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Πόσες φορές πρέπει να πεθάνει το θύμα για να

«ζήσει» η δημοσιογραφία; 

Πόσες φορές πρέπει να βιαστεί, να κατακρεουργη-

θεί, να διασυρθεί; 

Πόσες φορές πρέπει να στραγγαλιστεί η αξιοπρέ-

πεια του νεκρού για να βγει η είδηση; 

Σε κάθε ρεπορτάζ; Σε κάθε ζωντανή σύνδεση; Σε

κάθε δελτίο ειδήσεων; Σε κάθε τηλεοπτικό και ρα-

διοφωνικό σταθμό; Σε κάθε ανάρτηση; Σε κάθε σάιτ; 

Στα Γλυκά Νερά, μαζί με την Καρολάιν, δολοφονή-

θηκε και ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας

από τους κυνηγούς της τηλεθέασης, της ακροαματι-

κότητας, της κυκλοφορίας, των «κλικ». Όσο πιο κί-

τρινη είναι η είδηση, τόσο καλύτερα γι’ αυτούς. Όσο

πιο αδιάκριτες λεπτομέρειες συλλέξουν, τόσο πιο

κοντά στο «Πούλιτζερ» ανηθικότητας βρίσκονται. 

Η αλήθεια είναι πως δεν συμβαίνει για πρώτη φο-

ρά. Γίνεται συστηματικά, κυρίως με την εμφάνιση της

ιδιωτικής τηλεόρασης. Δεκάδες ανθρώπινες τραγω-

δίες έγιναν βορά των καναλιών σε εκπομπές όπου

θριάμβευε ο κανιβαλισμός. Ωστόσο, η μετάλλαξη της

δημοσιογραφίας σε ανθρωποφαγία βρίσκεται πλέον

στο απόγειό της. Βασικές αρχές και κανόνες έχουν

ενταφιαστεί. Η κρίση είναι βαθιά και αθεράπευτη.

Και κυρίως, μη αναστρέψιμη. Στις εφημερίδες πα-

λαιότερα υπήρχε ένας άγραφος κανόνας: Δεν γρά-

φεται λέξη για αυτοκτονία. Ούτε μονόστηλο. Πολλώ,

δε, μάλλον το όνομα του αυτόχειρα. Άλλες εποχές,

άλλα ήθη. 

Μόλις χθες η Ένωση Συντακτών έβγαλε ανακοίνω-

ση, ψελλίζοντας κάτι για σεβασμό στην προσωπικότη-

τα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής

ζωής των ανθρώπων… Το ΕΣΡ αγνοείται… Και ας έχει

γίνει φεϊγβολάν το ημερολόγιο της τραγικής εικοσά-

χρονης με όλες τις λεπτομέρειες για την προσωπική

της σχέση. Και ας έχουν γίνει δεκάδες virtual αναπα-

ραστάσεις του φρικτού εγκλήματος στη μοιραία σοφί-

τα. Το κοινό -που δεν είναι αθώο- διψάει για ζεστό αί-

μα. Ας του το προσφέρουμε. Πρόθυμα γρανάζια της

κρεατομηχανής, οι απαραίτητοι αυτόπτες μάρτυρες, οι

άγρυπνοι γείτονες και το προσεκτικά επιλεγμένο πά-

νελ των «ειδικών», που ξέρουν το παιχνίδι του εντυπω-

σιασμού. Το φεστιβάλ της διαπόμπευσης μόλις έχει

στηθεί. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του…

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Στα Γλυκά Νερά δολοφονήθηκε και η δημοσιογραφία
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Α
ισιόδοξος ότι Αθήνα και Κάι-
ρο θα μπορούσαν να ολο-
κληρώσουν τη συμφωνία
τμηματικής ΑΟΖ, που συνυ-

πέγραψαν πέρυσι τον Αύγουστο, εμφα-
νίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη
διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον
πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι, ορθώ-
νοντας έτσι ένα ισχυρότερο «τείχος»
νομιμότητας έναντι στον επεκτατισμό
της Άγκυρας, όπως αποτυπώθηκε με το
παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Επισκεπτόμενος το Κάιρο μετά την
πρόσκληση του Αιγύπτιου προέδρου, ο
κ. Μητσοτάκης περιέγραψε τη συμφω-
νία ως μια «συναπόφαση με εθνικό πε-
ριεχόμενο που παρήγαγε ένα τετελε-
σμένο ειρήνης σε ολόκληρη την Ανατο-
λική Μεσόγειο», δηλώνοντας την προσ-
δοκία του για την επέκτασή της στο υπό-
λοιπο εύρος των υδάτων.Αρμόδιες πη-
γές, πάντως, επισημαίνουν στην «Politi-
cal» ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί», κα-
θώς εξακολουθούν να υπάρχουν επι-
φυλάξεις της αιγυπτιακής πλευράς, ενώ
ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να στείλει το μή-
νυμα κατά την παρουσία του στο Κάιρο
για την ολοκλήρωση αυτού που ξεκίνη-
σε τον περασμένο Αύγουστο και ενό-
χλησε βαθιά την Άγκυρα.

«Απέναντι στην αστάθεια, απέναντι
σε οποιεσδήποτε προκλητικές συμπε-
ριφορές οι χώρες μας αντιτάσσουν το
δικό τους υπόδειγμα συνεργασίας στο
φως του Διεθνούς Δικαίου, της σύμβα-
σης των Ηνωμένων Εθνών και του Δι-
καίου της Θάλασσας. Και αυτήν τη στά-
ση τηρεί και η Ελλάδα έναντι της γειτο-
νικής Τουρκίας. Αναμένοντας τα λόγια
να μεταφραστούν σε πράξεις, οι προ-
κλήσεις σε προσεγγίσεις και οι αγεφύ-
ρωτες διαφορές για τις θαλάσσιες ζώ-
νες να αποκτήσουν έναν ορίζοντα διευ-
θέτησης στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης
στέλνοντας μήνυμα στην Άγκυρα. Ενη-
μέρωσε, δε, τον κ. Αλ Σίσι για την πρό-
σφατη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερν-
τογάν, λέγοντας ότι στόχος είναι «οι
διαμετρικά αντίθετες θέσεις μας να μην
εμποδίζουν εκείνες στις οποίες μπο-
ρούμε να συγκλίνουμε, όπως το περι-
βάλλον, ο τουρισμός και η οικονομία».

Οι κύριοι Μητσοτάκης και Σίσι τόνι-

σαν ακόμη τη συναντίληψή τους στα θέ-
ματα της Λιβύης, με τον Έλληνα πρω-
θυπουργό να εκφράζει την αμέριστη
εμπιστοσύνη του στις προσπάθειες του
προέδρου Αλ Σίσι και να επαναλαμβά-
νει για ακόμη μια φορά τη βαθιά ενό-
χληση της Αθήνας για τη μη συμμετοχή
της στη Διάσκεψη του Βερολίνου για το
μέλλον της Λιβύης. 

«Οι θέσεις μας ταυτίζονται απολύτως,
υποστηρίζουμε την ειρήνευση, με απα-
ραίτητη προϋπόθεση την απομάκρυνση
των ξένων στρατευμάτων και τελικά την
προοπτική δημοκρατικών εκλογών,
ώστε ο λιβυκός λαός χωρίς ξένη επιρ-
ροή να αποφασίσει για το μέλλον του»,
είπε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος πρό-
εδρος μίλησε με πολύ θερμά λόγια για
την ενδυνάμωση της τριμερούς συνερ-
γασίας Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου
στον οικονομικό και ενεργειακό τομέα,
ενώ τόνισε ότι ζήτησε από τον Έλληνα
πρωθυπουργό την ενθάρρυνση ελληνι-
κών επενδύσεων στην Αίγυπτο.

Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, αναφέρ-
θηκε και στο project ηλεκτρικής δια-
σύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου, για το
οποίο το μνημόνιο συνεργασίας είναι
σχεδόν έτοιμο προς υπογραφή. «Απο-

δίδω πολύ μεγάλη σημασία στην ηλε-
κτρική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Αι-
γύπτου, μέσω ενός υποβρυχίου καλω-
δίου μεγάλης δυναμικότητας που θα
μεταφέρει στην Ελλάδα αλλά και στην
Ευρώπη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα
παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσι-
μες πηγές», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αμέσως μετά, κατά τη συνάντηση του
κ. Μητσοτάκη με τον Αιγύπτιο ομόλογό
του Μουστάφα Μαντμπούλι, συζητήθη-
καν η συνεργασία για τον τουρισμό αλ-
λά και η δυνατότητα της Ελλάδας να
λειτουργήσει ως διαμετακομιστικός
κόμβος για τις ενεργειακές εξαγωγές
της Αιγύπτου, αξιοποιώντας αφενός τον
αναβαθμισμένο σταθμό υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα,
αφετέρου τον σχεδιαζόμενο πλωτό
σταθμό ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης.

Πού συμφώνησαν 
ο  Έλληνας 
πρωθυπουργός και 
ο πρόεδρος της Αιγύπτου 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

«Σήμα» Μητσοτάκη για τις ΑΟΖ
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Σ
οβαρές καθυστερήσεις στο Ελ-
ληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανα-
συγκρότησης Βαλκανίων (ΕΣΟ-
ΑΒ), που θεσπίστηκε με τον Ν.

2996/2002, διαπιστώνει η έκθεση ελέγχου
τού τότε γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Δι-
οίκησης, αρεοπαγίτη ε.τ. Λέανδρου Ρακιν-
τζή, που συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2014,
έπειτα από 13 μήνες ενδελεχούς έρευνας.
Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο σχέδιο,
που μέχρι σήμερα προχωρά με ρυθμούς
χελώνας, αποτυπώνει τον στρατηγικό στό-
χο της χώρας μας για ολοκληρωμένη ανα-
πτυξιακή πολιτική στα Βαλκάνια, με οικο-
νομική ενίσχυση των κρατών αυτών, για
προώθηση της πολιτικής, οικονομικής και
κοινωνικής σταθερότητάς τους, με το ύψος
των επενδύσεων να ορίζονται στα 550 εκατ.
ευρώ.

Ο τότε γενικός επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης, μέσω του μικτού κλιμακίου
ελέγχου, ανέλαβε να διερευνήσει ιδιαίτερα
σημαντικές καθυστερήσεις κατά την εφαρ-
μογή του ΕΣΟΑΒ σε ιδιωτικά επενδυτικά
σχέδια επιχειρήσεων της Βαλκανικής (Σερ-
βία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο,
πΓΔΜ). Η έρευνα αφορούσε σε αιτήσεις έν-
ταξης στον επενδυτικό Νόμο 2601/98.
Επρόκειτο για 81 αιτήσεις εταιρειών στη
Σερβία, έξι στην πΓΔΜ, τέσσερις σε Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και τέσσερις στο Μαυροβούνιο.
Οι αιτήσεις αυτές, υποβληθείσες την τριετία
2006-2008 (εκτός τριών που υποβλήθηκαν
το 2009), εμφανίζονται παγωμένες μέχρι
σήμερα, χωρίς καν να έχει αρχίσει για τις
περισσότερες εξ αυτών η διαδικασία αξιο-
λόγησης. 

Το Κλιμάκιο Ελέγχου ζήτησε τις απόψεις
της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων του υπουργείου Ανάπτυξης για τη μα-
κρά καθυστέρηση δρομολόγησης των εν
λόγω επενδυτικών προγραμμάτων, με ενη-
μέρωση για κάθε επενδυτικό πρόγραμμα
ξεχωριστά. Η ΓΔΙΕ απάντησε ύστερα από
δέκα μήνες και, όπως υποστήριξε, η καθυ-
στέρηση για την υλοποίηση των εν λόγω
επενδυτικών προγραμμάτων οφείλεται κα-
τά κύριο λόγο σε ζήτημα που προκλήθηκε
σχετικά με την αναγκαιότητα επικύρωσης
των δικαιολογητικών που υποβάλλονται,
χωρίς να παρασχεθεί η ανά πρόγραμμα αι-
τηθείσα ενημέρωση. 

Ελλιπείς έλεγχοι και 
πολύχρονες καθυστερήσεις 

Η επίκληση του υπαρκτού φόρτου εργα-
σίας από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων δεν μπορεί να αποτελέσει δι-
καιολογία για τη μη εκτέλεσή της από τον
νόμο προβλεπόμενης υποχρέωσης, αφού
στόχοι της οικονομικής ενίσχυσης των ανα-
πτυξιακών προγραμμάτων είναι η οικονο-
μική ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέ-

Τι είχε 
αποκαλύψει 

το πόρισμα 
των ελεγκτών

για τις επενδύσεις 
που γίνονται 

στα Βαλκάνια!

ΕΚΘΕΣΗ-ΒΟΜΒΑ
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σεων εργασίας, γεγονός που απαιτεί τη λει-
τουργία των επιχειρήσεων σε βάθος χρό-
νου - και όχι απλώς τη ολοκλήρωσή τους.
Τέλος, πιθανή αποσπασματική διενέργεια
των εν λόγω ελέγχων προκαλεί ενδεχόμε-
νη άνιση μεταχείριση και εκκολάπτει φαι-
νόμενα συναλλαγής και διαφθοράς.

Παράλληλα, από τον έλεγχο διαπιστώθη-
κε πως η τήρηση των υποχρεώσεων των
ενισχυόμενων επιχειρήσεων μέχρι την πα-
ρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση
της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης
της παραγωγικής διαδικασίας της επένδυ-
σης δεν πραγματοποιείται.

Μη παρακολούθηση 
των στοιχείων

Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει δια-
μορφωθεί στο θέμα της εξέτασης της λει-
τουργίας της επιχείρησης μετά την ολοκλή-
ρωση της επένδυσης είναι ότι δεν παρακο-
λουθείται καν η υποβολή ή μη των στοιχεί-
ων από τους υπόχρεους, ενώ αυτό δεν γίνε-
ται ούτε για τις επιχειρήσεις που έχουν ενι-
σχυθεί για τη δημιουργία απασχόλησης,
των οποίων η υποχρέωση να διατηρούν τον
αριθμό των νέων θέσεων για τουλάχιστον
πέντε (5) έτη μετά τη δημιουργία τους είναι
και ο λόγος της επιχορήγησής τους.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μακρά καθυ-
στέρηση στη δρομολόγηση της υλοποίησης
των επενδυτικών προτάσεων που υποβλή-
θηκαν στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου
Οικονομικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων
(ΕΣΟΑΒ) είναι εν πολλοίς αδικαιολόγητη
και οι ληφθείσες εξηγήσεις από τη Γενική
Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων ανε-
παρκείς. Όπως αναφέρεται  στην έκθεση,
δεν επιτρέπεται ένα ζήτημα αναγκαιότητας
ή μη της επικύρωσης των δικαιολογητικών
που υποβάλλονται ως συνοδευτικά της αί-
τησης υπαγωγής να μην επιλύεται άμεσα,
αλλά να χρειάζεται δύο και πλέον έτη για
την επίλυσή του και, παρά ταύτα, στη συνέ-
χεια να μη γίνεται τίποτε για την αξιολόγηση
των εν λόγω προγραμμάτων. 

Πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας
Σημειώνεται πως η πλειονότητα των αι-

τήσεων 5, 6 και 7 χρόνια μετά την υποβολή
τους δεν έχει καν αξιολογηθεί. Η εικόνα
αυτή έχει βαρύνουσα σημασία, γιατί, όπως

σημειώνεται στην έκθεση, πλήττεται η
αξιοπιστία της χώρας, η οποία εμφανίζεται
ασυνεπής στις διεθνείς της δεσμεύσεις και
στις προτεραιότητες που η ίδια έχει θέσει
για την εξωτερική της πολιτική στον χώρο
των Βαλκανίων. Επιπλέον, προκαλείται σο-
βαρό οικονομικό και λειτουργικό πρόβλη-
μα στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα
εταιρείες των Βαλκανικών Χωρών, αφού:
Υπεβλήθησαν σε πρόσθετες δαπάνες για
την υποβολή του φακέλου της προς επιχο-
ρήγηση επένδυσης (επίσημες μεταφρά-
σεις, επίσημες επικυρώσεις των εγγρά-
φων, έξοδα μετακίνησης κ.λπ.). Στις
Υπουργικές Αποφάσεις 31645/2004 (ΦΕΚ
1205 Β’) και 32913/2006 (ΦΕΚ 1140 Β’) του
υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
προβλέπεται ότι «οι επενδύσεις που πραγ-
ματοποιούνται στην αλλοδαπή θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν προβεί σε
έναρξη παραγωγικής διαδικασίας εντός
τριών (3) ετών από την υποβολή του αιτή-
ματος υπαγωγής επένδυσης στις διατάξεις
του Ν. 2601/1998». Η διάταξη αυτή είχε ως
αποτέλεσμα οι επενδυτές να έχουν ολο-
κληρώσει την επένδυση και να έχει γίνει η
έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας προ
3, 4 και 5 ετών, χωρίς ουδέν να γνωρίζουν
για την τύχη της υποβληθείσης αίτησης, με
προφανή οικονομικά προβλήματα στη λει-
τουργία της επιχείρησης, που ενδεχόμενα
επηρεάζουν τη βιωσιμότητά της. Ο Ν.

2601/1998 απαγορεύει η αλλοδαπή επιχεί-
ρηση να επιχορηγείται συγχρόνως και από
άλλη πηγή για το ίδιο επενδυτικό αντικεί-
μενο, με αποτέλεσμα οι εταιρείες που επέ-
λεξαν τη χρηματοδότησή τους μέσω ΕΣΟ-
ΑΒ να τεθούν αυτόματα εκτός δυνατοτήτων
χρηματοδότησης από άλλους διεθνείς δω-
ρητές.

Μπορεί η ΓΔΙΕ να ενημέρωσε την Επιθε-
ώρηση Δημόσιας Διοίκησης πως είναι
υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός εισερχόμε-
νων εγγράφων στη συγκεκριμένη υπηρε-
σία και καθιστά αδύνατη την άμεση απάν-
τηση προς όλους, ωστόσο ο ελεγκτής δια-
πίστωσε σοβαρές ενστάσεις για την αξιολό-
γηση που έγινε στις εν λόγω αιτήσεις για
ενημέρωση, η οποία οδήγησε προφανώς
στην απόφαση για μη απάντηση. 

Παράλληλα, η έκθεση υπογραμμίζει πως
δεν έχει τηρηθεί στο ελάχιστο η υποχρέω-
ση παρακολούθησης και ελέγχου των στο
άρθρο 10 του Ν. 3299/2004 καταγραφομέ-
νων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, των
οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχ-
θεί στις διατάξεις αυτού του νόμου, μετά
την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση
πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφα-
σης ολοκλήρωσης και έναρξης της παρα-
γωγικής διαδικασίας της επένδυσης.

Ενδεικτικό της πλήρους αποστασιοποί-
ησης από την παρακολούθηση της λειτουρ-
γίας της επιχείρησης μετά την ολοκλήρωση

της επένδυ-
σης είναι ότι
δεν παρακο-
λ ο υ θ ε ί τ α ι
ούτε καν η
υποβολή ή
μη των στοι-
χείων από
τους υπόχρε-
ους, ενώ αυτό
δεν γίνεται ού-
τε για τις επι-
χειρήσεις οι
οποίες έχουν
ενισχυθεί για τη
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α
απασχόλησης,
των οποίων η
υποχρέωση να
διατηρούν τον
αριθμό των νέων
θέσεων για του-
λάχιστον πέντε

(5) έτη μετά τη δημιουργία τους είναι και ο
λόγος της επιχορήγησής τους. 

Αναγκαίο ένα διαφανές σύστημα 
Η πρόταση της Γενικής Επιθεώρησης

Δημόσιας Διοίκησης ανέφερε ότι θα πρέ-
πει να δομηθεί ένα διαφανές και αξιόπιστο
σύστημα ελέγχων μετά την ολοκλήρωση
των επενδύσεων, το οποίο θα εξασφαλίζει
κατ’ ελάχιστον:
� Έλεγχο της τήρησης ή μη της υποχρέω-

σης υποβολής των στοιχείων από τους
υπόχρεους.

� Έλεγχο της συμφωνίας των υποβαλλό-
μενων στοιχείων με τις υποχρεώσεις του
ολοκληρωθέντος επενδυτικού προγράμ-
ματος.

� Διαπίστωση της υποχρέωσης διατήρη-
σης του αριθμού των νέων θέσεων εργα-
σίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, για τον
έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογη-
τικών.

� Διενέργεια επανελέγχων δειγματοληπτι-
κά με τυχαία κριτήρια ή στις περιπτώσεις
που εμφανίζουν πρόβλημα τα υποβαλ-
λόμενα στοιχεία.

Προς εξεύρεση λύσης 
από το υπουργείο 

Και ενώ τα συγκεκριμένα projects, που
υπάγονται στο ΕΣΟΑΒ, εξακολουθούν να
παραμένουν παγωμένα λόγω των καθυστε-
ρήσεων και της ολιγωρίας από συγκεκρι-
μένους φορείς, το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Political», προτίθεται να καταθέ-
σει άμεσα σχέδιο νόμου, που θα βάζει τέ-
λος στις στρεβλώσεις, στην αργοπορία και
στη γραφειοκρατία, προκειμένου να τρέ-
ξουν οι παραπάνω επενδύσεις. 

