
πλεονεκτήματα:

1. Ο νέος ασφαλισμένος θα αποκτή-
σει σε σημαντικό βαθμό έλεγχο στη
σύνταξή του.

2. Με το σύστημα του «ατομικού
κουμπαρά» θα δημιουργηθεί μια κουλ-
τούρα αποταμίευσης.

3. Η παρέμβαση αυτή ενισχύει τη
βιωσιμότητα του ευρύτερου ασφαλιστι-
κού συστήματος.

4. Το νέο σύστημα θα οδηγήσει σε με-
γαλύτερες επικουρικές συντάξεις για
τους νέους ασφαλισμένους.

Σύμφωνα με το μοντέλο που παρου-
σίασε η πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου Εργασίας, σήμερα ένας εργαζόμε-
νος που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό
των 650 ευρώ θα λάβει έπειτα από 40
έτη ασφάλισης επικουρική σύνταξη 153
ευρώ. 

Με το νέο κεφαλαιοποιητικό σύστη-
μα και με την υπόθεση εργασίας ότι θα
λαμβάνει αποδόσεις ίσες με τον μέσο
όρο των αποδόσεων των κεφαλαιοποι-
ητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων
των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ (στοιχεία
2008-2018), θα λάβει επικουρική 219
ευρώ. 

Με βάση την υπόθεση εργασίας για
αποδόσεις ίσες με τη μέση ετήσια από-
δοση των αποθεματικών του ΕΦΚΑ,
που διαχειρίζεται το Μικτό Αμοιβαίο

Κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών
Οργανισμών (στοιχεία 2003-2020),
μπορεί να βγάλει μηνιαία επικουρική
σύνταξη 257 ευρώ.

Όπως σημείωσε ο υφυπουργός Πά-
νος Τσακλόγλου, οι εισφορές των μι-
σθωτών θα είναι 6,5% και από τα μέσα
του 2022 θα μειωθούν στο 6% των μηνι-
αίων αποδοχών τους, επισημαίνοντας
ότι υπόχρεοι θα είναι οι νέοι εργαζόμε-
νοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
οι δικηγόροι και οι μηχανικοί.

Κάθε εργαζόμενος θα έχει τον πλήρη
έλεγχο των αποδόσεων για το κεφάλαιο
των εισφορών που επενδύεται, έχοντας
τα σχετικά στοιχεία σε πραγματικό χρό-
νο, ακόμη και στο... κινητό του! 

Τέλος, ο υφυπουργός Εργασίας επε-
σήμανε ότι η μέση επικουρική σύνταξη
του σημερινού κλάδου του ΕΦΚΑ θα
μειωθεί από 16% του μισθού, που είναι
σήμερα, σε λιγότερο από 10% το 2050. 

Για τους νεοεισερχόμενους
στην αγορά εργασίας 
από την 1/1/2022 
- Πώς θα λειτουργεί 
το Ταμείο Επικουρικής 
Κεφαλαιοποιητικής 
Ασφάλισης
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Υψηλότερες έως 70% 
οι νέες επικουρικές

OAEΔ: Μέχρι την Τρίτη οι αιτήσεις
για καταλύματα, ακτοπλοϊκές 

Παρατείνεται μέχρι την προσεχή Τρίτη 29 Ιου-
νίου και ώρα 23.59 η προθεσμία υποβολής αι-
τήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων
και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρό-
γραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-22 του
ΟΑΕΔ. Δίνεται για πρώτη φορά η επιδότηση κα-
ταλυμάτων και ενισχύεται κατά 20% τον Αύγου-
στο, ώστε να υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερη στή-
ριξη των επιχειρήσεων και αυξημένη διαθεσι-
μότητα κατά την «αιχμή» της περιόδου των δια-
κοπών, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή των
παρόχων του προγράμματος, καθώς θα υλοποι-
ηθεί νέα ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής δι-
καιολογητικών και πληρωμής. Συνολικά θα χο-
ρηγηθούν 300.000 επιταγές συνολικού προ-
ϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. 

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
οι ΑΠΕ έως 500 ΚW
Στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των
αγροτών να χαρακτηρίζονται ως αγροτικές
εκμεταλλεύσεις οι επενδύσεις σε ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας έως 500 KW προχώρησε
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με νομοθετική
ρύθμιση που κατέθεσαν στη Βουλή, εφεξής η
διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
μικρότερη από 500 KW συνιστά αγροτική εκ-
μετάλλευση για τους σκοπούς εγγραφής στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλ-
λεύσεων, ενώ μέχρι σήμερα το όριο αυτό ήταν
100 KW. Η νέα αυτή ρύθμιση παρέχει στους
αγρότες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται πε-
ρισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με
σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής
τους και την αύξηση του εισοδήματός τους.

Ταμείο Ανάκαμψης: 
Πόροι 1,5 δισ. ευρώ στην Υγεία

Με επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ μέσω των πόρων
του Ταμείου Ανάκαμψης θα «προικοδοτηθούν»
η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο εκσυγχρονι-
σμός των νοσοκομείων, η πρόληψη και η ψη-
φιακή Υγεία. Σε σχετικές ανακοινώσεις προέβη
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
από το βήμα του 11ου Συνεδρίου «The Future of
Healthcare in Greece». Όπως πρόσθεσε, η κυ-
βέρνηση προχωρά σε ενίσχυση των υποδομών
του συστήματος, υπερδιπλασιασμό των κλινών
ΜΕΘ μέσω ενός επιθετικού επενδυτικού πλά-
νου και σε πρόσληψη έκτακτου υγειονομικού
προσωπικού, ένα μέρος του οποίου θα μονιμο-
ποιηθεί για να καλύψουμε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες. Προτεραιότητα αποτελούν η ανακαίνι-
ση υποδομών, η ανανέωση εξοπλισμού, η ψη-
φιοποίηση των μονάδων και ο ηλεκτρονικός
φάκελος για κάθε ασθενή.



Νέα επένδυση, για αναβάθμιση χιλιά-

δων χιλιομέτρων γραμμών διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας και αύξηση της

χρήσης έξυπνων μετρητών, που είναι

απαραίτητοι για τη μελλοντική επέκταση

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην

Ελλάδα, θα υποστηριχθεί από καινούργια

χρηματοδότηση, ύψους 330 εκατ. ευρώ,

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-

ων, η οποία ανακοινώθηκε επισήμως σή-

μερα στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της ΕΤΕπ

Werner Hoyer και ο πρόεδρος και διευ-

θύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος

Στάσσης συνυπέγραψαν το δεύτερο συμ-

βόλαιο χρηματοδότησης, ύψους 100

εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του εικοσαετούς

δανείου, ύψους 330 εκατ. ευρώ, το οποίο

θα στηρίξει επενδύσεις εκσυγχρονισμού

και ενίσχυσης του ελληνικού δικτύου

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη

την ηπειρωτική χώρα και στα νησιά.

Υδρόγειος: Εξ αποστάσεως 
ηλεκτρονική υπογραφή

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική εμπλουτίζει τις ψη-
φιακές της υπηρεσίες προς τους πελάτες και τους
συνεργάτες της και απλοποιεί περαιτέρω τις διαδι-
κασίες ασφάλισης, με τη νέα πρωτοποριακή υπη-
ρεσία EasySign. Το EasySign αποτελεί μια ολοκλη-
ρωμένη λύση απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπο-
γραφής της αίτησης ασφάλισης και των εντύπων
προσυμβατικής ενημέρωσης, πλήρως εναρμονι-
σμένη με την ισχύουσα οδηγία για τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων (IDD). Αφού ο ασφαλιστι-
κός διαμεσολαβητής ολοκληρώσει την προσυμβα-
τική ενημέρωση και συμπληρώσει τα σχετικά έντυ-
πα και την αίτηση ασφάλισης, το τελευταίο βήμα -η
υπογραφή των εν λόγω εντύπων- γίνεται άμεσα,
εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια, μέσω ενός
απλού SMS που αποστέλλεται στο κινητό του πελά-
τη. O πελάτης επιλέγει τον σύνδεσμο που περιέχε-
ται στο SMS και κατευθύνεται στη σελίδα της υπη-
ρεσίας. Εκεί έχει τη δυνατότητα να επισκοπήσει την
αίτηση ασφάλισης και τα έντυπα προσυμβατικής
ενημέρωσης.