Οι αναφορές για άνισες 
μεταχειρίσεις και τα περίεργα 
φαινόμενα συναλλαγών - 
Τι θα κάνει το υπουργείο 
Ανάπτυξης;



E
γράφη ότι η πρώην υπουργός του Γιώρ-
γου Παπανδρέου είναι έτοιμη να κάνει
το μεγάλο βήμα και να πάει στο κόμμα

του Τσίπρα. Για την ακρίβεια, κάποιοι επέμεναν
πως το επόμενο διάστημα η Κατερίνα Μπατζε-
λή, πρώην ευρωβουλευτής και πρώην υπουρ-
γός Γεωργίας επί κυβέρνησης Γιώργου Παπαν-
δρέου, αλλά και υποψήφια περιφερειάρχης του
ΚΙΝ.ΑΛ. στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, έχει βάλει πλώρη για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πηγές της
Κουμουνδούρου σημειώνουν ότι «η Κατερίνα
Μπατζελή δεν είναι το μοναδικό πρόσωπο που
μπαίνει στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ για μεταγρα-
φή - και δεν θα είναι και το τελευταίο»… Βεβαί-
ως, το όλο θέμα έχει προκαλέσει αναταράξεις
και στο ΚΙΝ.ΑΛ. και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθότι η κυρία
Μπατζελή αποτέλεσε στο παρελθόν προσωπική
επιλογή του ΓΑΠ για να μπει στην κυβέρνησή
του και διατηρούν στενές πολιτικές σχέσεις.
Όλο αυτό φουντώνει τα σενάρια ότι Τσίπρας και
Παπανδρέου διατηρούν έναν υπόγειο δίαυλο
επικοινωνίας, ο οποίος μένει κρυφός από τα
φώτα της δημοσιότητας! Η ίδια η Μπατζελή σε
ανάρτησή της λέει άλλα: «Δεν πολιορκώ και δεν
πολιορκούμαι από κανένα κόμμα. Δεν παζα-
ρεύω την πολιτική μου πορεία στο ΠΑΣΟΚ, από
το οποίο ΠΟΤΕ δεν έφυγα και θα συνεχίσω το
ίδιο με το Κίνημα Αλλαγής».

Ο διάδοχος των ΗΑΕ 
στην Αθήνα   
Σήμερα, Τρίτη 22 Ιουνίου, έρχεται στην
Αθήνα ο διάδοχος του θρόνου των Ηνω-
μένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ
μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν. Τα ΗΑΕ κάνουν
πολλές σκέψεις για επενδύσεις στην
Ελλάδα, ενώ οι δύο χώρες κοιτούν υπό
κοινό πρίσμα τις εξελίξεις στη Βαλκανι-
κή, αλλά επίσης στην Ανατολική Μεσό-
γειο και στην Τουρκία. Θα συναντηθεί με
τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, συνοδευόμενος από αντιπρο-
σωπεία. Οι σχέσεις των δύο ανδρών εί-
ναι ιδιαίτερα στενές και δεν πρέπει να
ξεχνάμε την υπογραφή συμφωνίας
αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, που
έλαβε χώρα πριν από μερικούς μήνες.
Κρίσιμος είναι ο ρόλος και του υπουρ-
γού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, που πρό-

σφατα επισκέφθηκε ξανά το
Άμπου Ντάμπι.

Καλά στην υγεία του 
ο Τρεμόπουλος
Με μια συγκινητική του ανάρτηση, ο πρώην
ευρωβουλευτής των Πρασίνων και δημοτι-
κός σύμβουλος Θεσσαλονίκης Μιχάλης Τρε-
μόπουλος μιλά για τη μάχη που έδωσε για πά-
νω από δύο μήνες με τον κορονοϊό, τις 44
ημέρες εκ των οποίων στην Εντατική. «Η
αναχώρηση για το Κέντρο Αποκατάστασης
από τη ΜΕΘ-ΜΑΦ (Α’ και Β’) του Νοσοκομεί-
ου Παπανικολάου, ύστερα από δύο μήνες, τις
22 μέρες διασωληνωμένος», αναφέρει στην
ανάρτησή του. Και συνεχίζει: «Νικήσαμε τον
φονικό Covid-2019 και ευχαριστώ όλους/ες
γι’ αυτό. Με τρεις πνευμονίες, νεφρική ανε-
πάρκεια, πνευμοθωρακικά κ.ά., ο οργανι-
σμός μου ανταποκρίθηκε σε όλες τις θερα-
πείες. Πραγματικά, πήγα κι ήρθα (το 45% δεν
επιβιώνει). “Hasta la victoria siempre, δεν
τα παρατάω ποτέ!”, είπα στους φίλους και
τους συγγενείς που με στήριξαν έμπρακτα,
ιδιαίτερα τη σύζυγο και τους δύο γιους μου.
Και έτσι θα συνεχίσω...».

Τι συμβαίνει με την υγεία
της Γιαννάκου; 

Η πρώην υπουργός Παιδείας και βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας Μαριέττα Γιαννάκου την Κυ-
ριακή 20 Ιουνίου μεταφέρθηκε εσπευσμένα από
το Ναύπλιο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπο-
ρίας, όπου και παραμένει μέχρι τώρα. Με τη βου-
λευτή επικοινώνησε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης
Κικίλιας. Υπενθυμίζεται πως η κυρία Γιαννάκου
το βράδυ του Σαββάτου εισήχθη εκτάκτως στο Νο-
σοκομείο Ναυπλίου. Βρισκόταν στην Αργολίδα
και συγκεκριμένα στο Κρανίδι Ερμιονίδας, όπου
αισθάνθηκε δύσπνοια και μεταφέρθηκε στις 10 το
βράδυ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου από ασθενοφό-
ρο του ΕΚΑΒ Αργολίδας. Η κυρία Γιαννάκου έχει
ήδη βεβαρημένη υγεία και απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή… Μακάρι να πάνε όλα καλά…
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Η Μπατζελή 
δεν πάει ΣΥΡΙΖΑ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο
δημόσιο έργο 

Ύστερα από καθυστερήσεις πολλών ετών, υπογρά-
φεται σήμερα, Τρίτη 22 Ιουνίου, η σύμβαση για τη
Γραμμή 4 του Μετρό, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο
που θα γίνει στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, συ-
νολικού προϋπολογισμού 1,8 δισ. ευρώ. Και το
υπογράφει ο Κώστας Καραμανλής. Το έργο του
πρώτου τμήματος της γραμμής 4 θα ξεκινήσει με
την τοποθέτηση ενός μετροπόντικα στη Βεΐκου και
ενός ακόμα στην Κατεχάκη. Η νέα γραμμή θα περι-
λαμβάνει 15 νέους υπόγειους σταθμούς: Άλσος
Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια,
Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι,
Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Νήαρ Ηστ, Ζωγράφου,
Ιλίσια και Γουδή. Η Γραμμή 4 θα έχει δύο σταθμούς
ανταπόκρισης, στην Ακαδημία, με τον Σταθμό Πα-
νεπιστήμιο της Γραμμής 2, και στον «Ευαγγελι-
σμό», με τη Γραμμή 3. Μέσα στο καλοκαίρι αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες της
γραμμής 4 του Μετρό. Στόχος είναι οι πρόδρομες
εργασίες, με ανάδοχο την ΕΡΕΤΒΟ, που περιλαμ-
βάνουν αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις
δικτύων, να τρέξουν ένα διάστημα πριν από την
έναρξη των κύριων εργασιών του έργου.

Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. 
στα Γλυκά Νερά; 
Η υπόθεση με το έγκλημα στα Γλυκά Νερά δεν
έχει τελειώσει ακόμα… Επίσημα, η Αστυνομία
αναφέρει ότι -μέχρι στιγμής- δεν υπάρχει τρίτο
άτομο που να εμπλέκεται στο έγκλημα. Το είπε
ξεκάθαρα ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας,
Απόστολος Σκρέκας. Η αλήθεια είναι, όμως, ότι η
Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Ακόμα κι
αν δεν υπήρξε κάποιος συνεργός στη διάπραξη
του εγκλήματος, κανείς δεν μπορεί να πει με βε-
βαιότητα ότι δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος να
γνώριζε πριν ή μετά το έγκλημα… Αν κάποιος
γνώριζε και δεν μίλησε, τότε μιλάμε για υπόθαλ-
ψη εγκληματία…

Το προσεχές διάστημα, το Μέγαρο Μαξίμου θα βά-
λει μπροστά την «επιχείρηση μασάζ» για δυσαρε-
στημένους και προβληματισμένους «γαλάζιους»
βουλευτές. Κάποιος εκ των συνεργατών του Κυριά-
κου Μητσοτάκη θα αναλάβει να τους δει one by one,
να καταγράψει τα παράπονά τους, καθότι το επόμε-
νο διάστημα έρχονται και άλλες κρίσιμες κοινοβου-
λευτικές διαδικασίες και κανείς αυτήν την περίοδο
δεν επιθυμεί ευτράπελα «εκτός γραμμής».
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Μετά τον Peanut του Μητσοτάκη ήρθε η Τάμυ του Καλαφάτη 
Δεν έχει μόνο ο πρωθυπουργός αγαπημένο σκύλο. Τώρα έχει και ο υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος
Καλαφάτης. Πριν από λίγες ημέρες περιόδευσε στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και είχε μια διαφορετι-
κή συνάντηση, στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών Έβρου. Το όνομά της «κυρίας» είναι Τάμυ. Πρόκειται, βε-
βαίως, για ένα συμπαθέστατο τετράποδο, που ανήκει στην ΕΛ.ΑΣ. και είναι ειδικευμένο στην ανίχνευση εκρηκτι-
κών. Με το που είδε τον κ. Καλαφάτη στις εγκαταστάσεις των συνοριοφυλάκων, έτρεξε αμέσως στην αγκαλιά του.
Ο Θεσσαλονικιός υφυπουργός ανταπέδωσε με ένα φιλί! «Έρωτας με την πρώτη ματιά! Τη συνάντησα στις Φέρες
Έβρου, όπου χθες επισκέφτηκα το εργοτάξιο κατασκευής του φράχτη και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης. Η Τάμυ
είναι η πιο γλυκιά φρουρός των συνόρων μας. Αστυνομικός σκύλος, ανιχνευτής εκρηκτικών υλών, έχει ταχθεί στο
να προστατεύει τις ζωές των ένστολων που υπηρετούν στα σύνορα αλλά και όλων μας, όπου και όποτε χρειαστεί.
Οι συνοριοφύλακες στις Καστανιές τη λατρεύουν. Από χθες και εγώ…», έγραψε ο κ. Καλαφάτης.

Το περίεργο 
γερμανικό πείραμα  

Το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών
Ερευνών θα δώσει σε 122 άτομα μισθό 1.200
ευρώ για τρία χρόνια, με σκοπό να καταγράψει
τι θα κάνουν οι πολίτες αυτά τα χρήματα.
«Ερευνούμε, για την ώρα, σε πρώτη φάση, τι
συμβαίνει όταν οι άνθρωποι έχουν τη δυνατό-
τητα ενός εισοδήματος άνευ όρων. Διαθέτουν
μια οικονομική ασφάλεια για δύο χρόνια,
ύψους 1.200 ευρώ. Τι θα κάνουν με αυτά τα
χρήματα; Θα τα ξοδέψουν ή θα βάλουν κάτι
στην άκρη, γιατί στη ζωή πάντα μπορεί κάτι να
συμβεί και πρέπει να έχουν μια οικονομική
κάλυψη;». Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται
να αποδείξουν τίποτα για την προσωπική και
οικονομική τους κατάσταση και επιτρέπεται να
εργάζονται όσο θέλουν κατά τη διάρκεια του
πειράματος. Μοναδική τους υποχρέωση είναι
«να συμπληρώσουν online επτά ερωτηματο-
λόγια κατά τη διάρκεια των τριών ετών της
έρευνας». Περίεργα παιχνίδια με τους μι-
σθούς των εργαζομένων… 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Τέτοιες μέρες είχαμε
το μεγάλο φιάσκο 
του δημοψηφίσματος
Βρε, τι θυμήθηκα! Τέτοιες μέρες το
2015 ήταν τα δεκαεπτάωρα των δια-
πραγματεύσεων. Τότε που ο Αλέξης εί-
χε συμφωνήσει τα πάντα με τους δανει-
στές, αλλά δεν είχε τρόπο να «περάσει»
την κωλοτούμπα στο εσωτερικό της
χώρας… Ήταν 22 Ιουνίου 2015 και η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είχε ήδη υπο-
χωρήσει στις απαιτήσεις των δανει-
στών, κάνοντας, έτσι, πιθανή την επί-
τευξη συμφωνίας. Και κάπου εκεί του
καρφώθηκε η φοβερή ιδέα περί δημο-
ψηφίσματος, αν και τα υπόλοιπα στελέ-
χη της κυβέρνησης έλεγαν ότι δεν
υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τέ-
τοιες μέρες άρχισε να «ψήνει» το φιά-
σκο του δημοψηφίσματος… Αλήστου
μνήμης εποχές! Τελικά, η πρόταση για
τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος
ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα αργά το βράδυ της Παρα-
σκευής 26 Ιουνίου 2015. Προσπαθώ να
ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ…

O
δήμαρχος Θεσσαλονίκης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να μιλήσει
με σταρ του Χόλιγουντ στη Σκιάθο, όπου κάνουν τις διακοπές τους οι γνω-
στοί ηθοποιοί Κερτ Ράσελ και Γκόλντι Χόουν. Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν

στην τελετή των εγκαινίων της έκθεσης «Η Πρώτη Σημαία», στην Ιερά Κοινοβιακή
Μόνη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εκεί συνομίλησαν με τον δήμαρχο Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ο ίδιος τους μίλησε για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των
Σποράδων με τη Θεσσαλονίκη, καθώς και για τις προσπάθειες που κάνει η διοίκη-
ση για την εξωστρέφεια της πόλης. Ο κ. Ζέρβας αναφέρθηκε και στην ταινία που
πρόκειται να γυριστεί το επόμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστή
τον Αντόνιο Μπαντέρας. Οι δύο ηθοποιοί ενθουσιάστηκαν σε αυτό το άκουσμα και
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα όσα συμβαίνουν στην πόλη. 

Το
... 
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Ό,τι μπορεί κάνει ο Αλέξης…  
Ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να

βρίσκεται στην επικαιρότητα. Ο πρώην
πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο
πρώτο Φόρουμ Διαλόγου Πρεσπών,
όπου στις Λίμνες Μεγάλη Πρέσπα και
Αχρίδα θα βρεθούν περίπου 40 προσω-
πικότητες από διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες και από τις ΗΠΑ. Εκεί θα είναι,
εκτός του κ. Τσίπρα, ο Νίμιτς, η Μογκε-
ρίνι, ο Χαν, ο Ράμα, ο Ντζουκάνοβιτς, ο
βοηθός υφυπουργός Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων Φίλιπ Ρίκερ.
Δεν έχει κι άλλο αφήγημα να πουλήσει ο κ. Τσίπρας. Μόνο την Πρέσπα και τους Σοσιαλι-
στές. Έβαλε λυτούς και δεμένους για να βρεθεί με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Τελι-
κά, τα κατάφερε και θα πάει στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην Προπαρασκευα-
στική Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES). H σύναξη θα γίνει στις 24 Ιουνίου και ο
κ. Τσίπρας θα παραστεί ως παρατηρητής, καθώς έλαβε σχετική πρόσκληση, ενώ την
επομένη μέρα θα μεταβεί στο Βερολίνο για τη συνάντηση των ηγετών του PES.

7

Ανασχηματισμός θα γίνει, αλλά
όχι στην Ελλάδα… Δεν ξέρω πότε
θα κάνει ανασχηματισμό ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, αλλά είναι σί-
γουρο ότι τον έχει κάνει ήδη ο Νί-
κος Αναστασιάδης στην Κύπρο.
Είναι θέμα ωρών οι ανακοινώ-
σεις… Τις ώρες που πέρασε
αναγκαστικά καθηλωμένος στο
κρεβάτι, λόγω της επέμβασης
στην οποία υποβλήθηκε, φαίνεται
πως εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο
οποίος, κατά πληροφορίες,
«κλείδωσε» τον επικείμενο ανα-
σχηματισμό. Αντίστροφα πλέον
μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητι-
κές ανακοινώσεις. Θα βάλει,
ακούω, πολλές γυναίκες…

LOCK

Ο Ζέρβας με σταρ 
του Χόλιγουντ 



Αναδιοργάνωση και διαχείριση αλλαγών σε συνθήκες κρίσης
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Τ ο θέμα του εμβολιασμού είναι πολύ σοβαρό για να

γίνεται αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Όμως, όταν δίνονται τόσο σοβαρές αφορμές, δεν μπορεί

να μη σχολιάσει κανείς την κυβερνητική αδυναμία στο

συγκεκριμένο θέμα. Η κυβέρνηση, έχοντας σχεδόν όλα

τα ΜΜΕ με το μέρος της, προσπαθεί να μας πείσει για τα

υψηλά εμβολιαστικά ποσοστά στον πληθυσμό, ενώ μόλις

το 27% έχει κάνει δύο δόσεις, ενώ το 40% μία.

Γίνεται ένας τεράστιος επικοινωνιακός αγώνας να πει-

στούμε ότι υπάρχει επάρκεια εμβολίων, ενώ δεν ισχύει.

Από την αρχή των εμβολιασμών με ανεξέλεγκτο και αν-

τιεπιστημονικό τρόπο προβάλλονταν οι τυχόν παρενέρ-

γειες του Pfizer, μέχρι που ήρθε το AstraZeneca... βού-

τυρο στο ψωμί τους.

Η Ε.Ε. βρέθηκε σε πλήρη σύγχυση και έδειξε μεγάλη

έλλειψη συντονισμού στο ζήτημα των εμβολίων. Από τη

μια η οργή της που το Ηνωμένο Βασίλειο όχι μόνο δεν

καταστράφηκε μετά το Brexit, αλλά ηγούνταν στην Ευ-

ρώπη στο θέμα των εμβολίων, και δη με δικό του εμβό-

λιο, και από την άλλη η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των

κρατών σε αυτό τον «άτυπο πόλεμο». 

Δυστυχώς αποδείχτηκε ότι η Ε.Ε. διαθέτει πολύ αργά

ανακλαστικά και κλονίστηκε ακόμη πιο πολύ η εμπιστο-

σύνη των πολιτών της. Με δεδομένες αυτές τις συνθή-

κες, δεν θα περίμενε κανείς καλύτερη εγχώρια αντιμε-

τώπιση. Ο τρόπος που χειρίστηκε η Πολιτεία το θέμα του

εμβολίου της AstraZeneca συνάδει απολύτως με την αν-

τιμετώπισή της σχεδόν σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Εν-

τυπώσεις χωρίς αντίκρισμα…

Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εμβολιάζει με το συγκεκρι-

μένο εμβόλιο τους άνω των 40 ετών, στην Ελλάδα η Επι-

τροπή το ενέκρινε κατάλληλο για την ηλικιακή ομάδα των

30 και πάνω. Η εξήγηση εικάζεται ότι είναι απλή: επειδή

την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν άλλα διαθέσιμα εμβόλια,

προφανώς επιθυμούσαν να ανεβάσουν το ποσοστό των

εμβολιασμένων χάριν των εντυπώσεων («success sto-

ry»). Θέλω να ελπίζω και για λόγους ουσίας (χτίσιμο ανο-

σίας).

Έκανα την 1η δόση της AstraZeneca από τους πρώ-

τους, όπως και οι περισσότεροι φίλοι μου. Όλοι τριαντά-

ρηδες, επιθυμούσαμε να έχουμε ένα πιο χαλαρό καλο-

καίρι, καθώς και να λυτρωθούμε από την αγωνία ότι μπο-

ρεί να μεταδώσουμε τον Covid-19 σε κάποιον από τους

αγαπημένους μας «ευπαθείς». Οι περισσότεροι γνωρί-

ζαμε ότι μπορεί να υπάρξουν σπάνιες παρενέργειες, αλ-

λά κρίναμε ότι κυριαρχούσε η αναγκαιότητα. 

Ο τρόπος που πήραν προβολή οι σπάνιες περιπτώσεις

παρενεργειών μάς τάραξε και εδραίωσε την πεποίθησή

μας ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την ανησυχία

των πολιτών. Προσωπικά θεωρώ ότι οι περισσότεροι συ-

νομήλικοί μου είμαστε εξοικειωμένοι και ενημερωνό-

μαστε από άλλες πηγές πληροφόρησης πέραν των παρα-

δοσιακών μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα).

Έτσι, τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν, μέσω της ιστο-

σελίδας του βρετανικού υπουργείου Υγείας, γνωρίζαμε

ότι όσοι δεν έπαθαν θρόμβωση στην 1η δόση είναι εξαι-

ρετικά σπάνιο (1/1.000.000) να την πάθουν στη 2η.

Μόλις τις τελευταίες δύο μέρες ακούστηκε αυτή η

αλήθεια επίσημα στην Ελλάδα. Και αναρωτιέται κανείς

εύστοχα: Για ποιον λόγο δεν ενημερώνουν τους πολίτες

που ανησυχούν; Νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή και

τραγική συγχρόνως. Από αδιαφορία και έλλειψη συντο-

νισμού τόσο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας όσο και σε

επίπεδο επιτροπής, κάποια από τα μέλη της οποίας

έχουν αποκτήσει τον ρόλο του τηλεαστέρα και συχνά οι

δηλώσεις τους δεν είναι σαφείς ούτε συντονισμένες. 

Από τον Covid-19, κυρίες και κύριοι, θα μας προστατέ-

ψει το εμβόλιο! Από την υπερφίαλη και κατώτερη των πε-

ριστάσεων πολιτική Υγείας ποιος; 

AstraZeneca και άλλα...

της
Βάσιας 
Αναστασίου

Δικηγόρος, 
δημοσιογράφος,
αναπλ. γραμματέας
Επικοινωνίας
ΚΙΝ.ΑΛ.

Ηπανδημία και η υγειονομική κρίση που την ακολού-
θησε έφεραν στο προσκήνιο, πέρα όλων των άλλων,

την ανάγκη προστασίας και προσαρμογής των επιχειρή-
σεων και οργανισμών σε απρόβλεπτες καταστάσεις και
σε κινδύνους ανωτέρας βίας. Η ανάλυση και η πρόβλεψη
των μελλοντικών καταστάσεων στη μετα-Covid-19 εποχή
περνά από τη βεβαιότητα στην αβεβαιότητα και από τον
πιθανό κίνδυνο στον απρόβλεπτο κίνδυνο.