Διαδικτυακό στοίχημα: 
Ξεκινούν οι νέες εταιρείες
Κανονικά προχωρά η αδειοδότηση των εται-
ρειών διαδικτυακού στοιχήματος και τυχε-
ρών παιχνιδιών από την Επιτροπή Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων. Ήδη έχει ξεκινήσει τη
λειτουργία της με το νέο καθεστώς η πρώτη
εταιρεία που δεν είχε μέχρι τώρα παρουσία
στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί
οι άδειες 13 εταιρειών και, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένε-
ται να εγκριθούν τουλάχιστον άλλες δύο, εν-
δεχομένως και τρεις αιτήσεις. Συνολικά, 20
εταιρείες έχουν υποβάλει αιτήσεις για τη λή-
ψη και των δύο τύπων αδειών που δίνει η
ΕΕΕΠ, δηλαδή για τη διεξαγωγή διαδικτυα-
κού στοιχήματος (τύπου Α) και για διαδικτυα-
κά τυχερά παιχνίδια (τύπου Β). Ακόμη μία
εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση μόνο για άδεια
τύπου Β, την οποία και έλαβε. 

ΦΑΓΕ: H εξωστρέφεια φέρνει κέρδη
Οι πωλήσεις του Ομίλου ΦΑΓΕ το πρώτο τρίμηνο

του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2020 ενισχύθηκαν κατά 2,1%, στα 134,4 εκατ. δολ. σε
αξία και 5% σε όγκο, με βάση τα οικονομικά στοιχεία
τα οποία δημοσίευσε η εταιρeία. Οι πωλήσεις της σε
αξία αυξήθηκαν σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελ-
λάδα κατά 21,4%, 21% και 9,5% αντίστοιχα, ενώ οι πω-
λήσεις της στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8,5%. Σε επίπε-
δο όγκου πωλήσεων, αυτός αυξήθηκε κατά 5%. Αυτό
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων σε
όγκο στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλά-
δα κατά 12,6%, 14,9% και 8,6% αντίστοιχα, που αντι-
σταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση του όγκου των
πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 0,9%. 
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Envalue: Με βεβαίωση παραγωγού το ένα από τα δύο mega φωτοβολταϊκά
Βεβαίωση παραγωγού έλαβε η γερμανικών συμφερόντων
εταιρεία Envalue Solar για το mega project ηλιακής ενέρ-
γειας, συνολικής ισχύος 755,5 MW. Σύμφωνα με την απόφα-
ση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, πρόκειται για φωτο-
βολταϊκό έργο εγκατεστημένης ισχύος 755,5 MW και μέγι-
στης ισχύος παραγωγής 754,71 MW, στη θέση Αγρόκτημα,
στο Πολύκαστρο Κιλκίς. Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης
παραγωγού ανέρχεται στα 25 έτη, έως τις 22/6/2046. Υπεν-
θυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο έργο καθώς και για ένα
ακόμη μεγάλο φωτοβολταϊκό, συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος 569 MW, το οποίο αναμένεται να εγκατασταθεί στη
Βόλβη Θεσσαλονίκης, η εταιρεία είχε υποβάλει αιτήσεις
στον κύκλο του περασμένου Φεβρουαρίου της ΡΑΕ.

Την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα επιχορήγησης που δίνεται και στις

επιχειρήσεις-μέλη του, προκειμένου να συμμετέχουν και σε ψηφιακές

εκθέσεις, στο πλαίσιο σχετικής τροποποίησης που υπέγραψε ο υφυπουρ-

γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, εκφράζει με σημερινή

του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για

την υπογραφή της 11ης τροποποίησης της αναλυτικής πρόσκλησης της

δράσης «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με

εξωστρεφή προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. «Η νέα αυτή

δυνατότητα αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την ενίσχυση δράσεων ψηφια-

κού μετασχηματισμού που θα αφορά ειδικότερα στις εξαγωγές και στις

εξαγωγικές επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα, με παράλληλη θετική πορεία

ως προς την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου για e-εξα-

γωγές», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ.

ΣΕΒΕ: Ικανοποίηση για τη δυνατότητα επιχορήγησης στις επιχειρήσεις

Στήριξη 330 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ προς τη ΔΕΗ 



International Olympic 
Academy Golf Course, 
σε Costa Navarino

H
Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή και η Costa Navarino πα-
ρουσίασαν  σε μια διαδικτυακή εκδήλωση, το

πρώτο, παγκοσμίως, International Olympic Academy
Golf Course. Η ονομασία του νέου γηπέδου γκολφ, το
οποίο βρίσκεται στο «Navarino Hills» της Costa Navari-
no, συμβολίζει τη σχέση του αθλήματος με τον Ολυμπι-
σμό, καθώς πρόκειται για τις πλησιέστερες εγκαταστά-
σεις γκολφ στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, την
Αρχαία Ολυμπία. H νέα συνεργασία μεταξύ της ΔΟΑ και
της Costa Navarino, με τη σημαντική συμβολή της ΕΟΕ,
έχει στόχο να αναδείξει περαιτέρω τις αρχές και τις
αξίες του Ολυμπισμού αλλά και να προωθήσει την Ολυμ-
πιακή παιδεία μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, τόσο
στην Costa Navarino όσο και στις εγκαταστάσεις της
ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία, διαδραματίζοντας, παράλλη-
λα, σημαντικό ρόλο στην προώθηση του γκολφ σε ένα
ολοένα αυξανόμενο παγκόσμιο κοινό.

Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση 
για τις επενδύσεις αναπτυξιακών 
νόμων πριν από το 2004
Παράταση για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων
που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του
1982, του 1987 και του 1990 και για τα οποία οι επιχει-
ρήσεις έχουν καταστεί υπόχρεες επιστροφής της επι-
χορήγησης, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της επέν-
δυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, προ-
βλέπεται σε τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης. Η
σχετική τροπολογία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νό-
μου για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικο-
νομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με την τροπολο-
γία, για να ισχύσει η παράταση, θα πρέπει να συντρέ-
χουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Υποβο-
λή αίτησης του επενδυτή εντός έξι μηνών στον φορέα
υπαγωγής, συνοδευόμενης από επιχειρηματικό πλά-
νο ολοκλήρωσης της επένδυσης και θέσης αυτής σε
παραγωγική λειτουργία, σύμφωνα με τα βασικά στοι-
χεία της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδί-
ου στον κατά περίπτωση αναπτυξιακό νόμο.

Coca-Cola 3Ε: Κέρδη 
2,9 εκατ. ευρώ το 2020

Καθαρά κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ, σταθερή λει-
τουργική κερδοφορία στα 21 εκατ. ευρώ και
καθαρά έσοδα από πωλήσεις 400,6 εκατ. ευρώ
εμφάνισε το 2020 η Coca-Cola 3Ε, που προ-
σβλέπει σε βελτίωση των συνθηκών στην αγο-
ρά, με ευνοϊκές επιπτώσεις στις καθαρές πω-
λήσεις της. Ειδικότερα, το 2020 η εταιρεία εμ-
φάνισε κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ από 14,1 εκατ.
ευρώ το 2019 (ήτοι πτώση 79,4%), με καθαρά
έσοδα από πωλήσεις 400,6 εκατ. ευρώ από 475
εκατ. ευρώ αντίστοιχα (-15,6%) και λειτουργι-
κά κέρδη 21 εκατ. ευρώ από 21,4 εκατ. ευρώ
αντίστοιχα (-1,8%). Ο όγκος πωλήσεων διαμορ-
φώθηκε σε 88,7 εκατ. κιβώτια, έναντι 111,7
εκατ. κιβωτίων το 2019 (ήτοι πτώση 20,6%).