Μέχρι σήμερα η κάθε επιχείρηση διαχειριζόταν τη συ-
νήθη - καθημερινή οργάνωση και λειτουργία της εργα-
σίας - λειτουργίας (μέσω διαδικασιών, εσωτερικών οδη-
γιών ή κανονισμών, προτύπων ποιότητας κ.ά.) αλλά και τα
έκτακτα συμβάντα ή γεγονότα μέσω προκαθορισμένων
διαδικασιών ή πρότυπων πρωτοκόλλων (μέσω πρωτο-
κόλλων διαχείρισης κινδύνων, μέσω ασφαλιστήριων
συμβολαίων, μέσω προβλέψεων κ.ά.). Οι μεθοδολογίες
αυτές, αν και σήμερα θεωρούνται ανεπαρκείς ή ξεπερα-
σμένες, δούλεψαν για πάρα πολλά χρόνια και κράτησαν
τον κάθε νεοεμφανιζόμενο κίνδυνο σε διαχειρίσιμα επί-
πεδα.

Η πανδημία προκάλεσε μια πρωτόγνωρη παύση της
λειτουργίας της αγοράς - οικονομικής δραστηριότητας
που επηρέασε πάνω από το ένα τρίτο του πλανήτη. Ήρθε
ξαφνικά και λειτούργησε ως ο απόλυτος καταλύτης που
τα άλλαξε όλα. Ο κόσμος, η ανθρωπότητα, τα κράτη και οι
επιχειρήσεις αναγκάστηκαν -σε μια αναγκαία, βίαιη
προσαρμογή- να μετακινηθούν από συνθήκες ασφάλει-
ας ή ελεγχόμενου κινδύνου σε συνθήκες αβεβαιότητας
και υψηλού κινδύνου. Η μετεξέλιξη αυτή, όπως ήταν φυ-
σικό, πέρασε και στην εταιρική και επιχειρησιακή διαχεί-
ριση των κρίσεων και δημιούργησε μια μεγάλη πρόκλη-

ση για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, που αντιλήφθη-
καν γρήγορα ότι η σωστή διαχείριση της κρίσης ή των
κρίσεων είναι καθοριστικής σημασίας για το παρόν και το
μέλλον της επιχείρησης.

Η διαχείριση της κρίσης που βιώνουμε σήμερα αποτε-
λεί μια τεράστια πρόκληση για τις διοικήσεις, αφού για να
αντιμετωπίσουν με επιτυχία το πρόβλημα ή τις συνέπειες
απαιτείται να συνενώσουν με επιτυχία, λειτουργικότητα
και αποτελεσματικότητα όλα τα κομμάτια (παραγωγή,
πωλήσεις, μάρκετινγκ, RD κ.ά.) που συνθέτουν το εταιρι-
κό λειτουργικό -  επιχειρησιακό παζλ και να τα εμπλουτί-
σουν - μπολιάσουν με επιτυχία και αρμονία με την προ-
σθήκη - βοήθεια εξειδικευμένων επαγγελματιών (π.χ.,
σε θέματα όπως η διαχείριση των ΜΜΕ, η εφαρμογή
πρωτοκόλλων εργασίας ή υγιεινής, η διαχείριση κινδύ-
νων, η αναδιοργάνωση, η αναδιάρθρωση κ.λπ.).

Το στοίχημα ή το δίλημμα πλέον για όλους (επιχειρη-
ματίες, μετόχους, στελέχη, εργαζομένους) είναι το εξής:
«Ή προσαρμοζόμαστε ή χανόμαστε». Από αυτό το νέο
στοίχημα θα πρέπει οι επιχειρήσεις να συνδυάσουν αρ-
μονικά και παραγωγικά με την προσαρμογή του μάνα-
τζμεντ στις νέες συνθήκες με τη διαχείριση των μελλον-
τικών κινδύνων και την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση.

Η επιχείρηση την επόμενη μέρα, πέρα από την εξα-
σφάλιση της επιβίωσής της, θα πρέπει να παρέχει και
διασφαλίσεις έναντι των μελλοντικών κινδύνων στους
μετόχους, στα στελέχη και στους εργαζομένους αυτής.
Οι διασφαλίσεις αυτές θα διευρύνουν τα αποτελέσματα
της «αναμενόμενης» οικονομικής ύφεσης και θα εξα-
σφαλίσουν στην επιχείρηση την απαραίτητη ανάπτυξη
και συνέχεια.

Η επιστροφή στην κανονικότητα - ομαλότητα απαιτεί
την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων ή εμποδίων
που παρουσιάστηκαν σε αυτή την περίοδο (όπως η απώ-
λεια τζίρου ή εισοδήματος, η απώλεια πελατών, η παύση
εργασίας, η αθέτηση υποσχέσεων σε πελάτες ή σε προ-
μηθευτές, η μη κάλυψη χρηματοοικονομικών ή τραπεζι-
κών υποχρεώσεων μας, η μη κάλυψη επιταγών κ.ά.), σε
συνδυασμό με την επιχειρησιακή, λειτουργική και δομι-
κή προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα.

Η κάθε αλλαγή, όμως, απαιτεί πάντα πόρους (ανθρώ-
πινους, τεχνολογικούς, κεφαλαιακούς), τους οποίους ο
μέτοχος ή η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να τους
βρει, να τους εξασφαλίσει. Η εξεύρεση αυτών των πόρων
ξεκινά πάντα από την ίδια την επιχείρηση, ονομάζεται
«αυτοχρηματοδότηση κάλυψης των αναγκών» και προ-
κύπτει από το πρώτο στάδιο μιας αναδιοργάνωσης των
πόρων μιας επιχείρησης (μείωση κόστους, εισαγωγή τε-
χνολογίας, εφαρμογή νέων ή εναλλακτικών μορφών ερ-
γασίας, εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Ίντερνετ των
social media των μέσων μαζικής επικοινωνίας, τα νέα ή
εναλλακτικά κανάλια διανομής - προώθησης κ.ά.). Η αυ-
τοχρηματοδότηση αυτή είναι απαραίτητη συνθήκη για να
περάσουμε στο χτίσιμο μιας προστασίας κατά πιθανών
μελλοντικών κινδύνων.

Η επόμενη μέρα θα πρέπει να βρει την εταιρεία με μια
ασφαλή προστασία με μια στρατηγική απέναντι στους
επιχειρηματικούς και ατομικούς κινδύνους του μέλλον-
τος. Κύριοι άξονες αυτής της στρατηγικής θα πρέπει να
είναι η συνέχιση της επιχείρησης, η προστασία του συνό-
λου του έμψυχου δυναμικού και η προστασία της περι-
ουσίας.

του
του Σωτήρη

Γ. Σκαπέρδα 

CPA, CREs,
LPP/Chief 

Executive Partner
της Business

Partner Network -
Financial 

& Business 
Advisors
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Η χρησιμοποίηση των tips πολιτικής επικοινωνίας ακό-

μη κι αν δεν υστερείτε σε προγραμματικό λόγο σάς
δίνει τη δυνατότητα για «πάσες» ώστε να φέρετε τη

συζήτηση στα δικά σας μέτρα. Tips πολιτικής επικοι-

νωνίας για κάθε σύγχρονο πολιτικό που θέλει να δια-
κρίνεται. Διαμορφώνουν το πολιτικό «στιλ» της νέας

εποχής.

1. Στην πολιτική, αν περιμένετε να γίνει από μόνη της «η

τρίχα τριχιά», τότε το χάσατε το τρένο.
2. Πίσω από το όνομα κάθε πολιτικού προσώπου κρύ-

βεται η ιστορία του. Δεν αλλάζει - και να το θέλαμε.

3. Σε έναν «θορυβώδη» πολιτικό κόσμο χρειάζονται συ-
νεχώς έμμεση παρουσίαση των θέσεων και άμεση -

προφορική επικοινωνία για το χτίσιμο εποικοδομητι-

κών σχέσεων.

4. Μην κουράζεστε να επαναλαμβάνετε το προφανές
στο κλείσιμο κάθε ομιλίας σας. Ζητάτε την ψήφο.

5. Δεν υπάρχει πολιτική χωρίς μάρκετινγκ.

6. Στην αυτοκριτική της ήττας πάντα φταίνε ο σύντομος
χρόνος για την υλοποίηση του προγράμματος, οι πο-

λίτες που έκαναν λάθος, τα πληρωμένα ΜΜΕ, η οικο-

νομική ελίτ και ποτέ οι ηττημένοι. Η υπερβολική αυ-
τοπεποίθηση ότι θα παραμείνουν για πάντα στην

εξουσία δεν εξετάζεται.

7. Η έξωθεν καλή μαρτυρία είναι το πιο δυνατό και απο-
τελεσματικό όπλο κάθε κόμματος. Δημιουργεί κλίμα

με καθοριστική επίπτωση στο μέλλον του, στην κάλ-

πη, ενώ οι υποσχέσεις του γίνονται άμεσα αποδε-

κτές.
8. Έπαρση. Το θανάσιμο αμάρτημα των πολιτικών.

9. Όταν το αρχικό δείγμα των δημοσκοπικών ερευνών

σταθμίζεται εκ νέου για να ανταποκριθεί στις αδυνα-
μίες της αρχικής στάθμισης, τότε τα αποτελέσματα

«μπάζουν» από αξιοπιστία.

10. Ένα αρκετά κερδοφόρο σε ψήφους αφήγημα είναι

ότι θα παλέψεις απέναντι στα υπερκέρδη των πολυε-
θνικών. Ακόμη και εργαζόμενοι σε πολυεθνικές θα

μπουν στον πειρασμό να σε ψηφίσουν. Η αναδιανομή

πλούτου ως αφήγημα πάντα «δουλεύει» εκλογικά!
11. Το να κάνουμε καλύτερη την πολιτική δεν είναι επι-

λογή, είναι ευθύνη όλων μας.

12. Στην πολιτική οι δύσκολες στιγμές γράφουν ιστορία,
οι ευχάριστες είναι απλώς αφήγημα.

13. Στην περίπτωση εκλογικής αποτυχίας δεν χρειάζε-

ται απογοήτευση. Χρειάζεται σωστή ερμηνεία των
δεδομένων και επιβεβαίωση του δόγματος ότι και

στην πολιτική, όπως και στη ζωή, δεν υπάρχουν στα-

θερές. Όλα αλλάζουν.

14. Στα ΜΜΕ κερδίζει έδαφος η καλή ανάλυση ενός πο-
λιτικού θέματος και όχι οι «κρεμασμένοι» τίτλοι στα

περίπτερα και στις οθόνες των κινητών, τάμπλετ και

τηλεοράσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός φτιά-
χνει νέο, πιο απαιτητικό αναγνωστικό κοινό, μακριά

από φανταχτερούς τίτλους και κραυγές.

15. Η πολιτική δεν είναι ψηλά στην καθημερινή κουβέν-

τα των πολιτών και το «δέσιμό» τους με τα κόμματα
είναι πολύ χαλαρό. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη

από τα κόμματα που άλλοτε είχαν μεγάλες δεξαμενές

σίγουρων ψηφοφόρων. Ο σκληρός πυρήνας οπαδών
όσο πάει και μειώνεται!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Τ ην περίοδο που διανύουμε η μεταποιητική και βιο-
μηχανική δραστηριότητα καλείται να απαντήσει σε

μια σειρά από ζητήματα που αναδείχθηκαν τη «διετία
της πανδημίας» που τρέξαμε και συνεχίζουμε να τρέ-
χουμε. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» απο-
τελεί μια ακόμη ευκαιρία διεξόδου σε πολλά ζητήματα
που σχετίζονται με τη μεταποίηση, ενώ και το νέο ΕΣΠΑ
2021-2027 εστιάζει στο παραγωγικό οικονομικό μοντέ-
λο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η βιο-
μηχανική παραγωγή, που και αυτή δοκιμάστηκε σκληρά
από την πανδημία, έδειξε ανθεκτική και τώρα είναι έτοι-
μη για νέες θετικές επιδόσεις.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο γενικός
δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του Απριλίου φέτος
σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι παρουσίασε αύξηση
22,5% έναντι μείωσης 10,8% που σημειώθηκε το 2020. Ο
μέσος γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της τε-
τράμηνης περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2021 σε σύγ-
κριση με εκείνον του 2020 εμφάνισε αύξηση της τάξης
του 8,7%. Η ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της
βιομηχανίας κατά 1,6% στην Ελλάδα έναντι 3,6% στην Ε.Ε.
οφείλεται κυρίως στην άνοδο του πρωτογενούς τομέα
κατά 12,5%, στα προϊόντα υγείας κατά 10,9% και γενικά
στη μεταποίηση κατά 2,5%. Παρά την ελαφρώς εντονότε-
ρη μείωση του ΑΕΠ -2,3%, στην Ελλάδα το α’ τρίμηνο του
2021, έναντι -1,7% του μέσου όρου στην Ε.Ε. των 27, οι
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν εκ νέου κατά 8,2% με εν-
τυπωσιακή, μάλιστα, άνοδο των εξαγωγών βιομηχανίας
τον Απρίλιο με 4,2% σε μηνιαία βάση και με 25,3% σε ετή-
σια βάση. Αισθητή ήταν και η άνοδος των επιχειρηματι-
κών προσδοκιών στη βιομηχανία, στις 110 μονάδες τον
Μάιο από τις 99,8 τον Απρίλιο, κυρίως από την άνοδο
που κατέγραψαν οι εξαγωγές της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το πρόσφατο δελτίο εξελίξεων στη βιο-
μηχανία του ΙΟΒΕ, πρέπει να εστιάσουμε στις τάσεις της
οικονομίας, στην πορεία της βιομηχανίας, στο διεθνές

περιβάλλον, στην ενέργεια και στον κύκλο εργασιών της
εγχώριας βιομηχανίας. Η σημαντική βελτίωση του οικο-
νομικού κλίματος σε Ε.Ε. και Ελλάδα τον Μάιο οφείλεται
στην ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης κυ-
ρίως από τη καλυτέρευση των προβλέψεων των νοικο-
κυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά
και τη δική τους. Σημαντική είναι και η ενίσχυση της
επενδυτικής δραστηριότητας με αύξηση των πάγιων
επενδύσεων 8,6% έναντι μείωσης 4,3% πριν από έναν
χρόνο, κυρίως σε μηχανολογικό εξοπλισμό με άνοδο
16,1%, από -2,9% πριν από έναν χρόνο και σε τεχνολογικό
εξοπλισμό επικοινωνίας με άνοδο 39,1% από -8,1% πέρυ-
σι. Η υποχώρηση της ανεργίας συνεχίζεται το τελευταίο
8μηνο, παρουσιάζοντας το χαμηλότερο ποσοστό ανερ-
γίας και τον μικρότερο αριθμό ανέργων στην Ελλάδα.
Επίσης, μειώθηκε το μέσο κόστος νέου δανεισμού για
τις ελληνικές επιχειρήσεις στο 2,9% τον Απρίλιο, αγγί-
ζοντας το ιστορικά χαμηλότερο επίπεδο, μειώνοντας την
απόκλιση από το μέσο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων
στην Ευρωζώνη και τον «Νότο» της Ευρωζώνης, στις 117
και 79 μονάδες βάσης από 200 και 134 μονάδες βάσης
αντίστοιχα.

Οι προβλέψεις δείχνουν αισθητή άνοδο σε επιμέρους
κατηγορίες του Δείκτη Βιομηχανίας, βελτίωση παραγ-
γελιών, άνοδο για τα ενδιάμεσα αγαθά και εντονότερη
ζήτηση για τα καταναλωτικά αγαθά. Επίσης, δείχνουν
αμετάβλητο το εργοστασιακό δυναμικό και ελαφρώς
ενισχυμένη την εξασφαλισμένη παραγωγή, που ενισχύ-
θηκε το πεντάμηνο του 2021, με το ποσοστό χρησιμοποί-
ησης εργοστασιακού δυναμικού να παραμένει στο 74,1%
τον Μάιο. Βελτίωση αναμένεται σε όλους τους βασικούς
τομείς, ειδικότερα μετά την αύξηση 22,8% στη μεταποί-
ηση, 22,4% στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, 46,4%
στα Ορυχεία - Λατομεία και 1,9% στην παροχή νερού.
Στους κλάδους υψηλής σημασίας για την οικονομία μας
σημειώθηκε αύξηση 13,6% στα φάρμακα, 19,8% στα βα-

σικά μέταλλα και 7,6% στα τρόφιμα. Αναμένεται περαιτέ-
ρω άνοδος των τιμών εισαγωγών και νέα σημαντική ενί-
σχυση των τιμών παραγωγού. Η αυξητική πορεία των
εξαγωγών αγαθών θα συνεχιστεί με το μερίδιο των βιο-
μηχανικών προϊόντων να αγγίζει το 83% του συνόλου
των εξαγωγών μας, όπου πρωτοπορούν τα φαρμακευτι-
κά σκευάσματα και το αλουμίνιο.

Ανησυχία προκαλεί η κάμψη των νέων ροών πιστώ-
σεων για τη χρηματοδότηση της βιομηχανίας με ετήσιο
ρυθμό 2,5%, επιβραδυμένη σε σύγκριση με μέσο ρυθμό
μεταβολής 8,5% το προηγούμενο 12μηνο. Μεγαλύτερη,
όμως, ανησυχία προκαλούν οι ανοδικές τάσεις στην τιμή
του πετρελαίου τον Μάιο, η άνοδος στα κύρια βιομηχα-
νικά μέταλλα και πρώτες ύλες. Προβληματισμό δημι-
ουργεί και η διάρκεια της ανοδικής πορείας στα ναύλα
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που περιορίζει ση-
μαντικά την ανταγωνιστικότητα μικρών και μικρομεσαί-
ων παραγωγικών μονάδων, καθώς το κόστος μεταφο-
ράς των προϊόντων τους έχει αυξηθεί σημαντικά. Το κό-
στος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παραμένει
σταθερά υψηλότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές
αγορές, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα πα-
ραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από τις τιμές στις βασι-
κές αγορές στην Ευρώπη. Η ενίσχυση του ευρώ έναντι
του δολαρίου δεν επηρεάζει πολύ, αφού εξαρτάται από
τους κύριους εμπορικούς εταίρους μας, που κατά 80%
είναι ευρωπαϊκές χώρες και το 20% είναι με Ασία και Βό-
ρεια Αμερική. Τα στοιχεία του κύκλου εργασιών της εγ-
χώριας βιομηχανίας είναι ενθαρρυντικά, όπως ενθαρ-
ρυντικά είναι και τα στοιχεία για την ανάσχεση της παν-
δημίας στη χώρα μας ελέω και των εμβολιασμών. Είναι
σίγουρο ότι η ανάσχεση της πανδημίας θα δώσει την ευ-
καιρία να ανοίξουν οι δράσεις του μεταποιητικού τομέα
ευχόμενος τα επόμενα συγκριτικά στοιχεία να εμφανί-
ζουν διψήφιες θετικές αυξήσεις σε όλους τους τομείς
των ελληνικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Ενθαρρυντικά τα στοιχεία της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ
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Συνεχίζει το ΚΙΝ.ΑΛ. 
Με αιχμές και σκωπτικότητα σχολιάζει το Κίνημα Αλλαγής τη συνάντηση
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Πολύ μεγάλο σόου για κονδύλια που θα πάνε σε
τόσο λίγους. Τα 37,5 δισ. του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να
αφορούν τους πολλούς», λέει το ΚΙΝ.ΑΛ.

Νέα αγωνία
Η Μόσχα θα επεκτείνει τα πε-
ριοριστικά μέτρα λόγω κορο-
νοϊού έως τις 29 Ιουνίου, όπως
δήλωσε ο δήμαρχός της Σεργ-
κέι Σομπιάνιν. Μεταξύ των μέ-
τρων που ανακοινώθηκαν, θα
απαγορεύονται οι δημόσιες εκ-
δηλώσεις με τη συμμετοχή πε-
ρισσότερων των 1.000 ατόμων,
ενώ εστιατόρια και καφέ θα
κλείνουν το βράδυ. Η πόλη βρί-
σκεται αντιμέτωπη με μια νέα,
πιο επιθετική και μολυσματική
μετάλλαξη του κορονοϊού.

Ανησυχία
Αγριεύει η κατάσταση στην Τουρκία και οι πολιτικές

διαφορές φαίνεται ότι λίγο απέχουν από το να εξε-

λιχθούν σε ένοπλες συγκρούσεις. Το φιλοκουρδικό

κόμμα HDP κατήγγειλε διεθνώς ότι τα γραφεία του

στη Σμύρνη δέχτηκαν ένοπλη δολοφονική επίθεση

από έναν ακροδεξιό Γκρίζο Λύκο. Η 38χρονη Ντενίζ

Ποϊράζ, η οποία βρισκόταν στα γραφεία την ώρα της

επίθεσης, εκτελέστηκε εν ψυχρώ από τον Τούρκο

φασίστα.