Jumbo: Έκτακτη χρηματική διανομή
0,47 ευρώ ανά μετοχή

Όπως είχε προαναγγελθεί στη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων της Jumbo στις 15/6/2021
και με την από 23/6/2021 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της, η εταιρεία θα προχωρήσει
για το 2021 σε έκτακτη χρηματική διανομή από
φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της
εταιρικής χρήσης 2020, παραμένοντας πιστή
στην πολιτική για διανομή μερίσματος κάθε χρό-
νο. Αυτό ισοδυναμεί με μεικτό ποσό 0,47 ευρώ
ανά μετοχή, δηλαδή ποσό ίσο με το μέρισμα που
διανεμήθηκε για τη 12μηνη χρήση η οποία έληξε
στις 30/6/2019.
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ΕΛΓΕΚΑ: Απομείωση 
υπεραξίας θυγατρικής

Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, στο πλαίσιο της

διαδικασίας κατάρτισης του Ενημερωτικού Δελτίου

για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της μη-

τρικής εταιρείας, ποσού ύψους 6,9 εκατ. ευρώ,

προέβη σε επανεξέταση της υπεραξίας που προέρ-

χεται από τη θυγατρική της Διακίνηση Α.Ε., σύμφω-

να με σχετική ανακοίνωση. Στον νέο έλεγχο απομεί-

ωσης, ο οποίος αφορά σε παρελθούσες χρήσεις,

υιοθετήθηκε ένα πιο συντηρητικό σενάριο των βα-

σικών παραδοχών, με συνέπεια να προκύψει ανάγ-

κη περαιτέρω απομείωσης της υπεραξίας που κατέ-

χει ο Όμιλος κατά 2.443 χιλ. ευρώ. Ως συνέπεια της

εν λόγω διαδικασίας, το σύνολο Ενεργητικού του

Ομίλου την 31/12/2020 και την 31/12/2019 διαμορ-

φώνεται σε 150.501 χιλ. ευρώ και 154.988 χιλ. ευρώ

αντίστοιχα.

Cyprus Airways: Ξεκινά πτήσεις 
Θεσσαλονίκη - Λάρνακα
Την επανεκκίνηση των πτήσεών της προς τη

Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η κυπριακή εταιρεία

Cyprus Airways, με στόχο την υποστήριξη της

προσπάθειας ανάκαμψης του τουρισμού. Επι-

πλέον, η εταιρεία θα πραγματοποιεί πτήσεις

από Κύπρο προς Ελλάδα και προς το Ηράκλειο,

την Πρέβεζα και τη Σκιάθο. Σύμφωνα με ανα-

κοίνωση της εταιρείας, οι συνδέσεις με τα πα-

ραπάνω αεροδρόμια θα είναι: Θεσσαλονίκη κά-

θε Τρίτη και Σάββατο, Ηράκλειο κάθε Πέμπτη

και Κυριακή, Πρέβεζα κάθε Τετάρτη και Σκιάθο

κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Info Quest: Συνεργασία 
με την Acronis στον τομέα 
των λύσεων Cloud Backup

Με στόχο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των

ελληνικών επιχειρήσεων κατά τον ψηφιακό τους

μετασχηματισμό, η Info Quest Technologies ανα-

κοινώνει τη συνεργασία με την Acronis, ενισχύον-

τας τις λύσεις της στον τομέα του Cloud Security.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η

Acronis αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παγ-

κοσμίως παρόχους λύσεων Enterprise Backup,

έχοντας επενδύσει ιδιαίτερα στην περιοχή των

Cloud Workloads. Έχει στην κατοχή της περί τα 200

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ενώ έχει λάβει δεκάδες

διακρίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Τις

λύσεις της αξιοποιούν περισσότερες από 500.000

επιχειρήσεις και 5,5 εκατομμύρια χρήστες σε 150

χώρες και σε 30 γλώσσες.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τώρα αρχίζει το Euro!
Το πρόγραμμα στους 16
•  26/6: Ουαλία - Δανία (19.00), Άμστερνταμ
•  26/6: Ιταλία - Αυστρία (22.00), Λονδίνο
•  27/6: Ολλανδία - Τσεχία (19.00), Βουδαπέστη
•  27/6: Βέλγιο - Πορτογαλία (22.00), Σεβίλλη
•  28/06: Κροατία - Ισπανία (19.00), Κοπεγχάγη
•  28/6: Γαλλία - Ελβετία (22.00), Βουκουρέστι
•  29/6: Αγγλία - Γερμανία (19.00), Λονδίνο
•  29/6: Σουηδία - Ουκρανία (22.00), Γλασκόβη

Γ
ια πολλούς τώρα αρχίζει το
«κανονικό» Euro, όπως είπε
και ο τεχνικός της εθνικής

Γαλλίας Ντιντιέ Ντεσάμπ. Τώρα που
περατώθηκαν οι αγώνες στους ομί-
λους και σχηματίστηκαν τα ζευγάρια
της νοκ άουτ φάσης των 16. Πλέον
όλα κρίνονται σε ένα παιχνίδι!
Έχουμε και λέμε: τρία είναι τα σού-
περ ματς της φάσης. Αγγλία - Γερμα-
νία στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου,
Βέλγιο - Πορτογαλία στη Σεβίλλη και
Κροατία - Ισπανία στην Κοπεγχάγη.

Οι Άγγλοι είναι ίσως η χειρότερη
ομάδα στην παραγωγική διαδικασία,
έχει όμως απροσπέλαστη άμυνα.
Έπαιξαν όλα τα ματς στο Γουέμπλεϊ,
νίκησαν 1-0 την Τσεχία και την Κρο-
ατία και έφεραν 0-0 με τη Σκοτία. Οι
Γερμανοί παρουσιάστηκαν με θεα-
ματικές μεταπτώσεις στους ομίλους.
Έχασαν 1-0 από τη Γαλλία, συνέτρι-
ψαν 4-2 την Πορτογαλία και στο τε-
λευταίο ματς (όλα τα έδωσαν στο Μό-
ναχο) ισοφάρισαν στο 84’ 2-2 τους
Ούγγρους και απέφυγαν το… ρεζιλί-
κι του αιώνα να μείνουν εκτός νυμ-
φώνος.

Στη Σεβίλλη το Βέλγιο του φοβε-
ρού φορ Ρομελού Λουκάκου και του
αρτίστα Ντε Μπρόινε, που πέρασε με
τρεις νίκες στον όμιλο (3-0 τη Ρωσία,
2-1 τη Δανία, 2-0 τη Φινλανδία), αντι-
μετωπίζει την Πορτογαλία του Κρι-
στιάνο Ρονάλντο (νίκη 3-0 επί της
Ουγγαρίας, ήττα 4-2 από τη Γερμα-
νία, 2-2 με τη Γαλλία). Δύο άκρως τα-
λαντούχες ομάδες.

Και στην Κοπεγχάγη η Κροατία
του τελευταίου μαέστρου του ποδο-
σφαίρου Λούκα Μόντριτς (0-1 με την
Αγγλία, 1-1 με την Τσεχία και 3-1 τη
Σκοτία) θα αντιμετωπίσει την Ισπα-
νία, η οποία αφού έφερε 0-0 με τη
Σουηδία και 1-1 με την Πολωνία, ξέ-
σπασε με 5-0 εναντίον της Σλοβα-
κίας. Οι Κροάτες ήταν φιναλίστ στο
προηγούμενο Μουντιάλ στη Ρωσία
και έπαιξαν περίτεχνο ποδόσφαιρο
κόντρα στους Σκοτσέζους. Η Ισπανία
με τις χίλιες πάσες σε κάθε ματς
ανέβηκαν ψυχολογικά. Σε όλα τα
υπόλοιπα παιχνίδια υπάρχει φαβορί.
Και η Ιταλία κόντρα στην Αυστρία και
η Δανία με την Ουαλία, η Γαλλία με
την Ελβετία και η Ολλανδία με τους
Τσέχους. Το πιο αμφίρροπο ματς εί-
ναι αυτό ανάμεσα στη Σουηδία και
την Ουκρανία.
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Η «Political», η οποία αποκάλυψε το θέμα
ότι οι Σκοπιανοί θα κατέβαιναν ως σκέτο
«Μακεδόνες» στη φανέλα τους στα τελικά
του Euro, είχε επισημάνει και το εξής: πως θα
είχε μεγάλη σημασία να βλέπαμε με ποιο λο-
γότυπο θα πρόβαλλε τη Βόρεια Μακεδονία η
τηλεόραση που θα έδινε εικόνα σε όλη την
υφήλιο. Δεν πέσαμε έξω... Η εικόνα που έδω-
σε η παραγωγή της τηλεόρασης, η οποία είναι
υπό τη δικαιοδοσία της UEFA, είχε το «Μακε-
δονία» σκέτο για τους γείτονες. Δηλαδή
«MKD». Έτσι είδε τη Βόρεια Μακεδονία ο κό-
σμος όλος, εκτός από την Ελλάδα, διότι ο
ΑΝΤ1, που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της
διοργάνωσης, φρόντισε να το αλλάξει σε «N-
MK» και ορθώς έπραξε φυσικά. Το θέμα,
ωστόσο, παραμένει: Ποια είναι αυτά τα κέντρα αποφάσεων στην UEFA που δέχτηκαν να έχουν έμβλημα «MKD» τόσο
στις φανέλες των Σκοπιανών όσο και στην τηλεοπτική εικόνα; 