Η διαφοροποίηση Τσακαλώτου

T
ην άποψη ότι η Ν.Δ. τα έχει πάει καλά με το
εμβολιαστικό πρόγραμμα και αυτό πρέπει
να το αναγνωρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ διατύπωσε ο

Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας σε εκδήλωση
της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Αθή-
νας, συστήνοντας στην ηγεσία του κόμματος να
μην επιδίδεται σε μια στείρα αντιπολίτευση, διότι
αυτό προκαλεί ζητήματα αναξιοπιστίας. «Χρειαζό-
μαστε αξιοπιστία και ταυτότητα. Όχι στείρα αντιπο-

λίτευση. Δεν χάνουμε τίποτα αν πούμε πως η Ν.Δ.
τα έχει πάει καλά με το εμβολιαστικό πρόγραμμα.
Κι ας της κάνουμε κριτική σε όλα τα άλλα», είπε
χαρακτηριστικά ο Ευκλ. Τσακαλώτος. Παράλληλα,
έστειλε και μήνυμα αναφορικά με τη συκοφαντία
που δέχεται η αριστερή πτέρυγα της Αριστεράς,
όταν παρουσιάζεται ως γραφικό τμήμα του 3%, λέ-
γοντας ότι «εμείς συμβάλαμε στο να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ
κυβέρνηση». 
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O
ι υπουργοί Οικονομικών των τεσσάρων
ισχυρότερων οικονομιών της Ευρώπης
είχαν ζητήσει να επιτευχθεί το συντο-

μότερο συμφωνία που θα οδηγούσε στη θέσπι-
ση ενός παγκοσμίως αποδεκτού ελάχιστου
συντελεστή φορολογίας των πολυεθνικών επι-
χειρήσεων. Καθώς δε οι τρεις εξ αυτών συμμε-
τείχαν στη σύνοδο του G7, είναι φανερό ότι το
θέμα θα ήταν από αυτά που θα κυριαρχούσαν
και τους επόμενους μήνες. Ο αμερικανικός
παράγοντας ήθελε να έχει το πάνω χέρι σε όλα
τα επίπεδα, αφού οι περισσότερες πολυεθνι-
κές έχουν αμερικανική αφετηρία.
Για περισσότερα από τέσσερα χρόνια Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία εργάζονται από
κοινού για τη δημιουργία ενός διεθνούς φορο-
λογικού συστήματος κατάλληλου για τον 21ο
αιώνα. Οι συζητήσεις κινούνταν προς δύο κα-
τευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση ήταν ότι «η
κρίση αποτέλεσε δώρο για τις μεγάλες εται-
ρείες του τεχνολογικού τομέα, οι οποίες κατέ-
γραψαν κέρδη σε επίπεδα που δεν μπορούν να
συγκριθούν με τα αντίστοιχα σε οποιονδήποτε
άλλον τομέα της οικονομίας». Η δεύτερη κα-
τεύθυνση έχει να κάνει με το γεγονός ότι «η
κρίση διεύρυνε τις ανισότητες. Έτσι, είναι
επείγον να τεθεί σε λειτουργία ένα διεθνές
φορολογικό σύστημα που θα είναι αποτελε-
σματικό και δίκαιο».
Η πρόσφατη ιστορική συμφωνία των υπουρ-
γών Οικονομικών των επτά πλουσιότερων βιο-
μηχανικών χωρών άνοιξε τον δρόμο για πιο δί-
καιη φορολόγηση των πολυεθνικών, ιδιαίτερα
του τεχνολογικού τομέα, καθώς και για την κα-
θιέρωση παγκόσμιου ελάχιστου φόρου 15% για
τα εταιρικά κέρδη. Κολοσσοί όπως η Google
και η Facebook θα σταματήσουν, όταν εφαρμο-
στεί η συμφωνία, να αποφεύγουν τη φορολο-
γία μεταφέροντας τα κέρδη τους σε χώρες με
χαμηλούς συντελεστές, ενώ αρχίζει η αντί-
στροφη μέτρηση για το τέλος των φορολογι-
κών παραδείσων.
Είναι σαφές ότι η πανδημία έχει φέρει ριζικές
αλλαγές στον κόσμο. Οι ανισότητες έχουν εν-
ταθεί και το επιχειρηματικό πεδίο θα αλλάξει
άρδην παγκοσμίως. Χρειάζονται κινήσεις
ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική ομαλότητα
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Κινήσεις για την 
παγκόσμια ομαλότητα

anetnews24@gmail.com 



Γ
ια τη νέα… μητέρα των μαχών
ετοιμάζονται στον ΣΥΡΙΖΑ και
αυτή είναι ο νέος νόμος που θα
καταθέσει ο υπουργός Εργα-

σίας Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα, τις
επόμενες ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αναμέ-
νεται να δώσει στη δημοσιότητα το πρό-
γραμμα της παράταξης για τα εργασιακά,
που θα είναι -κατά τους επικοινωνιακούς
επιτελείς της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης- η απάντηση στον «νόμο-έκτρωμα»
της Νέας Δημοκρατίας. 

Είναι σαφές ότι αυτό θα παρουσιαστεί
και θα συζητηθεί σε εκδήλωση παρόμοια
με εκείνες που έγιναν, λίαν προσφάτως,
για την οικονομία και την υγεία. Οι τελικές
θέσεις θα διαμορφωθούν σε εναλλακτική
κυβερνητική πρόταση, αφού ακουστούν
προτάσεις κι άλλων φορέων. Και σε αυτήν
την πανηγυρική εκδήλωση θα επαναλαμ-
βάνεται η φράση του Αλέξη Τσίπρα πως
«όταν υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση,
θα ακυρώσει τον νόμο της Νέας Δημο-
κρατίας, καθώς και άλλους νόμους που
άπτονται της δημοκρατίας και της δημο-
κρατικής λειτουργίας της Πολιτείας».

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για τα ερ-
γασιακά εντάσσΟΝται στην προσπάθεια
ολοκλήρωσης του εκλογικού προγράμμα-
τος της παράταξης, με το οποίο θα διεκδι-
κήσει την ψήφο των πολιτών, είτε γίνουν
πρόωρες εκλογές είτε όχι. Όλες οι κατά

πολιτικούς τομείς προτάσεις της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης πρέπει να είναι έτοι-
μες μέχρι και τις αρχές Ιουλίου, οπότε και
θα γίνει η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. Η
Συνδιάσκεψη αυτή δεν θα έχει χαρακτήρα
εκλογής οργάνων, αλλά έγκρισης και πα-
ρουσίασης του «πειστικού εκλογικού
προγράμματος» του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Ταυτόχρονα με τη διαμόρφωση του τε-
λικού «εκλογικού προγράμματος - εναλ-
λακτικής κυβερνητικής πρότασης», οι
επιτελείς της Κουμουνδούρου προσβλέ-
πουν και στην ενίσχυση των κομματικών
δυνάμεων με την εγγραφή νέων μελών.
Ωστόσο, παρά τις όποιες προσδοκίες και
τα σχέδια των επιτελών της Κουμουνδού-
ρου, η προσέλκυση στελεχών της ευρύτε-
ρης Κεντροαριστεράς στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
δείχνει κάπου να «κολλάει». 

Αυτές οι σκέψεις μετουσιώθηκαν σε
ευρείες και πλατιές συζητήσεις, με απο-
τέλεσμα να αρχίσει να εκνευρίζεται η
πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., Φώφη Γεννηματά,
η οποία ένιωσε να αποψιλώνεται πλήρως
από στελέχη  και δη σε περίοδο κατά την
οποία o Ανδρέας Λοβέρδος διεκδικεί -

επίσημα πλέον- την ηγεσία του κόμματος,
επαναφέροντας και τον τίτλο «ΠΑΣΟΚ». 

Τούτων δοθέντων, επικράτησαν πιο
νουνεχείς σκέψεις για «μη επίθεση στη
Χαριλάου Τρικούπη από την Κουμουνδού-
ρου», ώστε να μη διαρραγούν οι καλές
σχέσεις που έχουν αποκατασταθεί μεταξύ
Αλέξη Τσίπρα - Γιώργου Παπανδρέου -
Φώφης Γεννηματά και δη μετά την κοινο-
βουλευτική συμπόρευση στα εργασιακά
του Κωστή Χατζηδάκη και μπροστά στο
επιδιωκόμενο κοινό αντιπολιτευτικό μέ-
τωπο απέναντι στην κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη… 

Είναι πλέον προφανές πως η πανδημία,
με τα νέα δεδομένα που επέφερε, επανα-
καθορίζει στόχους, μεθόδους και διαδι-

κασίες στο νέο πολιτικό σκηνικό, σε μια
φάση που συλλογικά ο κόσμος αναζητά
την κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ανάταξή του.

«Πάγο» βάζει 
στις μεταγραφές
η Κουμουνδούρου

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι 
και τις αρχές Ιουλίου, οπότε 
και θα γίνει η Πανελλαδική 
Συνδιάσκεψη

Μόνο απαρατήρητη δεν έχει περάσει
το τελευταίο διάστημα η ένταση της δη-
μόσιας δραστηριότητας του Νίκου Πα-
πανδρέου. Αυτήν τη φορά η αφορμή
δόθηκε από την πρωτοβουλία του να
ανεβάσει στα social media δύο συμβο-
λικές φωτογραφίες από το παρελθόν.
Μία για τα γενέθλια του αδερφού του, Γιώργου, στις 16/6 και μία
για την Ημέρα του Πατέρα. 

Αναφορικά με την προχθεσινή επέτειο, δημοσίευσε φωτο-
γραφία από τα παιδικά του χρόνια, όπου βρίσκεται στην αγκαλιά
του Ανδρέα Παπανδρέου, σημειώνοντας: «Έπρεπε να γίνω πα-
τέρας για να σε καταλάβω». Και κατέληξε με την ευχή: «Χρόνια
πολλά σε όλους τους μπαμπάδες». Τον τελευταίο καιρό, ο Νίκος

Παπανδρέου μοιράζεται με τους διαδι-
κτυακούς του φίλους οικογενειακές
φωτογραφίες που δεν έχουν ξαναδεί το
φως της δημοσιότητας, ξεσηκώνοντας
«σκιρτήματα παπανδρεϊκού ενθουσια-
σμού». Στα πρόσφατα γενέθλια του
αδερφού του ανάρτησε φωτογραφικό

στιγμιότυπο από τα «ανέμελα», όπως έγραψε, νεανικά χρόνια
στον Καναδά (1969-1974). 

Αίσθηση, όμως, είχε προκαλέσει και η συνέντευξη που είχε
δώσει τον Απρίλιο στο ραδιόφωνο του Alpha, όπου ανέλυσε τις
σκέψεις του για τη διακυβέρνηση της χώρας από τον αδελφό
του και κυρίως για τις αιτίες που τον οδήγησαν στην πτώση του.

Τα γεγονότα αυτά θα περνούσαν απαρατήρητα, εάν δεν ήταν

σε εξέλιξη το εσωκομματικό παρασκήνιο για την κούρσα διαδο-
χής στο ΚΙΝ.ΑΛ. Ο Νίκος Παπανδρέου επιχειρεί έως τώρα με λε-
πτές πολιτικές κινήσεις να δείχνει μια αυτόνομη πολιτική πορεία
και ό,τι κάνει να μη συνδέεται με την πολιτική προοπτική του
αδερφού του. Στην πρώτη ηχηρή δοκιμασία του ως υποψήφιου
ευρωβουλευτή με το ΚΙΝ.ΑΛ. μπορεί να μην εξελέγη, ωστόσο
πήρε το βάπτισμα του πυρός και «μέτρησε» το εσωκομματικό
του βεληνεκές. Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει πρόθεση για ανάμει-
ξη στα εσωκομματικά του Κινήματος και οι κινήσεις του έχουν
έναν «χειρουργικό χαρακτήρα». Αλλά και η εντύπωση που κυ-
ριαρχεί είναι ότι προς το παρόν η «παπανδρεϊκή πλευρά» είναι
κοντά στη Φώφη Γεννηματά. Σε κάθε περίπτωση, όπως μας έλε-
γε πολύπειρο στέλεχος με μεγάλη διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ, «ό,τι
και να κάνει ένας Παπανδρέου θα είναι πάντα είδηση…».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

«Κάτι τρέχει» στα social με τον Νίκο Παπανδρέου
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του
Γιάννη Σπ. ΠαργινΟΎ

parginos@paraskhnio.gr



Μ
ε ταχύ βήμα προχωρά ο εκ-
συγχρονισμός του ελληνικού
στόλου μαχητικών, καθώς με-
τά τα 18 Rafale και τα 84 F-16

Viper, σειρά παίρνουν και 38 F-16 Block 50,
που θα αναβαθμιστούν στο επίπεδο Ad-
vanced και, μάλιστα, από μηχανικούς της
Πολεμικής Αεροπορίας. Το σχέδιο βρίσκε-
ται στην τελική ευθεία και έχει περάσει
από όλα τα στρατιωτικά συμβούλια -Ανώ-
τατο Αεροπορικό Συμβούλιο, ΣΑΓΕ, ΣΑΜ-,
ενώ το τελευταίο βήμα που απομένει είναι
η εισαγωγή του στην αρμόδια Επιτροπή
Άμυνας του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Εδώ και αρκετό καιρό το Γενικό Επιτε-
λείο Αεροπορίας έχει στη διάθεσή του
όλες τις λεπτομέρειες από την κατασκευά-
στρια εταιρεία Lockheed Martin ώστε τα
Block 50 να μετατραπούν σε Block
52+Adv. με τα απάρτια που θα «περισσέ-
ψουν» από την αναβάθμιση των Viper. Σύμ-
φωνα μάλιστα με τη μελέτη της Αεροπο-
ρίας, το πρόγραμμα πρόκειται να αναλάβει
εξολοκλήρου η Αεροπορική Βάση της Αγ-
χιάλου, ενώ πιλότοι και μηχανικοί της 341
Μοίρας «Βέλος» και της 347 Μοίρας «Περ-
σέας» είναι ήδη έτοιμοι για τη μετάβαση

στη νέα εποχή.
Μόλις το πρόγραμμα περάσει από τη

Βουλή, θα αποσταλεί επίσημη επιστολή
στην αμερικανική κυβέρνηση ώστε να λά-
βει τη σχετική άδεια από το Κογκρέσο. Για
να ξεκινήσει, βέβαια, η διαδικασία της
αναβάθμισης των 38 αεροσκαφών θα πρέ-
πει ισάριθμα μαχητικά να μπουν στα υπό-
στεγα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομη-
χανίας ώστε να αφαιρεθούν τα συστήματα
από το ένα αεροσκάφος και να εγκαταστα-
θούν στο άλλο. Με άλλα λόγια, θα πρέπει το
πρόγραμμα των Viper να τρέξει χωρίς κα-
θυστερήσεις. Το εγχείρημα αποτελεί ση-
μαντικό στοίχημα για την Πολεμική Αερο-
πορία, ενώ αποφασίστηκε να γίνει η μετα-
τροπή των αεροσκαφών «εσωτερικά» στην
111 Πτέρυγα Μάχης της Αγχιάλου, καθώς η
ΕΑΒ έχει αρκετά προγράμματα σε εξέλιξη
και τα γνωστά λειτουργικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει θα μπορούσαν να θέ-

σουν το όλο σχέδιο σε κίνδυνο.
Το έργο θα αναλάβουν 75 τεχνικοί, ενώ

γίνεται «αγώνας δρόμου» προκειμένου να
ξεκινήσουν τα έργα στο υπόστεγο της 111
ΠΜ που θα υποστηρίξει τη διαδικασία της
αναβάθμισης. Το ποσό που θα απαιτηθεί
αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτό συ-
νυπολογίζονται και το κόστος των νέων
ατρακτιδίων σκόπευσης αλλά και η πιστο-
ποίηση της μεγάλης γκάμας όπλων, που
μπορούν να φέρουν τα συγκεκριμένα αε-
ροσκάφη. Ταυτόχρονα, όμως, εξοικονο-
μούνται περί τα 150 εκατ. ευρώ από τα
απάρτια που έχουν ήδη αφαιρεθεί από τα
F-16 που προορίζονται να αναβαθμιστούν
σε Viper. Πρόκειται για τα ραντάρ με τα
οποία ήταν εξοπλισμένα τα αεροσκάφη και
πλέον βρίσκονται αποθηκευμένα στην
ΕΑΒ, περιμένοντας την αξιοποίησή τους
στα μαχητικά της Αγχιάλου. Ο μεγαλύτερος
«εχθρός» των εν λόγω συστημάτων είναι ο
χρόνος, καθώς η παραμονή τους σε απο-
θήκες έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζον-
ται βλάβες και αρκετά από αυτά τα πανά-
κριβα ανταλλακτικά να καταλήγουν στα
σκουπίδια, αφού η επιδιόρθωσή τους είναι
είτε αδύνατη είτε ασύμφορη.

Σύμφωνα, πάντως, με το σχέδιο που έχει
συντάξει το ΓΕΑ, η αναβάθμιση των 38 μα-
χητικών μαζί με τις νέες προσθήκες στο
οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας
εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του
ελληνικού στόλου μαχητικών για τουλάχι-
στον 20 χρόνια. Αν, ωστόσο, δεν προχωρή-
σει, η χώρα θα κληθεί να δαπανήσει πολύ
μεγαλύτερα ποσά για τη σταδιακή αντικα-
τάσταση των 38 Block 50, ενώ και τα Block
30 βρίσκονται κοντά στο τέλος της επιχει-
ρησιακής τους ζωής.
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Μόλις το πρόγραμμα 
περάσει από τη Βουλή, 
θα αποσταλεί επίσημη 
επιστολή στην αμερικανική
κυβέρνηση ώστε να λάβει 
τη σχετική άδεια από 
το Κογκρέσο

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Block 50: Ώρα για αναβάθμιση
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Τ
η «σαφή και δεδηλωμένη» άπο-
ψη της Αθήνας για την Τουρκία
μετέφερε ο Νίκος Δένδιας στους
ομολόγους του, στο Συμβούλιο

Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που συνήλθε στο Λουξεμβούργο. 

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επα-
νέλαβε την πάγια θέση της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής, για διάλογο με την Άγ-
κυρα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου
και του Δικαίου της Θάλασσας, ενώ τόνισε
την ανάγκη η Τουρκία να απέχει από προ-
κλητικές ενέργειες, ώστε να διατηρηθεί η
αποκλιμάκωση σε Αιγαίο και Ανατολική
Μεσόγειο. 

Παρόλο που κορυφαίο θέμα στην ατζέν-
τα του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουρ-
γών ήταν η Λευκορωσία και η συζήτηση για
την τέταρτη δέσμη κυρώσεων, ο Νίκος
Δένδιας έθεσε το ζήτημα της προκλητικής
συμπεριφοράς της Τουρκίας και της διττής
προσέγγισης, καρότου και μαστίγιου, που
οφείλει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση απέναντι στην Άγκυρα. Η ελληνική
πλευρά, μάλιστα, αναφέρθηκε και στα μέ-
τρα που περιλαμβάνει η θετική ατζέντα με
την Τουρκία εν όψει της Συνόδου Κορυφής
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα συνε-
δριάσει στις Βρυξέλλες στις 24 και τις 25
Ιουνίου. Για την Αθήνα, η σύνοδος των ηγε-
τών θεωρείται ιδιαίτερα υψηλής σημασίας,

καθώς αναμένεται να συζητηθεί ολόκληρο
το φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων,
ενώ στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών θα
μπει η στάση της Άγκυρας το τελευταίο
διάστημα. Το κλίμα φαίνεται, πλέον, πιο ευ-
νοϊκό για την Τουρκία, ώστε να εξασφαλί-
σει μια νέα συμφωνία για το Μεταναστευτι-
κό, ενώ δεν αποκλείεται να δοθούν εγγυή-
σεις από την Ευρώπη για το θέμα της Τελω-
νειακής Ένωσης αλλά και για τα υπόλοιπα
κεφάλαια που περιλαμβάνει η θετική
ατζέντα. 

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο ύπα-
τος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ
Μπορέλ, ανέφερε ότι θα τεθεί προς συζή-
τηση το θέμα της Τουρκίας, ενώ ο Κροάτης
υπουργός Εξωτερικών Γκρλικ Ραντμάν
εξέφρασε την ελπίδα πωςη Άγκυρα «θα
συνεχίσει τις προσπάθειες αποκλιμάκω-
σης». Στο πεδίο, πάντως, η Τουρκία κινείται
πλέον πολύ προσεκτικά, απέχοντας, προς
το παρόν, από ενέργειες που θα μπορού-
σαν να προκαλέσουν νέα όξυνση στις σχέ-
σεις με την Ελλάδα αλλά και με τις Βρυξέλ-
λες. Η εικόνα, όμως, είναι διαφορετική σε

επίπεδο ρητορικής. Ο Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου δεν έχασε ευκαιρία να επιτεθεί στην
Αθήνα, επαναλαμβάνοντας το τουρκικό
αφήγημα περί «ελληνικών προκλήσεων».
Καταλόγισε μάλιστα στην Ελλάδα «προ-
κλητικές ενέργειες και προβοκάτσιες»,
ενώ έστρεψε τα πυρά του και στον Νίκο
Δένδια. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος υπουρ-
γός Εξωτερικών υποστήριξε ότι «η Ελλά-
δα θα πρέπει να σταματήσει να προβαίνει
σε ενέργειες που φθείρουν το καθεστώς
της αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Πρέ-
πει να τερματίσει τις προβοκάτσιες, τις
προκλήσεις και τις προκλητικές ενέργει-
ες». Για τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών,
ο Τσαβούσογλου ανέφερε: «Ο Νίκος Δέν-
διας στην Τουρκία ήταν επιθετικός. Πήγα-
με στην Αθήνα και εκεί δεν είπε τίποτα.
Ήταν θετικός. Αφού φύγαμε από την Αθή-
να, άρχισε να μιλάει πάλι για την Τουρκία.
Αυτό που κάνει δεν είναι ούτε άμυνα ούτε
επίθεση». 

Η Αθήνα, πάντως, επιλέγει να μη δυναμι-
τίσει το κλίμα απαντώντας στις προκλήσεις
του Τούρκου αξιωματούχου, με πηγές της
ελληνικής πλευράς να αποδίδουν την επι-
θετική γλώσσα Τσαβούσογλου στην πίεση
που δέχεται τόσο από την κοινή γνώμη όσο
και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με τον
ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον στε-

νό του συνεργάτη, Ιμπραήμ Καλίν, να χειρί-
ζονται πλέον τα Ελληνοτουρκικά. 

Την ίδια ώρα, Αθήνα και Λευκωσία συν-
τονίζουν τις ενέργειές τους για τη στάση
που θα τηρήσουν ενώπιον των Ευρωπαίων
ομολόγων τους στην προσεχή Σύνοδο Κο-
ρυφής, με την Κυπριακή Δημοκρατία να
αναμένει την εκπομπή αυστηρού μηνύμα-
τος από τις Βρυξέλλες προς την Άγκυρα. 

Άλλωστε, η τουρκική κυβέρνηση δεν
έχει αλλάξει την πολιτική της στο θέμα
του Κυπριακού, εμμένοντας στη λύση
των δύο κρατών, ενώ πρόσφατα ο Ερντο-
γάν προανήγγειλε νέο γύρο ερευνών και
γεωτρήσεων στα θαλασσοτεμάχια της
Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης. Εξελίξεις αναμένονται και στο
θέμα των Βαρωσίων, καθώς η Άγκυρα
προωθεί τη μετατροπή της περίκλειστης
πόλης σε τουριστικό θέρετρο, παραβιά-
ζοντας κατάφωρα τα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών. 

Η Ε.Ε. πρέπει να 
αντιμετωπίζει την Άγκυρα 
με… καρότο και μαστίγιο!