«Μακεδονία» είδε όλη η υφήλιος από την τηλεόραση Βάτσλικ για αντι-Σα
Ο διεθνής Τσέχος γκολκίπερ Τόμας Βάτσλικ,

που συνεχίζει με την εθνική ομάδα της χώρας του
στο Euro, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο αντι-
καταστάτης του Ζοσέ Σα (πήγε στη Γουλβς) κάτω
από τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Στην ομάδα του
Πειραιά υπόγραψε τριετές συμβόλαιο ο διεθνής
Καμερουνέζος μέσος Πιερ Κουντέ.

Πρώτος με χαμηλή
βαθμολογία ο Πετρούνιας 

Ο «βασιλιάς των κρίκων» Λευτέρης Πετρούνιας
άρχισε με πρωτιά τις προσπάθειές του στο Παγ-
κόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στην
Ντόχα του Κατάρ, έστω και χωρίς να πιάσει τη
βαθμολογία που θα είναι το ζητούμενο στον ση-
μερινό τελικό. Βαθμολογήθηκε με 15,133 βαθ-
μούς, επίδοση που θα πρέπει να βελτιώσει ση-
μαντικά προκειμένου να πάρει την πρόκριση για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. 

Στο εδώλιο για τον Τόσκο
Με εισήγηση του εισαγγελέα στο ακροατήριο

του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης
θα οδηγηθούν οκτώ κατηγορούμενοι για τον θά-
νατο του 26χρονου Βούλγαρου οπαδού του Άρη
Τόσκο Μποζατζίσκι έπειτα από αγώνα με τον ΠΑ-
ΟΚ τον Ιανουάριο του 2020. Ο Τόσκο, αφού ξυλο-
κοπήθηκε άγρια, στη συνέχεια πέρασε ένα αυτο-
κίνητο από πάνω του και τον αποτελείωσε. Δύο

είναι ήδη προφυλακισμένοι.

Μεταγραφικά…
Είναι θέμα ωρών να υπογράψει

στην ΑΕΚ ο διεθνής αμυντικός της
τουρκικής Αλάνια Γιώργος Τζαβέλ-

λας. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται
για τον άλλοτε παίκτη του Πανιωνίου,

τον Σέρβο Σρνταν Σπιριντόνοβιτς του
Ερυθρού Αστέρα και τον επίσης επιθετι-

κό Ιζέρ Χαΐροβιτς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Η ρωσι-
κή Ρούμπιν Καζάν πρόσφερε 12 εκατ. ευρώ στη
Φενερμπαχτσέ για τον Δημήτρη Πέλκα. Για την
απόκτηση του Ουκρανού πλάγιου επιθετικού
Βλάντισλαβ Κοτσέργκιν της Ζόρια ενδιαφέρεται ο
ΠΑΟΚ.

Μόνος ο Γιάννης, ήττα οι Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπορεί να τα κάνει όλα
μόνος του. Έκανε εμφάνιση... MVP «αγγίζοντας» το
triple double με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9
ασίστ, αλλά οι Μπακς έχασαν στην έδρα τους 116-
113 από τους Χοκς στο πρώτο ματς των τελικών της
Ανατολής. Απέναντί του βρήκε έναν «διαστημικό»
Γιανγκ, ο οποίος πέτυχε 48 πόντους. Το εισιτήριο για
τα τελικά δίνεται στις τέσσερις νίκες. 

Σπάει όλα 
τα ρεκόρ 
ο Κριστιάνο 

Με τα δύο γκολ από πέναλτι που πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 2-2 με τη Γαλλία ισοφάρισε το ρεκόρ του
Ιρανού Αλ Νταεΐ με τα 109 γκολ με την εθνική του ομάδα. Και θα το σπάσει φυσικά γιατί συνεχίζει. «Δεν κυνη-
γάω εγώ τα ρεκόρ, αυτά κυνηγούν εμένα», οι δηλώσεις του Πορτογάλου σούπερ σταρ.
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«Αλωνίζει» στα
νησιά η σόουμπιζ! 

• Περατζάδα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
για τη Νατάσα Θεοδωρίδου με τις κό-
ρες της Αντριάνα Φουστάνου και
Χριστίνα Μπέτα.

• Στην Πάτμο θα βαφτιστεί ο Κι-
κίλιας junior σε στενό οικογε-
νειακό κύκλο.

• Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, ο πα-
ρουσιαστής της ιατρικής εκπομπής
«Οδηγός καλής ζωής», ανακοίνωσε
το τέλος της συνεργασίας του με τον
Alpha. 

• Αποκλειστικό: Την επομένη
Παρασκευή παντρεύεται ο μο-
ναχογιός του Γιώργου Κωσταν-
τίνου! Ο διεθνούς φήμης πιανί-
στας, που φέρει το ίδιο όνομα με
τον διάσημο μπαμπά του, θα
παντρευτεί στην Αθήνα.

• Ο Τριαντάφυλλος επιβεβαίωσε ότι
ο «Survivor» Αλέξης Παππάς θα εί-
ναι ο παρουσιαστής του «The Bache-
lor 2».

• Το μοντέλο Άνταμ Χαλίλ, που
γνωρίσαμε στο «GNTM», πρωτα-
γωνιστεί σε καμπάνια του οίκου
Givenchy!

• Η Τουρκάλα Σεϊμά Σουμπάσι και
πρώην σύζυγος του Ατζούν Ιλίτζαλι
ανέβαλε τον γάμο της λόγω αποβολής.

• Εξήντα δύο χρόνια από την
ηχογράφηση της επιτυχίας «Σε
τούτο το στενό» με ερμηνευτή
τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, ο γιος
του αείμνηστου «Σερ» Γρηγόρης
μπήκε στο στούντιο και ηχογρά-
φησε την επανεκτέλεσή του.

• O τραγουδιστής Άρης Μακρής δέ-
χτηκε πρόταση για το πάνελ στην κα-
λοκαιρινή εκπομπή της Ελένης Τσο-
λάκη.

• Ο Μανώλης Λιδάκης ανακοί-
νωσε ότι εγκαταλείπει την Αθή-
να. Θα επιστρέψει μόνιμα στη
γενέτειρά του την Κρήτη.

• Δύσκολες ώρες για τον Σπύρο Φω-
κά. Η κατάσταση της υγείας του επι-
δεινώθηκε και πλέον δεν έχει επαφή
με το περιβάλλον. Σε ένα θαύμα ελ-
πίζουν οι γιατροί.

Α
λωνίζουν τα ελληνικά νησιά οι εγχώριοι
αστέρες! Τι και αν οι πρώτες καύσωνες
«σιγοψήνουν» την Αθήνα; Οι πρωταγω-
νιστές της σόουμπιζ απολαμβάνουν τις

βουτιές στα γαλανά νερά του Αιγαίου, ποζάροντας
μαυρισμένοι, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και χωρίς
μάσκες!