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ν. Δένδιας: Η Τουρκία να μην προκαλεί 
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ΑΘΑΝAΣΙΟΣ ΕΞΑΔAΚΤΥΛΟΣ
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

«Ηπεριπέτεια του
κορονοϊού θα 
τελειώσει μόνο
όταν θα χτιστεί

ένα παγκόσμιο τείχος ανοσίας», υπο-
στηρίζει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων Αθανάσιος
Εξαδάκτυλος. Θεωρεί βέβαιο ότι η ινδι-
κή μετάλλαξη θα εμφανιστεί και στη χώ-
ρα μας, τονίζοντας την ανάγκη έγκαιρης
προετοιμασίας για την αντιμετώπισή
της. Σε ό,τι αφορά το AstraZeneca, ο κ.
Εξαδάκτυλος θεωρεί δικαιολογημένη τη
δυσπιστία που υπάρχει εξαιτίας των αν-
τιφάσεων στην πολιτική διαχείριση του
εμβολίου. 

Θα έρθει και στην Ελλάδα 
η ινδική μετάλλαξη
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Έχουν περάσει 16 μήνες από την έναρ-
ξη της πανδημίας και τη λήψη των πρώ-
των περιοριστικών μέτρων στη χώρα
μας. Είναι τώρα η χρονική στιγμή που
μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι
φτάσαμε στο τέλος αυτής της περιπέ-
τειας, δεδομένου ότι το εμβολιαστικό
πρόγραμμα προχωρά και οι επιδημιο-
λογικοί δείκτες υποχωρούν σημαντικά;
Αυτήν τη χρονική στιγμή βρισκόμαστε

σε μια πορεία διαρκούς και αδιάλειπτης
πτώσης των επιδημιολογικών δεικτών, η
οποία μετρά αρκετές εβδομάδες, χωρίς
να έχουμε φτάσει στον μηδενισμό της
πανδημίας. Ακόμη και όταν φτάσουμε σε
αυτό το σημείο, παρά την ελευθερία που
θα δικαιούμαστε τότε, θα πρέπει να θυ-
μόμαστε ότι η πανδημία είναι διεθνής και
μέχρι να αντιμετωπιστεί παγκοσμίως οι
αναζωπυρώσεις της είναι πάντοτε μια πι-
θανότητα. Το έχουμε δει άλλωστε να συμ-
βαίνει και σε πολλές άλλες χώρες. Στο τέ-
λος της περιπέτειας θα φτάσουμε όταν θα
υπάρξει ένα παγκόσμιο τείχος ανοσίας,
το οποίο θα χτιστεί συνδυαστικά με τον
εμβολιασμό και τη φυσική ανοσία των αν-
θρώπων που μολύνθηκαν και θα μολυν-
θούν. Έχοντας το προνόμιο επάρκειας
εμβολίων στη χώρα μας, θα πρέπει να κά-
νουμε χρήση ώστε να αποφύγουμε νέα
περιοριστικά μέτρα στην έκταση του πα-
ρελθόντος στο μέλλον. 

Τις τελευταίες μέρες εκφράζεται έντο-
να η ανησυχία εμφάνισης της υπερμε-
ταδοτικης ινδικής μετάλλαξης και στη
χώρα μας. Ήδη το μεταλλαγμένο στέ-
λεχος κυριαρχεί στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. Είσαστε αισιόδοξος ότι θα κατα-
φέρουμε να την κρατήσουμε «εκτός
συνόρων» και -αν ναι- πώς, εφόσον οι
μετακινήσεις και με το άνοιγμα του
τουρισμού θα είναι πολλές.
Μέχρι τώρα μεταλλαγμένα στελέχη που

εμφανίστηκαν στις χώρες της Ε.Ε. διεσπά-
ρησαν σε ολόκληρη την ένωση και για τον
λόγο αυτό θεωρώ ότι είναι ασφαλέστερο
να προετοιμαστούμε για την έλευση της
ινδικής μετάλλαξης στη χώρα μας, κατα-
βάλλοντας κάθε προσπάθεια για τον πε-
ριορισμό της. Ο μαζικός εμβολιασμός πριν
από την εμφάνισή της είναι το αποτελε-
σματικότερο μέτρο, καθώς τα εμβόλια με
μικρότερη αποτελεσματικότητα καλύ-
πτουν και αυτήν τη μετάλλαξη. Αντιστάθ-
μισμα της μικρότερης αποτελεσματικότη-
τας θα είναι πάντοτε οι μαζικότεροι εμβο-
λιασμοί. Τα εμβόλια έναντι του στελέχους
Δ έχουν αποτελεσματικότητα 70% (αντί-
στοιχη των εμβολίων της γρίπης), ενώ
έναντι των άλλων στελεχών έως 95%. Είναι
ιδιαιτέρως κρίσιμο οι ηλικίες άνω των 60
να εμβολιαστούν καθολικά. 

Πώς εξηγείτε το χαμηλό ποσοστό προ-
σέλευσης των ηλικιωμένων στα εμβο-
λιαστικά κέντρα και κυρίως στην ηλι-
κιακή ομάδα άνω των 60 ετών; Πι-
στεύετε ότι οφείλεται στην παραφιλο-
λογία γύρω από τα εμβόλια, στα κατα-
γεγραμμένα περιστατικά παρενεργει-
ών ή στην έλλειψη σωστής και πλήρους
ενημέρωσης από την Πολιτεία; 
Νιώθω ότι η ενημέρωση γύρω από τα

εμβόλια είναι διαρκής και αναλυτική, και
για τον λόγο αυτό έχουν ανταποκριθεί οι
περισσότεροι συνάνθρωποί μας. Δυστυ-
χώς τα υπαρκτά προβλήματα πολιτικής
διαχείρισης του εμβολίου της As-
traZeneca και οι αντιφάσεις έχουν δημι-
ουργήσει μια δικαιολογημένη δυσπιστία.
Αυτή όμως δεν μπορεί να αφορά στους αν-
θρώπους άνω των 60, καθώς η πιθανότητα
θρόμβωσης είναι μικρότερη από
1/100.000 μετά την πρώτη δόση, ενώ έπει-
τα από νόσηση είναι 1/4 με 1/5. Μετά τη
δεύτερη δόση η πιθανότητα θρόμβωσης
είναι σχεδόν 1/1.000.000. 

Η ηλικιακή ομάδα άνω των 60 έχει κοι-
νωνική υποχρέωση να εμβολιαστεί κα-
θολικά προς τον εαυτό της, τα παιδιά, τα
εγγόνια και το σύνολο της κοινωνίας.
Άλλωστε, σε περιοχές που έζησαν μεγά-
λες εξάρσεις της πανδημίας, π.χ. Θεσσα-
λονίκη και Αθήνα, το ποσοστό εμβολια-
σμών σε αυτή την ηλικία είναι πολύ υψη-
λότερο του μ.ό. της υπόλοιπης χώρας. Αι-
σιοδοξώ ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιρι-
ού δεν θα χρειάζεται να ψάχνουμε εξηγή-
σεις, καθώς τα ποσοστά προσέλευσης των
ηλικιωμένων θα αυξηθούν με την προτρο-
πή και το παράδειγμα και των νεότερων
ηλικιών.

Πρόσφατα ο καθηγητής Πνευμονολο-
γίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος συ-
σχέτισε τη δυσπιστία για τα οφέλη του
εμβολιασμού κατά του Covid με το χα-
μηλό μορφωτικό επίπεδο, προκαλών-
τας έντονες αντιδράσεις. Αρκετοί είπαν
ότι τέτοιου είδους διατυπώσεις στον
δημόσιο διάλογο φέρνουν αντίθετα
αποτελέσματα. Ότι δηλαδή περισσότε-
ρο προβληματίζουν παρά πείθουν.
Εσείς ποια άποψη υιοθετείτε;
Ως γιατροί οφείλουμε να συμβου-

λεύουμε και να εξηγούμε διαρκώς σε
όλους τους ασθενείς μας -ανεξαρτήτως
μορφωτικού, οικονομικού, κοινωνικού
επιπέδου- καθώς η πανδημία αφορά
όλους. Είναι προφανές ότι όλα τα άτομα
της κοινωνίας δεν θα αντιληφθούν τις
προτροπές και τις συμβουλές μας στο ίδιο
χρονικό διάστημα και δεν θα έχουν τις
ίδιες απορίες. Για τον λόγο αυτό οφείλου-
με να συνεχίσουμε με σταθερότητα και
ηπιότητα, προσπαθώντας διαρκώς να δι-
ευρύνουμε και να μην περιορίζουμε το
ακροατήριό μας. 

Μόλις πριν από λίγα 24ωρα αποφασί-
στηκε η κατάργηση των self tests για
τους πλήρως εμβολιασμένους. Μήπως
αυτό αποτελεί τον προάγγελο και για το
«πέταμα» άμεσα της μάσκας;
Οι εμβολιασμένοι σήμερα τηρούν μέ-

τρα, τα οποία έχουν το στοιχείο της υπερ-
βολής για την άμυνα που τους προσφέρει
το εμβόλιο, αλλά είναι αναγκαία για να
μπορεί να υπάρχει συμμόρφωση του συ-
νόλου της κοινωνίας. Επιπλέον λόγος εί-
ναι ότι ο εμβολιασμός δεν ήταν διαθέσιμος
σε όλους τους πολίτες της χώρας. Είναι
προφανές ότι με την πρόοδο των εμβολια-
σμών θα μειώνονται διαρκώς τα αναγκαία
μέτρα και οι περιορισμοί για όσους έχουν
άμυνα έναντι της νόσου. Το «πέταμα» της
μάσκας θα συμβεί, αλλά όχι άμεσα. 

Βάσει της παγκόσμιας εικόνας της παν-

δημίας σήμερα, τις θλιβερές εικόνες
και την ανεξέλεγκτη διασπορά στις
αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη,
εκεί όπου θα καθυστερήσουν σημαντι-
κά και οι εμβολιασμοί, πόσο ρισκάρου-
με αν πιστέψουμε ότι το φθινόπωρο θα
μας βρει απαλλαγμένους από τον Covid
και η ζωή μας θα επιστρέψει πλήρως
στην προ κορονοϊού κατάσταση;
Η σκέψη αυτή είναι τουλάχιστον υπε-

ραισιόδοξη και θα είναι σκόπιμο να προ-
ετοιμαστούμε για ένα πιο ρεαλιστικό σε-
νάριο ώστε να βιώσουμε ενδεχόμενο τέ-
ταρτο κύμα με χαμηλότερο ύψος, διάρκεια
και ένταση. 

Αν μου επιτρέπετε, να περάσω σε κάτι
πιο προσωπικό. Στην κρίσιμη φάση
έξαρσης της πανδημίας στη χώρα μας
νοσήσατε ο ίδιος. Φοβηθήκατε; Ποιες
ήταν οι πρώτες σκέψεις; 
Ένιωσα φόβο όταν διαγνώστηκα θετι-

κός, που μετριάστηκε από το γεγονός ότι
είχα εμβολιαστεί δέκα μέρες νωρίτερα. 

Κλείνοντας, δεν θα μπορούσα να παρα-
λείψω να σας ρωτήσω τη δυσκολότερη
απόφαση που κληθήκατε να λάβετε όν-
τας από την πρώτη στιγμή μέλος της
επιτροπής των εμπειρογνωμόνων που
εισηγούνταν στην Πολιτεία τη λήψη των
μέτρων που καθόριζαν την καθημερι-
νότητά μας.
Η πιο δύσκολη στιγμή στην αντιμετώπι-

ση της πανδημίας ήταν η 21η Μαρτίου
2021, όταν χρειάστηκε να επιστρατευτούν
συνάδελφοι του ιδιωτικού τομέα στην Ατ-
τική. 

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη

«
Δικαιολογημένη 
η δυσπιστία που υπάρχει
για το AstraZeneca 
εξαιτίας των αντιφάσεων 
στην πολιτική διαχείριση 
του εμβολίου 
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Η ώρα της κρίσης για τον πιλότο 

Μ
ε μοναδικό επιχείρημα το ότι
δεν προμελέτησε τη δολοφονία
της 20χρονης Καρολάιν Κρά-
ουτς αναμένεται να απολογηθεί

σήμερα στον ανακριτή ο 33χρονος συζυγο-
κτόνος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Απέ-
ναντι σε ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, το
οποίο περιλαμβάνει δύο κακουργήματα
(ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη
ψυχική κατάσταση και κακοποίηση ζώου σε
ήρεμη ψυχική κατάσταση) και δύο πλημμε-
λήματα (ψευδούς καταγγελίας, καθώς κα-
τέστησε άλλους ύποπτους των πράξεών του
και ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθη-
ση), ο πιλότος, σύμφωνα με πληροφορίες,
δεν θα αναιρέσει τις προανακριτικές του
ομολογίες, ότι δηλαδή αυτός είναι ο δρά-
στης του εγκλήματος, αλλά θα επιχειρήσει
να πείσει τον ανακριτή ότι έπνιξε την όμορ-
φη Καρολάιν εν βρασμώ! 

Εμπόδιο στον ισχυρισμό του αυτόν είναι ο
χρόνος αφαίρεσης της κάρτας μνήμης της
κάμερας που ήταν τοποθετημένη στο εσω-
τερικό της μεζονέτας στα Γλυκά Νερά, κα-
θώς τα ψηφιακά αποτελέσματα διαπιστώ-
νουν ότι η αφαίρεση έγινε πολύ πριν από το
έγκλημα, ενώ ο κατηγορούμενος ισχυρίζε-
ται ότι αφαίρεσε την κάρτα και την πέταξε

μετά τη δολοφονία, προκειμένου να «δέσει»
το σενάριο της δήθεν ληστείας. Σύμφωνα με
πληροφορίες, σήμερα προτίθεται να ζητή-
σει από τον 12ο τακτικό ανακριτή την παρά-
ταση του χρόνου απολογίας του για το μεση-
μέρι, προκειμένου να λάβει γνώση των απο-
τελεσμάτων των εγκληματολογικών εργα-
στηρίων της Αστυνομίας, σχετικά με τα ψη-
φιακά δεδομένα, στα οποία περιλαμβάνον-
ται κάμερες, κινητά τηλέφωνα και το smart-
watch που φορούσε το θύμα. 

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει
στα χέρια του ο ανακριτής σχετικά με τις κα-
ταγραφές της καρδιακής λειτουργίας από το
ρολόι της 20χρονης, ο θάνατός της επήλθε
το διάστημα από τις 04.05 έως τις 04.11,
οπότε και καταγράφηκε απότομη αύξηση
των καρδιακών παλμών. Μερικά λεπτά νω-
ρίτερα, συγκεκριμένα στις 03.58, οι καρδια-
κοί παλμοί της Καρολάιν δηλώνουν ένα άτο-
μο που κοιμάται. Αλλά και ο ίδιος ο κατηγο-
ρούμενος στη συμπληρωματική προανα-
κριτική απολογία του υποστήριξε ότι «ξύ-
πνησε τη γυναίκα του και την έπνιξε».

Συγκλονιστικές είναι και οι καταθέσεις
των αστυνομικών που μπήκαν πρώτοι στη

μεζονέτα του εγκλήματος το πρωί της 11ης
Μαΐου, με τον 32χρονο πιλότο να υποδύεται
άριστα τον ρόλο του συγκλονισμένου συζύ-
γου. Όταν οι αστυνομικοί φτάνουν στη μεζο-
νέτα, συναντούν μία γειτόνισσα του ζεύ-
γους, η οποία μόλις έχει δεχθεί κλήση από
τον πιλότο και, όπως τους λέει, τον άκουσε
να μουγκρίζει. «Τότε άκουσα μια αντρική
φωνή, η οποία ακουγόταν σαν να είναι φι-
μωμένος, και η οποία φώναζε “βοήθεια” και
μας καλούσε να σπάσουμε την πόρτα, ώστε
να μπούμε στο σπίτι», περιγράφει στην κα-
τάθεσή του ο αστυνομικός Χ. Βαρδίκος. Τό-
τε, μαζί με τον συνάδελφό του, αποφασί-
ζουν να πάνε στο πίσω μέρος της οικίας.
Βλέπουν ανοιχτό το παράθυρο του υπογεί-
ου και αποφασίζουν να μπουν στο κτίριο.

«…Μέσω της εσωτερικής σκάλας, κατευ-
θυνθήκαμε προς τους πάνω ορόφους. Τότε
είδαμε ότι από το κάγκελο της σκάλας που
βρίσκεται ανάμεσα στο πρώτο όροφο και το
ισόγειο ήταν κρεμασμένο από τον λαιμό ένα
σκυλί το οποίο δεν ζούσε. Ακολούθως, ανε-
βήκαμε στον πρώτο όροφο. Δεν βρήκαμε
ούτε εκεί κανέναν και έτσι ανεβήκαμε στον
δεύτερο όροφο της μεζονέτας, όπου υπήρ-
χε μια κρεβατοκάμαρα…».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου που

κάναμε ακούγαμε μια φωνή από τους πάνω
ορόφους του σπιτιού να φωνάζει βοήθεια,
χωρίς όμως είναι να είναι καθαρά αυτά που
έλεγε», καταθέτει από την πλευρά του ο έτε-
ρος αστυνομικός. «Μπαίνοντας, είδα στο
κρεβάτι του δωματίου μια γυναίκα να είναι
μπρούμυτα, δεμένη πισθάγκωνα με ένα
ρούχο. Η γυναίκα αυτή φορούσε μόνο το
κάτω εσώρουχο. Μισό πάνω στη γυναίκα
και μισό στο κρεβάτι ήταν ένα μωρό το
οποίο με κοίταζε χωρίς να κλαίει. Στο πάτω-
μα δίπλα στο κρεβάτι, αριστερά του κρεβα-
τιού όπως κοιτάζουμε από την πόρτα, υπήρ-
χε ένας άντρας, ο οποίος ήταν δεμένος χει-
ροπόδαρα με έναν λευκό σπάγκο, με μέτω-
πο στο κρεβάτι».

Γράφει η Μαρία Δήμα

Απολογείται σήμερα στον
ανακριτή. Θα επιχειρήσει 
να τον πείσει ότι έπνιξε 
την Καρολάιν εν βρασμώ...



Τα ντοκουμέντα που
«έκαψαν» τον 32χρονο

ΠΠαρέμβαση 
ΕΣΗΕΑ για 
το ημερολόγιο 
της Καρολάιν
Η μονοπώληση της επικαιρό-
τητας για το έγκλημα σε βάρος
της άτυχης Καρολάιν που έχει
συγκλονίσει -και δικαίως- την
ελληνική κοινωνία και ο διαρ-
κής «βομβαρδισμός» με νέα
στοιχεία της δικογραφίας, τα
οποία δημοσιοποιούνται πά-
ραυτα, ανάγκασε το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Ένωσης
Συντακτών Ημερησίων Εφη-
μερίδων Αθηνών να μας υπεν-
θυμίσει, μέσω ανακοίνωσης,
για ακόμα μία φορά το αυτο-
νόητο: Τους κανόνες δεοντο-
λογίας που διέπουν το δημο-
σιογραφικό λειτούργημα.
Αναφερόμενη η ΕΣΗΕΑ στη
μεγάλη μερίδα των ΜΜΕ που
αναπαρήγαγαν αποσπάσματα
από το ημερολόγιο της δολο-
φονημένης 20χρονης, κάλεσε
τους δημοσιογράφους «να
απέχουν από δημοσιεύματα
που θίγουν τον πυρήνα της
ιδιωτικής ζωής των πολιτών
και των οικείων τους». 
Ολόκληρη η ανακοίνωση της
ΕΣΗΕΑ: «Με αφορμή πρόσφα-
τα δημοσιεύματα σε ορισμένα
ΜΜΕ, τα οποία αναπαράγουν
επιλεγμένα αποσπάσματα του
ημερολογίου του θύματος της
στυγερής δολοφονίας στα
Γλυκά Νερά, υπενθυμίζουμε
ότι ο δημοσιογράφος οφείλει,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δε-
οντολογίας του δημοσιογρα-
φικού επαγγέλματος, να σέβε-
ται την προσωπικότητα, την
αξιοπρέπεια και το απαραβία-
στο της ιδιωτικής ζωής των
ανθρώπων. Οι συνάδελφοι,
κατά συνέπεια, οφείλουν να
απέχουν από δημοσιεύματα
που θίγουν τον πυρήνα της
ιδιωτικής ζωής των πολιτών
και των οικείων τους. Η δημο-
σιογραφία σε καμία περίπτω-
ση δεν πρέπει να υπηρετεί ένα
παιχνίδι εντυπώσεων ούτε να
υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη». 

Μαρία Δήμα

E
να κουτί με το διάσημο παιχνίδι
«Monopoly», μέσα στο οποίο ο
32χρονος Μπάμπης Αναγνωστό-
πουλος ισχυρίστηκε ότι είχε κρύ-

ψει 9.500 ευρώ, τα οποία έκαναν φτερά από
τους δήθεν ληστές. Ένα στιγμιότυπο από τις
κάμερες, με τον πιλότο ξαπλωμένο στον κα-
ναπέ του σπιτιού, λίγες ώρες πριν από τη δο-
λοφονία της 20χρονης. Στο φως ήρθαν εικό-
νες-ντοκουμέντα που ενοχοποιούν τον δρά-
στη της σοκαριστικής δολοφονίας στα Γλυκά
Νερά, τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου. 

Η πρώτη φωτογραφία μέσα από το σπίτι
στο οποίο συνέβη ένα από τα πιο στυγερά εγ-
κλήματα της τελευταίας δεκαετίας δείχνει
ένα από τα «σκηνοθετικά» λάθη του συζυγο-
κτόνου, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Το κου-
τί του παιχνιδιού «Monopoly» στο σαλόνι του
σπιτιού φανερώνει έναν από τους τρόπους
με τους οποίους ο Μπάμπης Αναγνωστόπου-
λος επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές.
Αυτό το κουτί έδειξε ο 32χρονος πιλότος
στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι μέ-
σα βρίσκονταν τα 9.500 ευρώ που υποτίθεται
ότι απέσπασαν οι ληστές. Φαίνεται, ωστόσο,
πως ο δολοφόνος της 20χρονης Καρολάιν

δεν σκηνοθέτησε άρτια το σκηνικό, καθώς
απ’ όλα τα στοιβαγμένα επιτραπέζια που
υπήρχαν στο σπίτι στο πάτωμα είχε ρίξει μό-
νο τη «Monopoly», την οποία χρησιμοποίησε
για να αποτυπώσει την αναστάτωση που είχε
σκηνοθετήσει για τη ληστεία την οποία επι-
καλέστηκε. Στη φωτογραφία φαίνεται το πώς
έχει αφεθεί το πάνω μέρος του κουτιού από
το παιχνίδι δίπλα στο άλλο κομμάτι (τακτικά
έχει αφεθεί δίπλα του). Δεν μοιάζει με τρόπο
που θα έψαχναν έμπειροι και σεσημασμένοι
ληστές. Μοιάζει περισσότερο σαν κάποιος
να το είχε ανοίξει και να το είχε αφήσει δί-
πλα. 

Την ίδια στιγμή, η εικόνα που δείχνει τον
συζυγοκτόνο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ξα-
πλωμένο στον καναπέ, με την 11 μηνών Λυ-
δία στην αγκαλιά του, στις 00.01 της 11ης
Μαΐου είναι η τελευταία που «κράτησε» η
κάμερα ασφαλείας την οποία είχε το ζευγάρι
μέσα στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, για
να μπορεί να βλέπει τις κινήσεις του μωρού.
Είναι η τελευταία φωτογραφία πριν ο συζυ-
γοκτόνος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος να
βγάλει, να κόψει κομματάκια και πετάξει
στην τουαλέτα την κάρτα SD της κάμερας,

«σκηνοθετώντας» τη ληστεία και τη δολοφο-
νία της γυναίκας του. Το ντοκουμέντο που
έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή
«T-live» του Alpha δεν τραβήχτηκε από το κι-
νητό της Καρολάιν, αλλά κρατήθηκε ως στιγ-
μιότυπο οθόνης μέσω της εφαρμογής από
την οποία είχε πρόσβαση στην εικόνα της
κάμερας ασφαλείας στο σαλόνι, λίγο αφότου
το ζευγάρι έχει τσακωθεί εξαιτίας μιας
άγαρμπης κίνησης του πιλότου προς το μω-
ρό, που εξόργισε την Καρολάιν. 

Οι φωτογραφίες που έχουν
δει το φως της δημοσιότητας
μέσα από το σπίτι στα Γλυκά
Νερά δείχνουν τον τρόπο 
με τον οποίο σκηνοθέτησε 
ο πιλότος την υποτιθέμενη
ληστεία… 
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Η κάμερα ασφαλείας που
κατέγραψε τις 
τελευταίες κινήσεις του
32χρονου συζυγοκτόνου,
προτού αφαιρέσει την
κάρτα μνήμης…



Βοήθεια στο Σπίτι

«Δώστε μας αυτοκίνητα, 
τα παλιά είναι σαράβαλα»

«Αυτοκίνητα 20 και πλέον χρόνων με εκατοντάδες χιλιάδες
χιλιόμετρα, που συνεχώς μπαινοβγαίνουν στα συνεργεία,
έχουν καταστεί επικίνδυνα και ακατάλληλα για τη δουλειά
μας», καταγγέλλει το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Συλ-
λόγων και Σωματείων Βοήθεια στο Σπίτι. Όπως τονίζεται στην
ανακοίνωση, «τα σωματεία έχουν από χρόνια επισημάνει το
πρόβλημα στις εκάστοτε κυβερνήσεις και στην ΚΕΔΕ, χωρίς
να έχει δοθεί καμία λύση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του
προβλήματος είχαμε πρόσφατα, όπου οι δομές προκειμένου
να ανταποκριθούν στην περίοδο της πανδημίας ενισχύθηκαν
προσωρινά και για λίγους μόνο μήνες με αυτοκίνητα προσφο-
ράς εταιρειών, τα οποία και πάρθηκαν πάλι πίσω».

Το «Ελληνικό Πάρκο» εγκαινίασε στα Τίρανα ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης μα-
ζί με τον ομόλογό του της αλβανικής πρωτεύουσας Εριόν Βελιάι. Το πάρκο είναι έκτασης έξι
στρεμμάτων και χρηματοδοτήθηκε από ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
γειτονική μας χώρα. «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ωραιότερο δώρο για τα 200 χρόνια της Ελ-
ληνικής Επανάστασης εκτός χώρας», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ενώ ο
δήμαρχος Τιράνων το χαρακτήρισε «χώρο αφιερωμένο στις άριστες ελληνοαλβανικές σχέ-
σεις» και αποτέλεσμα άριστης της συνεργασίας της πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα και του
Δήμου Τιράνων. Τριπλής σημασίας το χαρακτήρισε η πρέσβειρα της Ελλάδας Σοφία Φιλιππί-
δου, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων πως «έχει τριπλό συμβολισμό: τα 200 χρόνια της Ελληνικής
Επανάστασης, τα 50 χρόνια της αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο
χωρών και τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση».

Παρουσία του προέδρου της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής των Περιφερειών, περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολου Τζιτζικώστα, πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Παρασκευή η εναρκτή-
ρια σύνοδος της Ολομέλειας της Διά-
σκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης στο
Στρασβούργο.
Ο κ. Τζιτζικώστας ήταν μεταξύ των κεν-
τρικών ομιλητών της συνόδου και στην
παρέμβασή του επισήμανε μεταξύ άλ-
λων: «Χάρις στην Ε.Ε. σήμερα απολαμ-
βάνουμε ένα καλύτερο περιβάλλον, κα-
ταναλώνουμε προϊόντα υψηλής ποιότη-
τας, έχουμε καλύτερα εξοπλισμένα νο-
σοκομεία και ψηφιοποιημένα σχολεία
και δημόσιες υπηρεσίες. Κυρίως όμως
πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο
όραμα για την Ευρώπη, μια νέα προοπτι-
κή που θα μας ενώσει όλους. Ένα όραμα
για το κλίμα, την κινητικότητα, την τοπι-
κή οικονομία, τις θέσεις εργασίας και
βέβαια για τις κοινές μας ευρωπαϊκές
αξίες στην παιδεία και τον πολιτισμό.
Πρέπει με λίγα λόγια να φέρουμε την
Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και
να κατανοήσουμε όλοι ότι οι Βρυξέλλες
και η Ε.Ε. δεν είναι μακριά, αλλά αντιθέ-
τως παντού στην καθημερινότητά μας».

!Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Περιφερειών

Ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας 
στο Στρασβούργο

Έδεσσα

Αποκτά Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο ιδρύεται στον Δήμο Έδεσσας
έπειτα από μακρόχρονη συνεργασία της δημοτικής Αρ-
χής με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, της
περιφέρειας και τους τοπικούς βουλευτές. «Το Καλλιτε-
χνικό Γυμνάσιο είναι ένας θεσμός που έρχεται να συμ-
πληρώσει τον κύκλο των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που
παρέχονται στα παιδιά και αναμένεται να δημιουργήσει
συνθήκες εκπαιδευτικής και πολιτισμικής ανάπτυξης
στην περιοχή», δήλωσε ο δήμαρχος Έδεσσας Δημήτρης
Γιάννου χαιρετίζοντας την ίδρυση του Καλλιτεχνικού Γυ-
μνασίου στην πόλη του.

Ελληνικό πάρκο στα Τίρανα εγκαινίασε 
ο Κώστας Μπακογιάννης

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Σαμοθράκη

Sold out το νησί το τριήμερο
Το νησί της Σα-

μοθράκης το
τριήμερο του Αγί-
ου Πνεύματος
ήταν sold out, με
τους επαγγελμα-
τίες να χαμογε-
λούν, αφού οι
πληρότητες στα
καταλύματα άγγι-
ξαν σχεδόν το 100%, με πολλούς επισκέπτες να καταλήγουν
και στο κάμπινγκ. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος της Σαμοθρά-
κης Νίκος Γαλατούμος, «σε αυτό φαίνεται να έχει συμβάλει
και η πρωτοβουλία της Ένωσης Mοτοσικλετιστών Αλεξαν-
δρούπολης, που έχει φέρει αρκετούς μοτοσικλετιστές».
Έπειτα από έναν πολύ δύσκολο χειμώνα και με την πανδημία
να έχει ανατρέψει τα δεδομένα στην τουριστική αγορά, οι
υψηλές πληρότητες του τριημέρου -σχεδόν fully booked- δί-
νουν αισιοδοξία στους επαγγελματίες του νησιού και είναι εν-
δεικτικές της τάσης που υπάρχει για τη ζήτηση και τους επό-
μενους μήνες.

Καλαμαριά

Παρουσιάζει σχέδιο 
τουριστικής προβολής

Το «Επιχειρησιακό σχέδιο τουριστικής προβολής και ανά-
πτυξης της Καλαμαριάς» παρουσιάζει σήμερα το απόγευμα ο
οικείος δήμος. Η τουριστική προβολή περιλαμβάνει: τη συ-
νοπτική αποτύπωση των τουριστικών πόρων της Καλαμα-
ριάς, την οργάνωση της λειτουργίας της επιτροπής εξωστρέ-
φειας και τουρισμού του Δήμου Καλαμαριάς, την παρουσία-
ση του τουριστικού σήματος και του μύθου που αυτό εμπε-
ριέχει και τις δράσεις στρατηγικού σχεδιασμού. Η Καλαμα-
ριά ανοίγει τα φτερά της στους τουρίστες, εγχώριους και αλ-
λοδαπούς, καθώς είναι μια παραθαλάσσια πόλη που έχει να
προσφέρει όχι μόνο όμορφη θέα στη θάλασσα, αλλά οργα-
νωμένη πλαζ, υπέροχη γαστρονομία, πολιτισμό, αθλητισμό
και ψυχαγωγία.
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Τ
ην πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής
να συμβάλει και να βοηθήσει εμπρά-
κτως στην υλοποίηση της πρωτοβου-

λίας για την ανάπτυξη της πολιτιστικής - του-
ριστικής διαδρομής της «Θαλάσσιας Ιεράς
Οδού» διατύπωσε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης κατά τη διάρκεια τηλεδιά-
σκεψης με αρμόδιους φορείς, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε πρόσφατα.

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν
ακόμη ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανι-
σμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. Απ. Καμαρινά-
κης, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λ.
Κοσμόπουλος, ο διευθυντής Τεχνικών Έργων
Α. Καλογερόπουλος και υπηρεσιακά στελέχη,
κατατέθηκε η πρόταση για τη δημιουργία νέας
θαλάσσια σύνδεσης με στόχο την τουριστική
και πολιτιστική ανάδειξη των περιοχών της
Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα των δήμων
της θαλάσσιας διαδρομής από τον Πειραιά
έως την Ελευσίνα.

Ο περιφερειάρχης, κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης της πρότασης από τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας Α.Ε. Απ. Καμαρινάκη, διατύπωσε
τη θετική θέση του για την υλοποίηση της πρό-
τασης και επισήμανε ότι «η Περιφέρεια Αττι-
κής έχει τη βούληση να συμβάλει έμπρακτα
στην πολιτιστική και τουριστική αναβάθμιση
της Δυτικής Αττικής».

Να επισημανθεί ότι από την πλευρά τους οι
επτά δήμοι της περιοχής, Ελευσίνας, Ασπρό-
πυργου, Χαϊδαρίου, Κερατσινίου - Δραπετσώ-
νας, Περάματος, Σαλαμίνας και Πειραιά, σε
αντίστοιχες συναντήσεις έχουν εκφράσει τη
θερμή τους υποστήριξη και τη συμμετοχή
τους στην πρωτοβουλία.

Η ιδέα της αναβίωσης της «Θαλάσσιας Ιε-
ράς Οδού» αναπτύσσεται με πρωτοβουλία της
συνεργασίας του Οργανισμού Λιμένος Ελευ-
σίνας με την Ελευσίνα 2023 - Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Το μεγαλύτερο δημοτικό πάρκο στα Μεσόγεια 
Τη δημιουργία δύο νέων, μεγάλων πάρκων, συ-

νολικής έκτασης 100 στρεμμάτων περίπου, προ-
ωθεί ο Δήμος Παλλήνης στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Αναπλάσεων για την αισθητική ανα-
βάθμιση της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων.

Πρόκειται για το Αστικό Άλσος Πανοράματος
στην Παλλήνη, έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων,
το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο, οργανωμένο δη-
μοτικό πάρκο σε όλα τα Μεσόγεια και μια από τις
πιο σημαντικές παρεμβάσεις αναδάσωσης, προστασίας και ανάδειξης του Πεντελικού Όρους και το
Πάρκο Ρέματος Παναγίτσας στο Γέρακα, έκτασης περίπου 40 στρεμμάτων, το οποίο θα εκτείνεται σε
μήκος περίπου 1,5 χιλιομέτρου και θα αποτελεί μια «πράσινη λεωφόρο» στην καρδιά του Γέρακα. Για το
έργο έχει ήδη υποβληθεί πρόταση για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ικανοποίηση της ΚΕΔΕ
για τη ναυαγοσωστική
κάλυψη   

Την ικανοποίηση της ΚΕΔΕ για την
εκταμίευση του ποσού των 8 εκατ. ευ-
ρώ για την κάλυψη μέρους των ναυα-
γοσωστικών αναγκών σε οργανωμέ-
νες και μη παραλίες των δήμων της
Ελλάδας από το υπουργείο Εσωτερι-
κών εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένω-
σης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως
είναι γνωστό, η ΚΕΔΕ είχε καταβάλει
μεγάλη προσπάθεια να ξεπεραστεί το
σοβαρό πρόβλημα της χρηματοδότη-
σης και από την πρώτη στιγμή που εν-
τοπίστηκε το πρόβλημα ήταν σε συνε-
χή διάλογο με το υπουργείο Εσωτερι-
κών. Χωρίς την παραπάνω χρηματοδό-
τηση οι δήμοι της Ελλάδας δεν θα μπο-
ρούσαν να αντεπεξέλθουν στις υπο-
χρεώσεις που απορρέουν εκ του νό-
μου για τη ναυαγοσωστική κάλυψη
των οργανωμένων και ελεύθερων πα-
ραλιών.

Αναβαθμίζεται το οδικό
δίκτυο της Γλυφάδας   
Ένα τεράστιο πρόγραμμα ασφαλτο-
στρώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη
στον Δήμο Γλυφάδας με στόχο οι
δρόμοι της πόλης να γίνονται και-
νούργιοι ο ένας μετά τον άλλον!
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος
Γιώργος Παπανικολάου, η Γλυφά-
δα ομορφαίνει καθημερινά με έργα
και το οδικό της δίκτυο αναβαθμί-
ζεται απ’ άκρου εις άκρον. Αυτές τις
μέρες οι μπουλντόζες δουλεύουν
ασταμάτητα στην περιοχή Καρβε-
λά. «Συνεχίζουμε ακάθεκτοι την
αναβάθμιση του οδικού δικτύου
της πόλης μας. Η ασφαλτόστρωση
είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτές τις
μέρες στην περιοχή Καρβελά.
Έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι εργα-
σίες στις οδούς Σολωμού, Ιουστι-
νιανού, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’,
Ποσειδώνος και συνεχίζουμε στις
οδούς Ηφαίστου, Κρίτωνος, Τυρ-
ταίου. Η ζωή μας στη Γλυφάδα αλ-
λάζει με έργα», τονίζει ο κ. Παπανι-
κολάου.

Σε ποιον καινούργιο δήμαρχο
της Αττικής η σύμπραξη που
έχει κάνει με παράταξη της
αντιπολίτευσης φαίνεται να
του δημιουργεί τεράστιο κό-
στος μέσα στην παράταξή του;
Ήδη οι αντιδράσεις που κατα-
γράφονται είναι σημαντικές
και πιθανότατα θα γίνουν
ακόμη πιο ισχυρές αν μπει σε
εφαρμογή το σχέδιο που
ακούγεται για «αφομοίωση»
της συνεργαζόμενης παράτα-
ξης… Οι λόγοι των αντιδρά-
σεων είναι καταρχάς ιδεολο-
γικοί, αλλά στην ουσία είναι
πιο… προσωπικοί! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δημοτικό Φεστιβάλ
Νεολαίας     
Το πρώτο και μοναδικό Φεστιβάλ
Νεολαίας που διοργανώνεται από
δήμο θα πραγματοποιήσει ο Δήμος
Αγίας Παρασκευής στην πλατεία
του Αγίου Ιωάννη το Σαββατοκύ-
ριακο 3-4 Ιουλίου. Το φεστιβάλ θα
πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα
του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης του υπουργείου
Παιδείας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕ-
ΔΕ), του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) και του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος». Στο
πρόγραμμα περιλαμβάνονται πολ-
λαπλές δράσεις: των προσκόπων
της πόλης, του Ερυθρού Σταυρού,
των ΕΠΑΛ, των φίλων ποδήλατου,
της ανακύκλωσης και, μεταξύ άλ-
λων, θα περιλαμβάνει συζητήσεις
επαγγελματικού προσανατολι-
σμού, θεατρικές παραστάσεις,
πρόγραμμα ψυχαγωγίας με Zumba
και Latin και μουσικές συναυλίες. 

Η Περιφέρεια Αττικής 
συμβάλλει στη δημιουργία 
της «Θαλάσσιας Ιεράς Οδού»



Ε
κτός φυλακής, κάνοντας χρήση
των ευνοϊκών διατάξεων του νό-
μου Παρασκευόπουλου, βρι-
σκόταν ο 35χρονος Βούλγαρος,

σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικο-
γραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλει-
ας Αθηνών για τον βιασμό και τον ξυλο-
δαρμό μιας 50χρονης καθαρίστριας, το
Σάββατο, στα Πετράλωνα. 

Ο 35χρονος είναι παλιός γνώριμος της
ΕΛ.ΑΣ,. καθώς τον Αύγουστο του 2015 εί-
χε συλληφθεί για τη σεξουαλική κακο-
ποίηση μιας 22χρονης κοπέλας, την
οποία επίσης είχε χτυπήσει άσχημα, ενώ
είχε απειλήσει ακόμα και να τη σκοτώσει.
Μάλιστα, είχε κακοποιήσει και το σκυλά-
κι του θύματός του, με το τετράποδο να
επιχειρεί μάταια να τον σταματήσει. 

Ο Βούλγαρος είχε συλληφθεί άμεσα
και είχε καταδικαστεί για βιασμό, απόπει-
ρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνες σωμα-
τικές βλάβες, κακοποίηση ζώου, απειλή
και διατάραξη. 

Ωστόσο, κάνοντας χρήση της δυνατότη-
τας που του έδινε ο νόμος Παρασκευό-
πουλου, επέστρεψε στην κοινωνία - προ-
φανώς όχι σωφρονισμένος! Δεν είναι τυ-
χαίο το ότι υπάρχουν καταγγελίες πως
χτυπούσε ακόμη και τη μητέρα του (σ.σ.:
επίσης καθαρίστρια), ενώ φέρεται να
προκαλούσε γενικότερα προβλήματα

στους κατοίκους της πολυκατοικίας επί
της οδού Συμμαχίδων στα Πετράλωνα.

Την ίδια ώρα, μια κυρία που διαμένει
στην ίδια πολυκατοικία με τον 35χρονο
Βούλγαρο ανέφερε ότι «την βρήκα ημίγυ-
μνη και με παραμορφωμένο το πρόσωπό
της από τα χτυπήματα. Και ψυχολογικά
ήταν χάλια.

Ήταν χάλια η γυναίκα, σκοτωμένη στο
πρόσωπο». «Η γυναίκα κατάφερε να βγει
από το μπαλκόνι και να φύγει από το δια-
μέρισμα. Αυτός ήταν μέσα και μούγκρι-
ζε», συμπλήρωσε η ίδια. Αίσθηση προκα-
λεί η αναφορά της: «Φοβόμαστε. Είμαστε
μέσα στο σπίτι με κατεβασμένα τα ρολά.
Μας είπε η Αστυνομία να μην ανοίγουμε
τα ρολά ούτε να ανοίγουμε την πόρτα όταν
χτυπάει κουδούνι». 

Όσον αφορά στην 50χρονη καθαρί-
στρια, πήρε εξιτήριο από το Γενικό Κρατι-
κό Νοσοκομείο της Νίκαιας και βρίσκεται
σε κατάσταση σοκ στο σπίτι της, προσπα-
θώντας να ξεπεράσει τα σωματικά και
ψυχικά τραύματα που της άφησε το
εφιαλτικό εξάωρο του Σαββάτου.

Η αυτόφωρη διαδικασία έληξε τα με-
σάνυχτα της Κυριακής, ωστόσο οι αστυ-
νομικοί δεν έχουν σταματήσει τις αναζη-
τήσεις για τον εντοπισμό του, καθώς θεω-
ρείται άτομο ιδιαίτερα επικίνδυνο, που
μπορεί να διαπράξει το ίδιο αδίκημα, με
εξίσου βίαιο τρόπο. 

Γι’ αυτό και έχει συσταθεί ειδική ομάδα
από την Ασφάλεια Αττικής, που έχει εξα-

πολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντο-
πισμό και τη σύλληψή του. 

Ανθρωποκυνηγητό 
για τον «δράκο» 
των Πετραλώνων

Δεν έχουν τέλος το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά
βιασμών στη χώρα μας, γεγονός που προβληματίζει ιδιαί-
τερα τις Αρχές. Τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε
ένα ακόμη, αυτήν τη φορά στο Κέντρο της Αθήνας. Πιο
συγκεκριμένα, μια 30χρονη που εργάζεται σε μπαρ στο
Κολωνάκι κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν
45χρονο, αλβανικής καταγωγής. 

Η νεαρή γνωρίστηκε με τον 45χρονο το βράδυ της Παρα-
σκευής στο μπαρ όπου εργαζόταν. Αφού και οι δύο κατα-
νάλωσαν αλκοόλ, ο άνδρας τής πρότεινε να πάνε να συνε-
χίσουν τη διασκέδασή τους σε άλλο μπαρ, στο Γκάζι. Ο
45χρονος Αλβανός τις πρώτες πρωινές ώρες του Σάββα-
του πρότεινε στην κοπέλα να τον ακολουθήσει στο σπίτι

του. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, προχώρησε στον
βιασμό της.