Η Δούκισσα Νομικού με τα παιδιά της βρίσκονται
στη Μύκονο, εκεί όπου η οικογένεια του συζύγου
της Δημήτρη Θεοδωρίδη διατηρεί μια πολυτελή
έπαυλη κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής με απίθανη
θέα. Στο «νησί των ανέμων» παραθερίζουν επίσης η
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με συλλογή «καυτών»
μαγιό που διαφημίζει καθημερινά μέσα από το In-
stagram, η πρώην «Survivor» Φελίσια Λαπάτη με
κορμί-φέτες αλλά και η Χριστίνα Κοντοβά με τον
Τζώνη Καλημέρη! Μύκονο «ψήφισε» και η Σόφη
Πασχάλη, η οποία φωτογραφήθηκε με στιλάτο τιγρέ
μπικίνι που πρώτη φόρεσε η Ελευθερία Ελευθερί-
ου.

Ο Μιχάλης Μαρίνος βρίσκεται στα Κουφονήσια
και δεν τα… χορταίνει. Ο ηθοποιός και παρουσια-
στής της ΕΡΤ επέλεξε τη Νάξο για την πρεμιέρα των
διακοπών του, για να καταπλεύσει κατόπιν στο κυ-
κλαδίτικο σύμπλεγμα νησιών απερίγραπτης ομορ-
φιάς και κρυστάλλινων νερών. Ο «κολλητός» του
φίλος Μάνος Ιωάννου έσπευσε να τρολάρει την
ανάρτησή του ποζάροντας έτοιμος για wakeboard!
Στα Κουφονήσια λιάζει το κορμάκι της και η Ειρήνη
Στεριανού που γνωρίσαμε στο «GNTM» υιοθετών-
τας πλέον ξανθό λουκ, ενώ η Ντορέττα Παπαδημη-
τρίου ξεκουράζεται στο Άνω Κουφονήσι!

Στη Μάνη Λακωνίας κάνει διακοπές η Πηνελόπη
Πλάκα. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Χαιρέτα μου
τον πλάτανο» βρίσκεται με το αμόρε της στον αυχέ-
να του Ταϋγέτου, με τα μποφόρ να της ανακατεύουν

τα μαλλιά! Παραδίπλα στο «Costa Navarino» παρα-
θερίζει πασαλειμμένη με αντηλιακό η σέξι χορεύ-
τρια Αναστασία Γιούσεφ, που λατρεύει τα λευκά
μπικίνι.

Η Αγγελική Δαλιάνη με φλοράλ μπικίνι απολαμ-
βάνει τις βουτιές στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, ενώ ο
Αντώνης Ρέμος, η Υβόννη Μπόσνιακ και η κορού-
λα τους βρίσκονται στο Καστελόριζο. Την Ελαφό-
νησο επέλεξαν για θαλάσσια extreme sports ο
Κωνσταντίνος Βασάλος και η Ευρυδίκη Βαλαβά-
νη, ενώ ο τηλεοπτικός Κερέμ από το «Κόκκινο πο-
τάμι» επέλεξε Ιόνιο, απολαμβάνοντας τον ήλιο και
τη θάλασσα στην παραλία Εγκρεμνοί στη Λευκά-
δα. Στο ίδιο νησί παραθερίζει και ο Άγγελος
Μπράτης του «GNTM», επιλέγοντας μοναχικές
αμμουδιές για ιδιωτικότητα.

Για σέρφινγκ στη Λήμνο η Ευγενία Σαμαρά, σε
αντίθεση με τον Στέλιο Μάινα και τη σύζυγό του Κά-
τια Σπερελάκη που επέλεξαν την ήσυχη Σέριφο για
μπάνια, βόλτες και ήσυχα ταβερνάκια. Στην Τήνο
ρεμβάζει η Μαριάντα Πιερίδη, ενώ η Έλενα Ασημα-
κοπούλου βρίσκεται στην Πάρο με καλή της φίλη.



Νοήματα αγάπης από 
τον Φώτη Σεργουλόπουλο

Παραμυθένιο νυφικό 

Τις πρώτες φωτογραφίες από το υπέροχο νυ-
φικό της Παναγιώτας Βλαντή δημοσίευσε στο
Facebook η σχεδιάστρια Βάσια Τζοτζοπού-
λου. Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε ένα ρομαν-
τικό γαμήλιο φόρεμα για τον μυστικό γάμο με
τον αγαπημένο της Γιάννη Βλάχο στην Ύδρα
το Σάββατο 12 Ιουνίου, πιάνοντας στον ύπνο
παπαράτσι και τηλεοπτικές κάμερες. Το ζευ-
γάρι ήταν μαζί τα τελευταία τρία χρόνια,
ωστόσο οι κοινές εμφανίσεις τους ήταν σπά-
νιες και πάντα μακριά από τα φώτα της δημο-
σιότητας.

Αποθέωση για τη Μαρίνα Σάττι 

O Γιώργος Νταλάρας αποθέωσε τη Μαρίνα Σάτ-
τι! Ο σπουδαίος ερμηνευτής υποκλίθηκε στο τα-
λέντο της Ελληνοαφρικανής τραγουδίστριας,
αναφέροντας στο Διαδίκτυο: «Μαρινάκι, το έκα-
νες ΠΑΛΙ αλλά και PALI το θαύμα σου! Φαίνεται
και στον τρόπο που ψάχνεις το υλικό σου και
στον σεβασμό που δείχνεις στην ιστορία που
άφησε χνάρι πριν από εμάς, αλλά και στον σεβα-
σμό στην ομάδα σου. Όσο για την εικόνα, πάλι
μπράβο. Γιατί μαζί με τα δικά σου γκάζια έβαλες
και τα original. Go Marina!».

Γενέθλια για τη μοναχοκόρη
της Μιμής Ντενίση! Η Μαριτίνα
μεγάλωσε, είναι φοιτήτρια και
η πρωταγωνίστρια της ευχήθη-
κε δημοσίως με ένα τρυφερό
ποστ: «Χρόνια πολλά, θησαυρέ
μου! Αυτό το κοριτσάκι γίνεται
σήμερα 21 χρόνων και με κάνει
περήφανη με το ήθος, τις αρχές,
τη μετριοφροσύνη, την προσπά-
θεια για το καλό. Είναι η χαρά
και το στήριγμά μου! Είναι το
έργο της ζωής μου πάνω από
κάθε έργο».

Την έχασε ο… Τζέιμς Μποντ 
Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας

έκλεψε την καρδιά της διάσημης Κου-

βανέζας ηθοποιού Άνα ντε Άρμας. Το

«κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» μετά τον

χωρισμό από τον Μπεν Άφλεκ έπεσε

στην αγκαλιά τού -Χιώτη στην καταγω-

γή- Πολ Μπουκαδάκη, γόνου μιας από

τις πιο ισχυρές οικονομικά ελληνικές

οικογένειες του Τέξας. Ο 37χρονος επι-

χειρηματίας είναι μεγαλοστέλεχος της

εφαρμογής γνωριμιών Tinder!

Ο «θησαυρός»
της μεγάλωσε

Ο
δημοφιλής παρουσιαστής Φώτης Σεργουλόπουλος
αποκάλυψε στο Instagram ότι βρίσκεται στο 4ο έτος εκ-
μάθησης της Νοηματικής Γλώσσας, συστήνοντας στους

χιλιάδες followers του την Ελληνική Κοινότητα Κωφών. «Αν για
κάτι είμαι υπερήφανος που έχω καταφέρει, είναι ότι έχω συστή-
σει σε εσάς ανθρώπους που γνωρίζω και θαυμάζω για την ικα-
νότητά τους να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να προχωρούν. Η
ενασχόλησή μου με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με έφερε
σε επαφή με την κοινότητα των κωφών. Είναι καιρός να τους
ακούσουμε μέσα από τη σιωπή τους», ανέφερε ο διαδικτυακός
«καναλάρχης», ο οποίος αφιέρωσε μια ολόκληρη εκπομπή σε
σημαντικές προσωπικότητες της χώρας μας, όλοι τους χωρίς
ακοή. Ανάμεσά τους ο Βασίλης Σκουρμπέτης, σύμβουλος Α’ Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ο Ολυμπιονίκης Λευτέρης Μηνάς και η Ευγενία
Γαλάνη, παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων.
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Ο πελαργός έφερε τα δίδυμα 
Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα υποδέχτηκαν την Τε-
τάρτη τις όμορφες και ζωηρές κορούλες τους, με τον χαζομπαμπά
να ποζάρει αγκαλιά με τα κορίτσια του. «Έφτασαν στην πιο ευτυχι-
σμένη ημέρα της ζωής μας επί δύο», έγραψε συγκινημένος ο δημο-
φιλής παρουσιαστής, με περισσότερους από 280.000 followers να
του εύχονται τα καλύτερα!