Κάποια στιγμή, η 30χρονη κατάφερε να βγει από το σπίτι
και να ζητήσει βοήθεια από διερχόμενο περιπολικό της
Αστυνομίας. Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς τι είχε
συμβεί και τότε οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του
Αλβανού και του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 45χρονος υπο-
στήριξε ότι η 30χρονη μετέβη στο σπίτι του με τη θέλη-
σή της και πως όλα όσα έγιναν εκεί έγιναν με τη συναί-
νεσή της.  Οι αστυνομικοί, πάντως, σχημάτισαν δικογρα-
φία σε βάρος του για βιασμό και τον οδήγησαν στον εισαγ-
γελέα, όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Καταγγελία για βιασμό σε βάρος εργαζόμενης σε μπαρ στο Κολωνάκι 

ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

POLITICAL ΕΛΛΑΔΑ20

Το 2015 είχε συλληφθεί για
σεξουαλική κακοποίηση, αλλά
βγήκε κάνοντας χρήση του 
νόμου Παρασκευόπουλου!

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Τραγωδία στο χωριό 
Χαριά Ηλείας, κοντά 
σε σπίτια - Νεκροί ο πιλότος 
και ο συγκυβερνήτης 
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Παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με τη θερμοκρασία να
φτάνει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου, έρχεται από
σήμερα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των
μετεωρολόγων, θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Οι ει-
δικοί, μάλιστα, προειδοποιούν πως κατά διαστήματα -πα-
ράλληλα με τη ζέστη- θα υπάρχει και σκόνη από την Αφρι-
κή, σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις. 

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ιδιαίτερα θερμές αέ-
ριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν τον καιρό της χώ-
ρας μας, αρχής γενομένης από σήμερα. Το πρώτο έντονο

κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού αναμένεται να διαρ-
κέσει έως την Κυριακή, με τη θερμοκρασία να σημειώνει
προοδευτική σημαντική άνοδο και να ξεπερνά τους 40
βαθμούς Κελσίου. Η κορύφωση του κύματος ζέστης εκτι-
μάται το τριήμερο από την Πέμπτη έως και το Σάββατο,
οπότε σε αρκετές περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν
συνθήκες καύσωνα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν κατά
τόπους τους 41-43 βαθμούς Κελσίου. 

Αναλυτικά, σήμερα αναμένεται σημαντική άνοδος της
θερμοκρασίας, ενώ αστάθεια θα επικρατήσει τις θερμές
ώρες της ημέρας σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας,

όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες και πιθανόν
τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη
Δυτική Μακεδονία από 12 έως 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη
Βόρεια Ελλάδα από 15 έως 37, στην Κεντρική Ελλάδα από
15 έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο από 15 έως 36, στα υπό-
λοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 39 βαθμούς, στα νησιά του
Ιονίου από 17 έως 35 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαί-
ου και στην Κρήτη από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα
φτάσουν στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, η
θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Έρχεται παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με 43άρια - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» 

Στη «φάκα» 
κύκλωμα πλαστών
διαβατηρίων

Η σύλληψη ενός υπηκόου Συρίας,
ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει
βαλίτσα με 100.000 ευρώ μετρητά,
οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώμα-
τος διακίνησης πλαστών ταξιδιωτι-
κών εγγράφων. 

Πρόκειται για άτομο-ηγετικό μέ-
λος του κυκλώματος, το οποίο επέ-
στρεφε από το Ντίσελντορφ της Γερ-
μανίας, «φορτωμένο» με μετρητά
στις αποσκευές του. Ήταν χρήματα
που προέρχονταν από τη διακίνηση
προσφύγων και μεταναστών. Εδώ και
πάνω από έναν μήνα, οι αστυνομικοί
του Τμήματος Ασφαλείας Αερολιμέ-
να Αθηνών είχαν πληροφορίες για τη
δράση κυκλώματος που διακινεί αλ-
λοδαπούς μέσω του «Ελ. Βενιζέλος»,
αφού πρώτα τους εφοδιάσει με πλα-
στά διαβατήρια ή ταυτότητες. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις, μάλιστα, τα ταξι-
διωτικά έγγραφα ήταν γνήσια, όταν
το άτομο που θα ταξίδευε έμοιαζε με
τον πραγματικό κάτοχο ο οποίος
απεικονιζόταν στη φωτογραφία. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η «τα-
ρίφα» για κάθε διαβατήριο που θα
οδηγούσε σε κάποια χώρα της Κεν-
τρικής Ευρώπης έφτανε τις 4.000
ευρώ, ενώ όποιος κατάφερνε να
φτάσει στον προορισμό του έδινε άλ-
λα 1.000 ευρώ στα μέλη του κυκλώ-
ματος, που ταξίδευαν ακόμη και έξω
για να... εισπράξουν. Η ΕΛ.ΑΣ. συνέ-
λαβε ακόμη έναν συνεργό-μέλος του
κυκλώματος, καθώς επίσης και μία
κοπέλα (σ.σ.: επίσης από τη Συρία), η
οποία είχε μόλις παραλάβει ένα πλα-
στό διαβατήριο για να ταξιδέψει στο
εξωτερικό. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Πτώση μονοκινητήριου,
μία ανάσα από τα σπίτια 
Θ

ρήνος στην Αμαλιάδα και στο
Μεσολόγγι από την πτώση
ενός ιδιωτικού μονοκινητήρι-
ου αεροσκάφους, το οποίο

κατέπεσε στο χωριό Χαριά Ηλείας, 15 χι-
λιόμετρα έξω από τον Πύργο, νωρίς το με-
σημέρι της Δευτέρας. 

Νεκροί είναι ο 60χρονος κυβερνήτης
του αεροσκάφους (σ.σ.: δάσκαλος στο
επάγγελμα) και ο 57χρονος συγκυβερνή-
της, εθελοντής πυροσβέστης, ο οποίος,
μάλιστα, είχε συνδράμει και στην τραγω-
δία στο Μάτι. Το δράμα για την οικογένεια
του κυβερνήτη είναι ακόμη μεγαλύτερο,
καθώς η πτώση έγινε σε απόσταση 100-
150 μέτρων από το πατρικό του σπίτι.
«Πολλές φορές πετούσε με το αεροπλάνο
πάνω από την Κοινότητα Χαριά, που ήταν
και ο τόπος καταγωγής του, ο χειριστής
του μονοκινητήριου αεροπλάνου το οποίο

έπεσε στην περιοχή μας», ανέφερε ο εκ-
πρόσωπος της κοινότητας στο Τοπικό
Συμβούλιο, Παναγιώτης Τσαπαρδώνης.
Πρόσθεσε ακόμα ότι «αρχικά είδαμε κα-
πνό και στη συνέχεια φωτιά, ενώ, φθά-
νοντας στο σημείο, αντικρίσαμε τα συν-
τρίμμια του αεροπλάνου, το οποίο είχε
πέσει σε μικρή απόσταση από σπίτι της
κοινότητας».

Στην ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει: «Το
διθέσιο μονοκινητήριο υπερελαφρό
(ultralight) αεροσκάφος απογειώθηκε
στις 11 το πρωί από τον Αερολιμένα Με-
σολογγίου με δύο επιβαίνοντες. Σύμ-
φωνα με το σχέδιο πτήσης, που είχε κα-
ταθέσει στις υπηρεσίες του Αερολιμένα
Ακτίου, το αεροσκάφος θα πραγματο-
ποιούσε ιδιωτική πτήση μέγιστης διάρ-
κειας 2,5 ωρών στις περιοχές του Με-

σολογγίου - Ανδραβίδας - Αράξου και
κατόπιν επιστροφή στο Μεσολόγγι.
Ανατολικά του Πύργου και στην περιο-
χή του χωριού Χαριά κατέπεσε».

Πρέπει να σημειώσουμε, τέλος, ότι του
αεροπορικού συμβάντος έχει επιληφθεί
η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και
Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ), ενώ για
τον απεγκλωβισμό των νεκρών κινητο-
ποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με έξι οχήμα-
τα από την Π.Υ. Πύργου Ηλείας.

Παπ.



Να επιλέγει «θέματα που να ελέγχουν την

κριτική ικανότητα των μαθητών, να εξετάζουν

Φυσική και όχι τεχνικές επίλυσης, να είναι κλι-

μακούμενης και διαβαθμισμένης δυσκολίας

και να μπορούν να επιλυθούν σε εύλογο χρόνο

και όχι να χρειάζεται μαραθώνιος με ρυθμούς

αγώνα των εκατό μέτρων» ζητά από την Κεντρι-

κή Εξεταστική Επιτροπή, με ανακοίνωσ της, η

Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). Με αφορμή τη

συνέχεια των Πανελλαδικών σήμερα, με το μά-

θημα της Φυσικής, μεταξύ άλλων, και «μετά την

όχι και τόσο θετική εμπειρία των προηγούμε-

νων ετών», επισημαίνει ότι οι θεματοδότες

οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν τους τις ιδιαίτερες

συνθήκες υπό τις οποίες οι μαθητές εκπαιδεύ-

τηκαν και καλούνται να διαγωνιστούν, «όπως

και την ψυχοσωματική επιβάρυνση που υπέ-

στησαν - σε μια ιδιαίτερη χρονιά για όλους». 

Εν τω μεταξύ, εξαιρετικά δομημένα, διατρέ-

χοντας το σύνολο της φετινής ύλης και εξετά-

ζοντας με ορθό τρόπο τις γνώσεις των υποψη-

φίων, ήταν τα θέματα που επελέγησαν για το

μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, στο

οποίο εξετάστηκαν το περασμένο Σάββατο οι

μαθητές των ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με την Ομοσπον-

δία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕ-

ΦΕ), το πρώτο θέμα ήταν σαφές, το δεύτερο

αποτελούσε βασική θεωρία, το τρίτο ήταν τυπι-

κή άσκηση με όλα τα ερωτήματα να άπτονται

της ύλης και να έχουν άριστη διατύπωση και

στο τέταρτο υπήρχε ορθή κλιμάκωση των ερω-

τημάτων.

Τα θέματα του μαθήματος Ανατομία - Φυσιο-

λογία ΙΙ ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και κλι-

μακούμενης δυσκολίας, εξετάζοντας σχεδόν το

σύνολο της ύλης. Οι απαντήσεις βασίζονταν σε

μεγάλο βαθμό στο σχολικό βιβλίο, αν και στο τέ-

ταρτο θέμα απαιτείτο η κριτική σκέψη των μα-

θητών. Σε κάθε περίπτωση, οι καλά προετοιμα-

σμένοι μαθητές αναμένεται να πετύχουν καλές

βαθμολογίες. Βατά και χωρίς υψηλό βαθμό δυ-

σκολίας ήταν τα θέματα στα μαθήματα Δίκτυα

Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. 

Σήμερα ολοκληρώνεται η κανονική διαδικα-

σία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους

υποψήφιους των ΓΕΛ με τα μαθήματα της Ιστο-

ρίας (Ανθρωπιστικών Σπουδών), της Φυσικής

(Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και της

Οικονομίας (Σπουδών Οικονομίας και Πληρο-

φορικής).

Α
ντισυνταγματική έκρινε το ΣτΕ
την προϋπόθεση ελάχιστου
αναστήματος (1,70 μ.) για άν-
δρες και γυναίκες για την εισα-

γωγή τους στις Σχολές Αστυνομικών και
Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με την
απόφαση, η προϋπόθεση ελάχιστου ανα-
στήματος προκαλεί έμμεση διάκριση λόγω
φύλου, εις βάρος των γυναικών υποψη-
φίων. 

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται,
«για τον καθορισμό, ειδικότερα, των ελάχι-
στων αναγκαίων, για την πρόσβαση στα εν
λόγω Σώματα, ορίων ύψους, πρέπει να συ-
νεκτιμώνται, εκτός των σχετικών με τις
ανάγκες εκάστου σώματος στοιχείων, τόσο
ο μέσος όρος ύψους του πληθυσμού (όπως
προκύπτει από κατά το δυνατόν επικαιρο-
ποιημένες επιστημονικές μελέτες και
έρευνες), από τον οποίο τα τιθέμενα όρια
δεν πρέπει να αποκλίνουν υπέρμετρα, όσο
και η κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας
και τα συμπεράσματα σχετικών ερευνών
και μελετών αντικειμενική βιολογική δια-
φορά μεταξύ των δύο φύλων, ως προς το
ανάστημα, η οποία επιτάσσει, κατ’ αρχήν, τη
θέσπιση διαφορετικών ελαχίστων ορίων
ύψους για άνδρες και γυναίκες υποψηφί-
ους, με σκοπό την κατά το δυνατόν επίτευξη
ουσιαστικής ισότητας ως προς την πρόσβα-
ση των δύο φύλων στα εν λόγω Σώματα».

Το ΣτΕ έλαβε υπόψη τα επιστημονικά και
στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο
μέσος όρος ύψους των ανδρών ηλικίας 18-
24 ετών ανέρχεται σε 1,77-1,78 μ., ενώ των

γυναικών αντίστοιχης ηλικίας σε 1,63 μ., το
γεγονός ότι ύψος χαμηλότερο του 1,70 μ.
έχει ανεξαρτήτως ηλικίας το 20% των αν-
δρών και πως ύψος 1,70 μ. και μεγαλύτερο
διαθέτει το 19% του γυναικείου πληθυσμού. 

Ως εκ τούτου, έκρινε ότι το ποσοστό των
γυναικών εν δυνάμει υποψηφίων που απο-
κλείονται λόγω ύψους χαμηλότερου του
ελαχίστου απαιτουμένου, της δυνατότητας
πρόσβασης στις σχολές Αστυφυλάκων και
Αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ. είναι τετραπλάσιο
του ποσοστού των ανδρών εν δυνάμει υπο-
ψηφίων, που αποκλείονταν για τον ίδιο λόγο
της δυνατότητας αυτής.

Επιπλέον, κατά την κρίση του, δεν προκύ-
πτουν λόγοι συνδεόμενοι με ειδικές απαι-
τήσεις των εκτελουμένων από το αστυνομι-
κό Σώμα καθηκόντων ή τις συνθήκες άσκη-
σης αυτών, οι οποίοι να υπαγορεύουν ως
αναγκαίο προσόν για τις γυναίκες υποψή-
φιες, προκειμένου να είναι σε θέση να αν-
ταποκριθούν στις ανάγκες της αποστολής
της ΕΛ.ΑΣ., το συγκεκριμένο, κοινό για τα
δύο φύλα και σημαντικά υψηλότερο (κατά 7
εκατοστά) του γυναικείου μέσου όρου
ύψους, ανάστημα.

ΣΣτο τραπέζι το 
νομοσχέδιο για 
την αξιολόγηση 
Το νομοσχέδιο για την αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών θα
παρουσιάσει σήμερα, σε δια-
δοχικές συναντήσεις που θα
έχει, στα συνδικαλιστικά όρ-
γανα δασκάλων και καθηγητών
η υπουργός Παιδείας Νίκη Κε-
ραμέως. Αύριο θα ενημερωθεί
σχετικά το Υπουργικό Συμβού-
λιο, προκειμένου να τεθεί το
πολυνομοσχέδιο, το οποίο πε-
ριλαμβάνει μεταρρυθμίσεις
για την αξιολόγηση της εκπαι-
δευτικής κοινότητας, την επι-
λογή των στελεχών Εκπαίδευ-
σης, την αυτονομία των σχολι-
κών μονάδων, την Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση και το πολ-
λαπλό βιβλίο, σε δημόσια δια-
βούλευση. 
Κατά πληροφορίες, στο νομο-
σχέδιο, μεταξύ άλλων, προ-
βλέπεται ατομική αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών, μέσω της
οποίας θα επιβραβεύονται
όσοι κρίνονται ικανοί και θα
επιμορφώνονται όσοι έχουν
ελλείψεις. Κάθε αξιολογούμε-
νος θα αξιολογείται από τουλά-
χιστον δύο αξιολογητές, ενώ η
αξιολόγηση θα οργανώνεται σε
δύο διαφορετικά πλαίσια, τα
οποία έχουν διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά και κριτήρια.
Κάθε εκπαιδευτικός και στέ-
λεχος Εκπαίδευσης θα έχει
τον προσωπικό του ηλεκτρονι-
κό φάκελο, στον οποίο θα κα-
ταχωρούνται, ανάμεσα σε άλλα
στοιχεία, τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης για το εκπαιδευ-
τικό ή διοικητικό έργο που
προσφέρει.

ΣτΕ: Αντισυνταγματικό
το κοινό όριο ύψους
(1,70 μ.) στην Αστυνομία 
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Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου

Το Ανώτατο Δικαστήριο
έλαβε υπόψη τα 
επιστημονικά και 
στατιστικά στοιχεία

Τι ζητούν οι φυσικοί
για τα θέματα 
των Πανελληνίων 



Περιφερειακές εκλογές:
Ήττα Μακρόν και Λεπέν - 
Νικήτρια η αποχή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
τα αποτελέσματα των περιφερειακών
εκλογών που διεξήχθησαν στη Γαλλία,
καθώς η αναμενόμενη χαμηλή επίδοση
του κόμματος του προέδρου Εμανουέλ
Μακρόν επισκιάστηκε από την απογοη-
τευτική επίδοση των υποψηφίων του
ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου της Μα-
ρίν Λεπέν. Η ψήφος του πρώτου γύρου
των περιφερειακών εκλογών σημαδεύ-
τηκε από την υψηλή αποχή, που σε μερι-
κές περιοχές ξεπέρασε κατά πολύ το
60%, και από την εκλογική στήριξη πολ-
λών από τους απερχόμενους αιρετούς
άρχοντες που πρόσκεινται στη γαλλική
Δεξιά. 

Από τους υποψηφίους του Εθνικού
Μετώπου, μόνο ο Τιερί Μαριανί στην πε-
ριφέρεια Προβηγκίας - Άλπεων - Κυα-
νής Ακτής ίσως επικρατήσει, καθώς έχει
ελάχιστη διαφορά μερικών ψήφων μόνο
από τον Ρενό Μουζελιέ, απερχόμενο
πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα-
τος (Les Republicains) της γαλλικής Δε-
ξιάς. Στις υπόλοιπες περιφέρειες, η
Ακροδεξιά κατέγραψε απογοητευτικές
επιδόσεις και στις 27 Ιουνίου, στις επα-
ναληπτικές εκλογές, δεν θα μπορεί να
διεκδικήσει τη νίκη. 

Το παράδειγμα στην περιφέρεια Ο-
ντε-Φρανς είναι ενδεικτικό: Ο Ξαβιέ
Μπερτράν, απερχόμενος πρόεδρος,
προηγείται καθαρά του ακροδεξιού υπο-
ψηφίου, αν και όλες οι εκτιμήσεις ήθε-
λαν τους δυο μονομάχους να δίνουν μά-
χη στήθος με στήθος. Ο Μπερτράν θα εί-
ναι υποψήφιος της Δεξιάς στις προεδρι-
κές εκλογές του επόμενου έτους. 

Η στήριξη των εκλογέων στους νυν αι-
ρετούς ευνοεί τους Σοσιαλιστές και τη
Δεξιά και αποδυναμώνει τον Μακρόν και
τη Λεπέν. Η τελευταία δεν κυβερνά. Άρα
δεν έχει φθορά, γι’ αυτό περίμενε πολύ
καλύτερη καταγραφή δυνάμεων στην
κάλπη.

Η αποχή σε ολόκληρη τη χώρα ανήλθε
στο ποσοστό-ρεκόρ 66,5%-68,5%, κάτι το
οποίο προκαλεί μεγάλες ανησυχίες στον
πολιτικό κόσμο της Γαλλίας.

Δ
εν λένε να σταματήσουν οι
ακραίες φωνές στα Βαλκά-
νια, με αποτέλεσμα να
επέρχονται σημαντικά

πλήγματα στις προσπάθειες για σταθε-
ρότητα στην ευρύτερη περιοχή. Χθες,
ένας ευρωβουλευτής του ακροδεξιού
βουλγαρικού κόμματος VMRO-BND, ο
Ανκέλ Τζαμπάσκι, ανάρτησε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο το
οποίο επιγράφεται «Η Μακεδονία είναι
βουλγαρική». Και προσθέτει στη συνέ-
χεια ότι αυτό είναι ένα «γεγονός που ο
Ζόραν Ζάεφ ξεχνά, όταν βρίσκεται στα
Σκόπια… Αυτό το θυμάται μόνο όταν ζη-
τάει κάτι. Η Βουλγαρία αγαπούσε πάντα
τη Μακεδονία. Όμως η Βουλγαρία δεν
πρέπει να εκβιαστεί! Η φιλία βασίζεται
στην εμπιστοσύνη και τη συνέπεια… Η
αλήθεια δεν μπορεί να παρακαμφθεί
και η ιστορία πρέπει να απορρίψει τη
μοίρα κάθε προδότη. Η Βουλγαρία και
οι Βούλγαροι πατριώτες θα συνεχίσουν
τη μάχη μας για την αλήθεια!», έγραψε ο
Τζαμπάσκι στο προφίλ του στο Facebo-
ok, υπό το επίμαχο βίντεο. 

Μπορεί το VMRO-BND να είναι ένα μι-
κρό κόμμα της βουλγαρικής Ακροδεξιάς,
το οποίο στις πρόσφατες εκλογές του
Απριλίου δεν έπιασε το εκλογικό μέτρο
του 4% και έτσι δεν εκπροσωπείται στη νέα
Βουλή, ωστόσο ο ευρωβουλευτής και αν-
τιπρόεδρος του κόμματος έκανε την
ανάρτηση αυτή στην επίσημη ιστοσελίδα
του VMRO-BND εν όψει της νέας εκλογι-
κής αναμέτρησης. Οι εκλογές δεν κατά-
φεραν να δώσουν κυβέρνηση στη χώρα

και έτσι προκηρύχθηκαν νέες για τις 11
Ιουλίου. 

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο
μήνα η Βουλγαρία έχει θέσει βέτο στις εν-
ταξιακές διαπραγματεύσεις για είσοδο
της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και η Σόφια δεν έχει μεταβάλει
άποψη, παρά το ότι η κυβέρνηση είναι
υπηρεσιακή και παρά τις αλλεπάλληλες
πιέσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων να
άρει το βέτο. 