A
σχημη και επώδυνη εμπειρία είναι η
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
(ΓΟΠ). Είναι αυτή η δυσάρεστη αίσθη-
ση «καψίματος», που ενίοτε συνο-

δεύεται από πόνο στην πλάτη, κάπως σαν να πα-
θαίνεις καρδιαγγειακό επεισόδιο. Μόνο που είναι
από το στομάχι. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστη αί-
σθηση και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της
καθημερινότητας.

Η αλήθεια είναι ότι η ΓΟΠ είναι μια πολύ συνηθι-
σμένη κατάσταση. Τέσσερις στους δέκα ανθρώπους
οποιασδήποτε ηλικίας μπορεί να την εμφανίσουν, ως
συνέπεια κάποιων ανθυγιεινών συνηθειών ή άλλων
θεμάτων. Ουσιαστικά αυτό, που συμβαίνει, όταν
έχουμε παλινδρόμηση, είναι ότι τα γαστρικά οξέα
παλινδρομούν στον οισοφάγο, αντί να συνεχίσουν τη
φυσιολογική τους ροή για να ολοκληρωθεί η πέψη,
κατευθυνόμενα από το στομάχι προς το λεπτό έντε-
ρο. Τα κύρια σύμπτωμα είναι η «καούρα», οι αναγω-
γές και οι λεγόμενες ερυγές (ρεψίματα). «Ειδικά στα
βρέφη, η παλινδρόμηση εκδηλώνεται με αναγωγές
(«γουλίτσες»), που στις περισσότερες περιπτώσεις
υποχωρούν από μόνες τους (κατά 80%) και τα παιδιά
ξεπερνούν το πρόβλημα στην ηλικία του ενός έτους.
Ωστόσο, αν το μωρό παρουσιάζει πολύ συχνές ανα-
γωγές, οι γονείς πρέπει να απευθυνθούν στον για-
τρό», μας εξηγεί η δρ Ανατολή Παταρίδου, χειρουρ-
γός ωτορινολαρυγγολόγος Κεφαλής και Τραχήλου,
Παιδο-ΩΡΛ.  Σύμφωνα με τους ειδικούς, η γαστροοι-
σοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να οφείλεται σε:

Κακή διατροφή, καθιστική ζωή και έλλειψη άσκη-
σης, αντιχολινεργικά φάρμακα, βαριά χειρωνακτική
εργασία και συγκεκριμένα είδη γυμναστικής όπως
είναι η άρση βαρών, εγκυμοσύνη (λόγω της πίεσης
στο κάτω μέρος της κοιλιάς) και ανατομικά αίτια
(π.χ., διαφραγματοκήλες). Η παλινδρόμηση χωρίζε-
ται σε δύο κλινικές οντότητες: Στη γαστροισοφαγική
και στη λαρυγγοφαρυγγική. «Στη γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση παρατηρείται “κάψιμο” στο πίσω μέ-
ρος του στέρνου στο 75% των ασθενών. Επίσης, “βά-
ρος” στο στήθος, οι γνωστές “καούρες” στο στομάχι,
“κάψιμο” στον λαιμό, βραχνάδα (κυρίως τις πρωινές
ώρες), νυχτερινός βήχας, δύσοσμη αναπνοή και αί-

σθημα κόμπου στον λαιμό. Στη λαρυγγοφαγική πα-
λινδρόμηση έχουμε χρόνια ή πρωινή βραχνάδα, ξη-
ρότητα στον φάρυγγα, συχνές και επαναλαμβανόμε-
νες προσπάθειες καθαρισμού της φωνής, αίσθημα
κόμπου στον λαιμό. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν
βήχας, καταρροή, δυσφαγία, επεισόδια πνιγμονής
και αίσθηση σφιξίματος ή “βάρους” ή ξένου σώματος
στον λαιμό», επισημαίνει η ειδικός. 

«Βασική εξέταση είναι η ενδοσκόπηση, με την
οποία ελέγχουμε εύκολα και ανώδυνα στο ιατρείο τη
μύτη, τον ρινοφάρυγγα, το στόμα, τον φάρυγγα και
τον λάρυγγα. Απαραίτητη για τη διάγνωση είναι η οι-
σοφαγο-γαστροσκόπηση από έμπειρο γαστρεντερο-
λόγο. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να διενεργη-
θεί και pHμετρία ή/και μανομετρία 24ώρου», τονίζει
η κυρία Παταρίδου. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι απλά
μέτρα, όπως η αποφυγή κατάκλισης 2-4 ωρών μετά
το φαγητό, η ανύψωση της κεφαλής κατά την κατά-
κλιση αλλά και η ένδυση με πιο φαρδιά ρούχα και η
αποφυγή κινήσεων όπως το σήκωμα βάρους ή το
σκύψιμο βοηθούν στο να αντιμετωπιστεί η πάθηση. 
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Πώς θα απαλλαγείτε οριστικά 
ΓΓαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 

kpapakosto@yahoo.gr

Συχνό σύμπτωμα είναι η δυσάρεστη
αίσθηση «καψίματος», που ενίοτε
συνοδεύεται από πόνο στην 
πλάτη - Επηρεάζει αρνητικά την 
ποιότητα της καθημερινότητας…

Βοηθήστε το στομάχι σας 
Αυτό που μπορεί να επιδράσει βοηθητικά
είναι κατ’ αρχάς τα μικρά, συχνά και ελα-
φριά γεύματα (5-6 την ημέρα). Συστήνε-
ται να αποφεύγονται: Οι όξινες τροφές
(όπως πορτοκάλι, λεμόνι, γκρέιπφρουτ),
οι σάλτσες, τα λιπαρά κρέατα, οι ξηροί
καρποί, τα σιροπιαστά γλυκά, ο καφές, το
τσάι, η σοκολάτα, τα τηγανητά, τα καρυ-
κεύματα, το σκόρδο, το κρεμμύδι αλλά
και το αλκοόλ. Επίσης το τσιγάρο και το
στρες, που έτσι κι αλλιώς κατηγορούνται
για πολλά προβλήματα υγείας.

Δρ Ανατολή Παταρίδου, 
χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος
Κεφαλής και Τραχήλου
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Τ
ο πρώτο διάστημα μετά τα γενέθλιά σας
είναι περίοδος της αναστάτωσης των
σχέσεων, εύκολων παρεξηγήσεων και

κρίσης σε συνεργασίες και σε συγγενικές
σχέσεις. Παρόλο που διαθέτετε ψυχραιμία
και έχετε την ικανότητα να ελέγχετε οτιδήπο-
τε εξελίσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πε-
ριβάλλον, γίνεστε πιο ευάλωτοι. 

Το στενό περιβάλλον αποδεικνύεται πιο
συνωμοτικό, όσο και αν διαισθάνεστε τις κι-
νήσεις του εναντίον σας. Επομένως, ο τομέας
των σχέσεων πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα
από τώρα έως τη νέα χρονιά. Εκτός από τις
προσωπικές, οι οποίες επίσης θα διαταρα-
χτούν, καλείστε να προσέξετε τη σχέση σας
με το περιβάλλον όπου κινείστε, τις οικονομι-
κές σας συναλλαγές, τις προθέσεις κάποιων
ανθρώπων οι οποίες είναι αρκετά επιλήψιμες

για εσάς και τα λάθη τακτικής που μπορείτε
να κάνετε πάνω σε παρόρμηση ενθουσια-
σμού - πάντα όσον αφορά σχέσεις κοινωνι-
κές οικονομικές ή επαγγελματικές. 

Μπαίνοντας το 2022, τα πράγματα θα πάνε
πολύ καλύτερα. Ωστόσο, πρέπει να είστε προ-
σεκτικοί, λιγότερο υποχωρητικοί την ώρα των
κρίσεων, καθόλου βιαστικοί και αρκετά ανε-
κτικοί απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι, ακό-
μα και άδικα, θα σας δυσκολέψουν ή θα σας
καταπιέσουν. Αφήστε ένα διάστημα ασφάλει-
ας μέχρι να επιχειρήσετε να τους βάλετε στη
θέση τους.  Τέλος, στην κοινωνική σας ζωή
μην αφήσετε να πάρουν διαστάσεις εκδοχές
παρεξηγήσεων και μην είστε απότομοι ή κα-
ταπιεστικοί με τους δικούς σας ανθρώπους,
με τους φίλους σας ή και με τους χρόνιους
συνεργάτες σας.

Κριός
(21/3-20/4)
Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή φυ-
σική κατάσταση, ειδικά αν είστε
πολυάσχολοι. Πιθανώς να δίνετε
μεγάλο μέρος της ενέργειάς σας
στην καριέρα σας. Δώστε προσο-
χή στην καρδιά σας, στο αίμα και
στο καρδιαγγειακό σας σύστημα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Όταν συναντάτε εμπόδια στη δου-
λειά, μπορείτε να ζητάτε από τους
φίλους σας να σας βοηθήσουν. Θα
νιώθετε πιο άνετα, αν εργάζεστε
με οικείους ή φίλους σας. Ίσως,
πρέπει να φτιάξετε μια καλύτερη
εκδοχή… του εαυτού σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εάν δυσκολεύεστε να λάβετε μια
απόφαση, τότε μπορείτε να ζητή-
σετε τις απόψεις ατόμων που εμπι-
στεύεστε. Εάν δεν έχετε εμπιστο-
σύνη στον εαυτό σας και τους άλ-
λους, αυτό σημαίνει ότι δεν είστε
έτοιμοι για μια μετάβαση. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Δεν θα έχετε ιδιαίτερες ευκαι-
ρίες γρήγορης οικονομικής ανό-
δου ούτε είναι φρόνιμο να επι-
κεντρωθείτε σε επενδύσεις. Αν
θέλετε να πουλήσετε κάτι, κάντε
το γρήγορα, προσέχοντας, όμως,
τα νομικά έγγραφα, για να είστε
κατοχυρωμένοι. Θέλετε «πυρ-
καγιά» στα συναισθήματα! 

Λέων
(23/7-22/8)
Αν είστε παντρεμένοι, πρέπει συ-
χνά να εκφράσετε την αγάπη και
την εκτίμησή σας στον/στη σύζυγό
σας. Έτσι θα έχετε μια πιο ευχάρι-
στη και γλυκιά ζωή. Να περπατάτε
όσο περισσότερο μπορείτε.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Κοινωνικά, οι σχέσεις σας με τους
ανθρώπους θα είναι θετικές. Πιθα-
νώς να περνάτε περισσότερο χρόνο
με τη νεότερη γενιά, με τα μέλη μιας
ομάδας σας ή με τους υφισταμέ-
νους σας. Αν δείξετε ειλικρίνεια, θα
έχετε εγκάρδιες επαφές. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Τα χρήματα θα έρχονται αλλά
και θα φεύγουν. Αρκετά από αυ-
τά θα χρησιμοποιούνται για την
προσωπική σας ευχαρίστηση.
Θα έχετε αρκετές ευκαιρίες να
εξελιχτείτε στην καριέρα σας. Η
καλή απόδοσή σας θα σας φέρει
προβολή. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Εάν σας προσφερθεί μια νέα θέ-
ση, μπορείτε να εξετάσετε την
αποδοχή της. Οι σχέσεις σας με
τους ανθρώπους στον επαγγελ-
ματικό σας κύκλο θα είναι εξαι-
ρετικές. Να αγοράζετε λαχεία,
αλλά να αποφεύγετε τον τζόγο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Πιο καλή θα είναι η τύχη σας στα
οικονομικά, με μικρά κέρδη.
Ωστόσο, θα έχετε πρόβλημα να
εξοικονομήσετε λεφτά. Οι μέρες
αυτές μπορεί να σας φέρουν έναν
ευεργέτη, μέντορα ή προστάτη. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θα έχετε καλή φήμη και μεγαλύτε-
ρη κοινωνική δικτύωση. Πρέπει να
δείξετε πιο εγκάρδια και γενναι-
όδωρη στάση σας απέναντι στους
ανθρώπους. Θα αποκτήσετε μια
διαφορετική φιλοσοφία. Είναι μια
καλή στιγμή για να οικοδομήσετε
φιλίες.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αν είστε πολύ προσεκτικοί, θα
έχετε μεγάλη τύχη στα οικονομι-
κά σας. Πρέπει να κάνετε πολύ
σωστή διαχείριση και πολλή
προσπάθεια για να έχετε ένα ικα-
νοποιητικό εισόδημα. Ίσως έχετε
μια αύξηση μισθού στην εργασία
σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν έχετε δική σας επιχείρηση, εί-
ναι μια καλή στιγμή για να βρείτε
κάποιον να σας βοηθήσει με τον
φόρτο εργασίας σας. Γενικά, η
κατάσταση στην καριέρα σας θα
είναι πολύ καλή. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΟκύκλος των φετινών σας γενεθλίων, στην ανανέωσή του, ορί-
ζει έναν καινούργιο ορίζοντα εξελίξεων, με έμφαση στα αι-
σθηματικά και στα οικονομικά. Τα φετινά σας γενέθλια βρί-
σκουν τον Άρη να συνυπάρχει με την Αφροδίτη, διερχόμενοι
από το ζώδιο του Λέοντα και τον Δία να έχει κάνει μια δοκιμα-
στική είσοδο στους Ιχθύς και να επιστρέφει πίσω στον Υδρο-
χόο, εκεί που βρίσκεται και ο Κρόνος.

Πώς θα είναι οι σχέσεις σας
αυτήν τη γενέθλια χρονιά σας

Χρόνια πολλά, Καρκίνοι
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Ε
δώ και ημέρες, όταν η μετάλλαξη «Δέλτα»
μετακόμισε, όπως ήταν επόμενο, από την όχι
και τόσο μακρινή Ινδία στην Ευρώπη, πολλοί

(και αυτή η εφημερίδα) ήταν αυτοί που προειδο-
ποιούσαν ότι κινδυνεύουμε από ένα νέο κύμα του
κορονοϊού. Όμως, ήταν λίγοι όσοι έλαβαν εγκαί-
ρως το σήμα κινδύνου. Χθες, τα πρώτα κρούσματα
της νέας μετάλλαξης του Covid-19 καταγράφηκαν
επίσημα στην Κρήτη, κινητοποιώντας το επιτελικό
κράτος, στελέχη του οποίου είχαν έκτακτη τηλε-
διάσκεψη, με τη συμμετοχή του καθηγητή Τσιό-
δρα, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Άλλω-
στε, κατά τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Π. Αρκουμανέα,
εκτός της Κρήτης, έχουν καταγραφεί κρούσματα
στην Αθήνα και στην Κόρινθο.

Ο καθηγητής του LSE Ηλίας Μόσιαλος εκτιμά
ότι η μετάλλαξη θα επικρατήσει έως τα τέλη του
καλοκαιριού σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στο ίδιο
μήκος κύματος κινείται και το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, υποστηρίζον-
τας ότι, έως τα τέλη Αυγούστου, το 90% των νέων
κρουσμάτων θα είναι του καινούργιου στελέχους.
Τις προβλέψεις επιβεβαιώνει η αύξηση των κρου-
σμάτων στη Γαλλία κατά 4% αλλά και των διασωλη-
νωμένων στη Βρετανία. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι
σε δύο ή τρεις μήνες κοινωνία και οικονομία θα
κινδυνεύσουν να δοκιμασθούν από μια νέα υγει-
ονομική κρίση, η οποία θα προκαλέσει νέες πιέ-
σεις στο ΕΣΥ, θα μειώσει την πρόσβαση στη νοσο-
κομειακή περίθαλψη των ασθενών που δεν νοσούν
από τον Covid-19, ενώ ο αριθμός των θυμάτων θα

πλησιάσει αυτούς του περασμένου φθινοπώρου.
Αυτά είναι τα άσχημα νέα. Ευτυχώς, υπάρχουν

και τα καλά. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η
νέα, πιο επικίνδυνη από τη βρετανική, μετάλλαξη
δεν αφορά στους πλήρως εμβολιασμένους, υπό
την έννοια ότι δεν θα νοσηλευτούν ως βαριά περι-
στατικά και δεν θα κινδυνεύσει η ζωή τους. Αυτοί
που κινδυνεύουν είναι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί
ή έχουν λάβει μόνο την πρώτη δόση. Συνεπώς, η
έκκληση, ιδίως προς τους νεότερους αλλά και τους
άνω των 80 ετών, είναι να σπεύσουν να εμβολια-
στούν. Το επόμενο κύμα της πανδημίας δεν θα
αφορά στον γενικό πληθυσμό. Θα αφορά σε αυ-
τούς ειδικώς. Ένα νέο lockdown, εκτός αν είναι το-
πικό ή έχει να κάνει με χώρους όπως αυτόν της Εκ-
παίδευσης, θα πρέπει να θεωρείται απίθανο. Η επι-
στροφή της καραντίνας για ταξιδιώτες από χώρες
που ήδη πλήττονται, όπως η Βρετανία, θα ήταν

ίσως ένα ακόμη μέτρο, υπό τον όρο ότι θα ελεγχθεί
η «παράκαμψή» του, όπως συνέβη την περασμένη
χρονιά.

Ωστόσο, τούτη τη φορά καμιά καμπάνια, καμιά
προτροπή, καμία προειδοποίηση δεν θα έχει πραγ-
ματικό αντίκρισμα, εάν όλοι δεν συνταχθούν, ώστε
να επιτευχθεί ο κοινός σκοπός. Εάν, δηλαδή, πολι-
τικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς δεν
ομονοήσουν, ώστε να επιταχυνθεί, πάση θυσία, το
εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας. Εάν δεν πει-
σθούν οι πιο δύσπιστοι για την αναγκαιότητα των
εμβολίων. Εάν δεν περιορισθούν κατά το δυνατόν
οι αρνητές και δεν επιβληθεί άμεσα ο εμβολιασμός
στις επαγγελματικές ομάδες οι οποίες εμπλέκον-
ται στην καταπολέμηση της νόσου. Ήταν σημαντικό
το ότι χθες, στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ, διά του κοινο-
βουλευτικού του εκπροσώπου Ευκλείδη Τσακα-
λώτου, ξεκαθάρισε με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο τη θέση του υπέρ των εμβολίων, προτρέπον-
τας τους πολίτες να εμβολιασθούν για το καλό το
δικό τους, των οικογενειών τους και της χώρας. Θα
ήταν άχρηστο και αχάριστο να χαιρετιστεί η τοπο-
θέτηση αυτή ως ευθεία αποδοκιμασία του γνωστού
στο Πανελλήνιο Παύλου Πολάκη. Θα πρέπει να
επιδοκιμαστεί ως επιβεβαίωση της γραμμής του
συνόλου των πολιτικών δυνάμεων υπέρ των εμβο-
λιασμών, που, όπως όλα δείχνουν, μπορούν να
αποτρέψουν ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας. Οι
αποσυνάγωγοι της πολιτικής, μαζί με τους πωλη-
τές μαντζουνιών για την τριχοφυΐα, αφορούν ολοέ-
να και λιγότερους.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως την 
περιέγραψε ο κοινοβουλευτικός του
εκπρόσωπος Ευκλ. Τσακαλώτος, θα
πρέπει να χαιρετιστεί λιγότερο ως
αποδοκιμασία του γνωστού Πολάκη
και περισσότερο ως επιβεβαίωση 
της γραμμής όλων των πολιτικών
δυνάμεων υπέρ των εμβολιασμών…

Σε κοινή γραμμή προ του νέου κινδύνου

Κ
ανείς δεν διαφωνεί ότι το ασφαλιστικό σύ-
στημα είναι μια «βόμβα» και πως το μόνο
που κάναμε για χρόνια ήταν να μετακυλί-

ουμε τον χρόνο… έκρηξης προς τα πίσω. Δεύτερη
«βόμβα» είναι το δημογραφικό, που λειτουργεί -
εκτός των άλλων θεμάτων- και σαν… πυροκροτη-
τής του Ασφαλιστικού. Αυτά τα γνώριζαν και οι
προηγούμενες κυβερνήσεις και φυσικά και η πα-
ρούσα. 

Η κυβέρνηση, λοιπόν, αποφάσισε ο κ. Τσακλό-
γου να σώσει ό,τι σώζεται. Όχι για το τώρα, αλλά
για το αύριο, καθώς τα μέτρα που φέρνει δεν θα
φανούν τώρα, αλλά σε 30 και βάλε χρόνια. Δηλα-
δή, όσοι ενταχθούν στον περιβόητο «κουμπαρά»
θα δουν τα όποια αποτελέσματα της επιλογής του
σε βάθος πολύ χρόνου. Εκεί θα αξιολογηθεί το
κατά πόσο ο ατομικός «κουμπαράς» θα λειτουρ-
γήσει υπέρ του ασφαλισμένου και του κράτους ή
αν θα αποτελέσει πεδίον δόξης λαμπρόν για να
βγάλουν περισσότερα χρήματα κάποιες ασφαλι-
στικές, αφού κάποιοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται
για «μεγάλο δώρο» της κυβέρνησης σε συμφέ-
ροντα.

Έως τότε, οι κραυγές και οι ψίθυροι όλων των

πλευρών θα είναι επί χάρτου. Διότι η μία πλευρά
θα αναφέρεται στα φαινόμενα Aspis Πρόνοια και
λοιπά (αντιπολίτευση) και η άλλη θα υποστηρίζει
ότι ο ασφαλισμένος θα είναι ο μεγάλος κερδισμέ-
νος της ιστορίας. 

Δεν θα αναφερθώ στα όσα είπε ο υπουργός πε-
ρί κουλτούρας αποταμίευσης. Διότι, για να απο-
κτήσεις κουλτούρα αποταμίευσης, πρέπει κάποια
χρήματα να σου περισσεύουν. Εκτός αν πιστεύει
κάποιος ότι αυτός που εισπράττει μισθό 600 ευρώ
τού μένουν για να αποταμιεύει κιόλας. Θα μου
πείτε ότι στην πορεία τα οικονομικά του θα βελ-
τιωθούν, κάποτε. Αλλά και πάλι, με την εικόνα που
υπάρχει, η αποταμίευση μοιάζει μακρινή. Για να

μην αναφέρω ότι η πρώτιστη αγωνία των νέων εί-

ναι να βρουν δουλειά και μετά να σκεφτούν τη

σύνταξή τους.

Η αλήθεια είναι, πάντως, ότι, αν συνεχίζαμε

έτσι, το πιθανότερο θα ήταν να μη λάμβανε κανείς

σύνταξη, με εξαίρεση εκείνους που είχαν ιδιωτι-

κό ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η Πολιτεία δεν

πρέπει να λάβει τα μέτρα της και να «θωρακίσει»

όσους επιλέξουν να δημιουργήσουν τον ατομικό

τους «κουμπαρά». Διότι, εκτός των άλλων, έχουμε

πλέον εικόνα του τι έχει συμβεί στο εξωτερικό, με

πολλές ασφαλιστικές εταιρείες που… έπαιξαν με

τα χρήματα των ασφαλισμένων.

Υπάρχει εμπειρία για τα λάθη που οδήγησαν

ανθρώπους σε αυτοκτονία και οικονομίες σε κα-

τάρρευση, προκαλώντας τσουνάμι στις αγορές.

Άρα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, για κανέ-

ναν. Ο «κουμπαράς», για να πετύχει, δεν πρέπει να

έχει… τρύπες και να κινδυνεύει… να σπάσει.

Πρέπει να είναι ασφαλής, μέχρι να έρθει η ώρα να

τον ανοίξει ο ιδιοκτήτης του.

Προσοχή στους… κουμπαράδες

Για να αποκτήσεις κουλτούρα
αποταμίευσης, πρέπει κάποια 
χρήματα να σου περισσεύουν.
Εκτός, αν πιστεύει κάποιος ότι 
αυτός που εισπράττει μισθό 
600 ευρώ τού μένουν για 
να αποταμιεύει κιόλας…