Επίσκεψη Πενταρόφσκι
Εν μέσω αυτών των πιέσεων, ο πρό-

εδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο
Πενταρόφσκι, επισκέφθηκε χθες το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντι-
νούπολη, όπου έγινε δεκτός με ιδιαίτερη
τιμή. Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντησή
του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο, κατά την οποία οι δύο άνδρες
αντάλλαξαν απόψεις για θέματα αμοιβαί-
ου ενδιαφέροντος. 

Τη σύλληψη ενός κατασκόπου της
Ρωσίας ανακοίνωσε χθες η Ομο-
σπονδιακή Εισαγγελία της Γερμα-
νίας. Πρόκειται για τον Ιλνούρ Ν., ο
οποίος «εργαζόταν ως βοηθός
έρευνας σε γερμανικό Πανεπιστή-
μιο», όπως αναφέρει η ανακοίνω-
ση. Και προστίθεται: «Υπάρχουν έν-
τονες υποψίες ότι εργαζόταν για
μια ρωσική υπηρεσία πληροφο-
ριών». Σύμφωνα με την εισαγγελία
της Καρλσρούης, που είναι αρμόδια
για υποθέσεις κατασκοπείας, ο άν-
δρας αυτός συναντήθηκε με ένα
μέλος των υπηρεσιών πληροφο-
ριών της Ρωσίας τουλάχιστον τρεις
φορές, από τον περσινό Οκτώβριο
του 2020 έως τις μέρες μας, και του
παρείχε πληροφορίες με αντάλ-
λαγμα χρηματική αμοιβή.

ΣΣουηδία: 
Τα σενάρια για 
την επόμενη ημέρα
Σε περιπέτειες μπαίνει η Σουηδία
μετά τη χθεσινή ήττα της κυβέρνη-
σης υπό τον πρωθυπουργό Στέφαν
Λεβέν στην πρόταση μομφής που
έγινε στο Κοινοβούλιο της χώρας.
Σύμφωνα με όσα ισχύουν, ο πρω-
θυπουργός μέσα σε μία εβδομάδα
πρέπει ή να υποβάλει την παραίτη-
σή του είτε να προκηρύξει νέες
εκλογές. Θρυαλλίδα των εξελίξεων
αποτέλεσε η μεταστροφή της
σουηδικής Αριστεράς, που έως τώ-
ρα στήριζε την κυβέρνηση, αλλά
μετά από ένα νομοσχέδιο περιορι-
σμού των ελέγχων στα ενοίκια άλ-
λαξε γνώμη και καταψήφισε την
κυβέρνηση. Ο Στέφαν Λεβέν ανήλ-
θε στην εξουσία το 2014.

Συνελήφθη Ρώσος
κατάσκοπος 
στη Γερμανία

Ο Στέβο Πενταρόφσκι 
συναντήθηκε χθες 
με τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο

«Η Βόρεια Μακεδονία
είναι βουλγαρική» 
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚO ΣYΝΘΗΜΑ VMRO-BND: 



Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων
στις ΗΠΑ κατά την περσινή χρονιά, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελ-
τίωση των μεριδίων στην αγορά της μεγαλύτερης οικονομίας του πλα-
νήτη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και των
γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ουάσιγκτον, Νέας
Υόρκης, Σικάγο και Σαν Φρανσίσκο, το 2020 ο κλάδος τροφίμων και
ποτών αύξησε το μερίδιο στις εξαγωγές στο 35%, από 28% το 2019. Πιο
συγκεκριμένα, τα 20 κορυφαία ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα, κυρίως
από τον κλάδο των τροφίμων και ποτών είναι τα ακόλουθα: Λαχανικά
παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι και μη κατεψυγμένα,
ελαιόλαδο και παράγωγα, ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με

απλή ψύξη. Παρασκευάσματα διατροφής. Τυριά και πηγμένο γάλα
για τυρί. Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρα-
σκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Λαχα-
νικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρα-
σκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ. Προϊόντα αρτοποι-
ίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας. Τσιμέντα υδραυλικά, λά-
δια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά. Προϊόντα εμπιστευτικού
εμπορίου. Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέ-
λαιο κ.λπ. Ελάσματα και ταινίες από αργίλιο. Αντιστάσεις ηλεκτρι-
κές, ρεοστάτες και ποτενσιόμετρα. Πέτρες οικοδομής. Μέρη από
ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα. Φύλλα και ταινίες. Σωλήνες από
χαλκό. Προϊόντα ομορφιάς και μακιγιάζ. Ηλεκτρικές Συσκευές.

Τα 20 ελληνικά προϊόντα που κατέκτησαν την αγορά των ΗΠΑ το 2020

Π
αράταση μέχρι... νεωτέ-
ρας θα λάβουν δεκάδες
δήμοι, προκειμένου να
εκκαθαρίσουν το σύνολο

των 2.700.000 δηλώσεων που υπέβα-
λαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να...
αποκαλύψουν την πραγματική επιφά-
νεια των χώρων τους, ενώ σε λίγους
μήνες θα ενσωματωθούν στους λογα-
ριασμούς ρεύματος οι σχετικές επιβα-
ρύνσεις. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλε-
κτρονικών καταστάσεων των δήμων
λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, αλλά
μέχρι στιγμής μόνο το 50% των δήμων
της χώρας έχει εκκαθαρίσει τον όγκο
των δηλώσεων και αναμένεται να δο-
θεί παράταση. Όταν ολοκληρωθεί η
εκκαθάριση των δηλώσεων, τότε οι
δήμοι θα διαβιβάσουν τα στοιχεία
στον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ανα-
προσαρμοστούν οι χρεώσεις δημοτι-
κών φόρων και δημοτικών τελών
στους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος των ιδιοκτητών, οι οποίοι
δήλωσαν τα πραγματικά τετραγωνικά
των ακινήτων τους. Σημειώνεται ότι
οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν τα ανα-
δρομικά που «τρέχουν» από την
1/1/2020 σε 24 δόσεις, ενώ το ελάχι-
στο ποσό της δόσης είναι 10 ευρώ για
τα φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για
τις επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοι-

χεία, τα νέα αυξημένα δημοτικά τέλη
και αναδρομικά με βάση τη μεγαλύτε-
ρη επιφάνεια των δηλωθέντων ακινή-
των θα φανούν στους λογαριασμούς
των ιδιοκτητών ακόμη και μέσα στον
Ιούλιο, ανάλογα με τον χρόνο ολοκλή-
ρωσης της εκκαθάρισης των δηλώσε-
ων από τους δήμους.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρωθεί, η επιπλέον επιφά-
νεια ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια
τετραγωνικά μέτρα, ενώ τα έσοδα
για τους δήμους υπολογίζεται ότι θα
ξεπεράσουν τα 120 εκατ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με την Κεντρική Ένωση Δή-
μων Ελλάδος και την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων,
πρέπει να παραμείνει ανοικτή η
πλατφόρμα, προκειμένου οι ιδιο-
κτήτες ακινήτων να διορθώσουν τα
τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων
τους, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν
ακόμη τουλάχιστον 1.000.000 ιδιο-
κτησίες οι οποίες... κρύβονται! 

Η υπαγωγή των ιδιοκτητών ακινή-
των στη σχετική ρύθμιση «σβήνει» τα
αναδρομικά πέντε ετών και πιο συγκε-
κριμένα τις απαιτήσεις για την περίο-

δο από 1/1/2015 έως 31/12/2019. Ση-
μειώνεται ότι σε χιλιάδες περιπτώσεις
η αναδρομική χρέωση για δημοτικά
τέλη, δημοτικό φόρο και Τέλος Ακίνη-
της Περιουσίας θα είχε ως αποτέλε-
σμα την πληρωμή οφειλών χιλιάδων
ευρώ, καθώς τα πρόστιμα μπορούν να
φτάσουν έως και το 300% μαζί με τις
προσαυξήσεις! 

ΑΑυξήσεις και στο φορολογητέο εισόδημα
Η εμφάνιση των τουλάχιστον 60 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέ-
τρων, εκτός από υψηλότερα δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους και
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, επιφέρει αυξήσεις στο τελικό ύψος
του φορολογητέου εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, αυξημένους φό-
ρους για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές,
αλλά και επιπλέον επιβαρύνσεις για την τακτοποίηση αυθαίρετων
χώρων και για το Κτηματολόγιο. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στα 2,7 εκατ. οι δηλώσεις που 
υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα 
της ΚΕΔΕ - Πάνω από 120 εκατ. 
ευρώ οι εισπράξεις των δήμων -
Έρχονται οι νέοι αυξημένοι λογαριασμοί
με τα δημοτικά τέλη και το ΤΑΠ
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Έρχεται παράταση
για τα αδήλωτα
τετραγωνικά 



Π
εριθώριο δύο μηνών, συγκε-
κριμένα έως τις 27 Αυγού-
στου, έχουν χιλιάδες ιδιοκτή-
τες ακινήτων προκειμένου να

καταθέσουν εξώδικο για τα ανείσπρακτα
ενοίκια του 2020 και να τους αναγνωρι-
στεί χαμηλότερο φορολογητέο εισόδη-
μα. Ήδη, σύμφωνα με δικηγορικά γρα-
φεία, η αποστολή εξωδίκων έχει προσ-
λάβει χαρακτήρα... πανδημίας, καθώς
χιλιάδες ιδιοκτήτες γλιτώνουν φόρους
εκατοντάδων ή και χιλιάδων ευρώ, κά-
νοντας την απλή κίνηση κοινοποίησης
του εξωδίκου μέσω δικαστικού επιμε-
λητή. Από την πλευρά της, η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπενθυμίζει
την καταληκτική ημερομηνία της 27ης
Αυγούστου, καθώς έως τις 31 του ίδιου
μήνα θα πρέπει να έχει γίνει η εκκαθάρι-
ση της φορολογικής δήλωσης και να
πληρωθούν οι πρώτες δύο δόσεις (Ιουλί-
ου, Αυγούστου) για όσους προκύπτει
χρεωστικό σημείωμα. Υπενθυμίζεται ότι
ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξο-
φληθεί και φέτος σε οκτώ δόσεις, αρχής
γενομένης από το τέλος Ιουλίου και έως
το τέλος Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχε-
τική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες
ανείσπρακτων ενοικίων μπορούν να
απαλλαγούν από τη φορολόγηση για την
περσινή χρονιά και τα... χαμένα εισοδή-

ματα δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό
εισόδημα του φορολογουμένου. Όμως,
για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να απο-
σταλεί το σχετικό εξώδικο στον ενοικια-
στή έως τις 27 Αυγούστου. Στη συνέχεια
ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) πρέπει να
προσκομίσει στην Εφορία τη διαταγή
πληρωμής ή απόδοσης χρήσης του ενοι-
κίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή
επιδίκασης των μισθωμάτων ή αντίγρα-
φο αγωγής υποβολής ή επιδίκασης αυ-
τών. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης
δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδι-
κασία και δεν προσκομίσει τα απαραίτη-
τα έγγραφα-δικαιολογητικά εντός της
προθεσμίας που προαναφέρθηκε, τότε
είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τα μι-
σθώματα αυτά με την υποβολή τροπο-
ποιητικής δήλωσης για το φορολογικό
έτος 2020, χωρίς να επιβαρυνθεί με
πρόστιμα και προσαυξήσεις. Σημειώνε-
ται ότι η μη προσκόμιση των σχετικών δι-
καιολογητικών για τα εισοδήματα από
ενοίκια φορολογούνται στο έτος που
αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Επιπλέον, αν οι φορολογούμενοι-ιδιο-
κτήτες ακινήτων υποβάλουν τη φορολο-
γική τους δήλωση έως τις 30 Ιουλίου και
έχουν χρεωστικό σημείωμα, τότε μπο-
ρούν να εξοφλήσουν τον σχετικό φόρο,
καταβάλλοντας την πρώτη δόση έως τη
συγκεκριμένη ημερομηνία. Επίσης, αν
επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον
φόρο που προκύπτει, τότε θα έχουν έκ-
πτωση 3% επί του ποσού. Μάλιστα, στην
εφαρμογή της φορολογικής δήλωσης
και στο σκέλος των οφειλών υπάρχουν
για όλους τους φορολογουμένους με
χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα
δύο ποσά. Το ένα αφορά στον φόρο που
προκύπτει μετά την έκπτωση 3%, εφόσον
αυτός καταβληθεί ολοσχερώς, και το
δεύτερο στο συνολικό ποσό της οφειλής,
το οποίο μπορεί να εξοφληθεί σε 8 μηνι-
αίες δόσεις. 

ΑΑντίστροφη μέτρηση για
την ψηφιακή σύνταξη  
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδι-
κασία απονομής της ψηφιακής σύντα-
ξης σε όλους τους συνταξιούχους, ενώ
στο σχετικό πρόγραμμα θα ενταχθούν
μέσα στους επόμενους μήνες και ειδι-
κές κατηγορίες ασφαλισμένων.
Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται
να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους
ασφαλισμένους του Ταμείου Συντάξεων
και Αυτασφάλισης Υγειονομικών αλλά
και για τους δικαιούχους που λαμβάνουν
συντάξεις αναπηρίας, ανεξαρτήτως του
πρώην Ταμείου στο οποίο ανήκαν. Μέσα
στον Ιούλιο αναμένεται να ψηφιοποι-
ηθούν οι αιτήσεις απονομής σύνταξης
για τους ασφαλισμένους του τέως ΙΚΑ,
ενώ τον Νοέμβριο αναμένεται να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία για τις συντάξεις
γήρατος των ελεύθερων επαγγελματιών,
εμπόρων, βιοτεχνών και αυτοκινητι-
στών, καθώς και των ασφαλισμένων μη-
χανικών και δικηγόρων του πρώην
ΕΤΑΑ. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δεν
ισχύουν για όσους έχουν καταθέσει την
αίτηση συνταξιοδότησης πριν από την
ψηφιοποίηση της διαδικασίας. Τέλος,
αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, στο
τέλος Μαρτίου οι εκκρεμείς συντάξεις
για χρονικό διάστημα άνω των τριών μη-
νών ανέρχονταν σε 103.814.

Ενίσχυση έως 20.000
ευρώ σε ΜμΕ του Πειραιά  
Περιθώριο έως τις 31 Αυγούστου έχουν
χιλιάδες πολύ μικρές και μικρές επιχει-
ρήσεις του Δήμου Πειραιά προκειμένου
να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας και να λάβουν ποσά έως
20.000 ευρώ.
Η σχετική δράση εντάσσεται στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020
και η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει
το 50% των εξόδων της επιχείρησης και
οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν κατ’
ελάχιστον το ποσό των 1.500 ευρώ και
κατ’ ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ. Η
συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση
με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορή-
γησης και η ένταξη των προτάσεων θα γί-
νει με απόφαση του δημάρχου Πειραιά
Γιάννη Μώραλη. Με βάση το έντυπο Ε3
της φορολογικής δήλωσης του 2020 (ει-
σοδήματα του 2019), οι δικαιούχοι μπο-
ρούν να λάβουν τα σχετικά ποσά των ενι-
σχύσεων με βάση τις αγορές εμπορευ-
μάτων, πρώτων υλών και υλικών χρήσης,
τις δαπάνες για ενοίκια, μισθούς και ει-
σφορές, καθώς για τα λειτουργικά έξοδα
(ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση).

Προθεσμία έως τις 27
Αυγούστου έχουν 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων για 
να τους αναγνωριστεί 
χαμηλότερο φορολογητέο
εισόδημα
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Το... εξώδικο μειώνει
τους φόρους στις δηλώσεις

Α Ν Ε Ι Σ Π Ρ Α Κ Τ Α  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α



Τ
ο Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης της TeamViewer, στα
Ιωάννινα, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Ο CEO της TeamViewer, Oliver Steil, ο CTO Mike Eissele

και ο Philipp Deutscher, VP Engineering, ο οποίος είναι επικεφαλής
της ελληνικής ομάδας, καλωσόρισαν τον πρωθυπουργό στο κέντρο
για να συζητήσουν τη σημασία του για την TeamViewer σε παγκό-
σμιο επίπεδο και να του δείξουν πόσο γρήγορα και καλά έχει ανα-
πτυχθεί το Hub από το επίσημο άνοιγμα τον Ιανουάριο του 2020. Ο
Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε: «Η απόφαση της TeamViewer να
επενδύσει στην Ελλάδα ως βασικός κόμβος Καινοτομίας και Ανά-
πτυξης επιβεβαιώνει τις συνεχιζόμενες επενδύσεις μας στον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Γινόμαστε γρήγορα σημείο
αναφοράς για ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας
και λογισμικού στον κόσμο και το έργο που πραγματοποιείται σε αυ-
τό το Κέντρο είναι έργο αιχμής. Γνώρισα μερικούς από τους εξαιρε-
τικούς μηχανικούς λογισμικού που εργάζονται εδώ. Οι περισσότε-
ροι είναι απόφοιτοι της περιοχής που τώρα αξιοποιούν τις δυνατό-
τητές τους εδώ στην Ελλάδα και ταλαντούχοι μηχανικοί οι οποίοι
επέλεξαν να έρθουν από το εξωτερικό και να εργαστούν εδώ, λόγω
των ευκαιριών που τους προσφέρει τώρα η Ελλάδα. Τα Ιωάννινα επι-
διώκουν να γίνουν βασικός πυλώνας της σύγχρονης οικονομίας μας
και εμείς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε». 

ΔΕΗ: Οπτικές ίνες σε συνεργασία 
με τους παρόχους τηλεπικοινωνίων

Η ΔΕΗ σκοπεύει να προχωρήσει στη δημι-

ουργία ενός πιλοτικού προγράμματος εγκατά-

στασης οπτικών ινών συνολικής αξίας 15 εκα-

τομμυρίων ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί σε

συνεργασία με παρόχους τηλεπικοινωνιών.

Σχετικές διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει

από καιρό από τη ΔΕΗ. Μάλιστα, για τη χρημα-

τοδότηση του σχεδιασμού είναι σε πλήρη εξέ-

λιξη σχετικές συζητήσεις με ελληνικές τράπε-

ζες. Ο σχεδιασμός για το πιλοτικό πρόγραμμα

είχε εγκριθεί σε προηγούμενο διοικητικό συμ-

βούλιο της ΔΕΗ, το οποίο άναψε και το πράσινο

φως για την έναρξη του μεγάλου πρότζεκτ. Η

ΔEΗ, όπως έχει δηλώσει, δεν σκοπεύει να που-

λάει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στους τελι-

κούς πελάτες. Θα πουλάει όμως υπηρεσίες

χονδρικής, δηλαδή την υποδομή δικτύου, ώστε

να φτάσουν άλλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι

μέχρι το σπίτι του καταναλωτή -το λεγόμενο τε-

λευταίο μίλι (last mile)-, προσφέροντας πολύ

υψηλές ταχύτατες, άνω των 1.000 Mbps.

ΕΛ.ΠΕ.: Φωτοβολταϊκό 6,8 Μεγαβάτ
στις εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη
Βεβαίωση παραγωγού έλαβαν τα ΕΛ.ΠΕ. από

τη ΡΑΕ για φωτοβολταϊκό ισχύος 6,8 Μεγαβάτ

στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη. Η

βεβαίωση έχει 25ετή διάρκεια, όπως αναφέ-

ρεται. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της

διοίκησης του ομίλου, μέσα στο τελευταίο

18μηνο το χαρτοφυλάκιο των ΕΛ.ΠΕ. σε άδει-

ες ξεπέρασε τα 1.3 GW.

L’Oréal Hellas: Δωρεές 
350.000 ευρώ στον ΕΕΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας

L’Oréal for the Future, η L’Oréal Hellas ενώνει

τις δυνάμεις της με τη We4all για την ανάπλαση

και την αποκατάσταση των περιοχών που επλή-

γησαν από τις πυρκαγιές του 2018 στην Αττική.

Εγκαινιάζει στρατηγική συνεργασία με το Μη

Κερδοσκοπικό Περιβαλλοντικό Οργανισμό

We4all, με στόχο την αποκατάσταση και την πε-

ριβαλλοντική ανάπτυξη των περιοχών Ραφή-

νας - Πικερμίου και Νέας Μάκρης - Μαραθώ-

να. Το 2018, η L’Oréal Hellas, όπως αναφέρει

σε ανακοίνωσή της, βρέθηκε από την πρώτη

στιγμή στο πλευρό των πληγέντων, με βασική

προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αναγ-

κών. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάστηκε με το

Ίδρυμα του Ομίλου L’Oréal, προσφέροντας

στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ) δωρεές,

συνολικού ύψους 350.000 ευρώ. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Σε συνέχεια της ενημέρωσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στο

πλαίσιο της από 15/6/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Mytilineos

ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τη ΔΕΗ, σχετικά

με τη σύναψη νέας σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

που θα καλύπτει την περίοδο 2021-2023. Η κατ’ αρχήν αυτή συμφωνία

αναμένεται να εξειδικευτεί και να οριστικοποιηθεί το αμέσως επόμενο

διάστημα. Επιπλέον, η Mytilineos έχει έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία

μακροχρόνιας διάρκειας με την Glencore για την πώληση αλουμίνας

και αλουμινίου, εκτιμώμενης συνολικής αξίας άνω των 1,5 δισ. δολα-

ρίων. Με την ολοκλήρωση και την εξειδίκευση των συγκεκριμένων

συμφωνιών, η Mytilineos, κατά την πάγια τακτική της, θα ενημερώσει

άμεσα το επενδυτικό κοινό.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του εταιρικού του εκσυγχρονισμού, που προβλέ-

πει την ενίσχυση του προσωπικού του με εργαζομένους διάφορων ειδικοτήτων το προσε-

χές διάστημα, προχωρά σε προσλήψεις 664 ατόμων, προσωπικού με συμβάσεις εργασίας

αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

στις υπηρεσιακές μονάδες της εταιρείας, σε όλη την επικράτεια. Σημειώνεται ότι στην

κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 245 θέσεις, στην κατηγορία

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 105 θέσεις και στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης 314. Στόχος της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ είναι να ενισχύσει σημαντικά το ανθρώπινο

κεφάλαιο, προκειμένου να επιτευχθούν με ταχύτερους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός της

εταιρείας και η ψηφιακή του μετάβαση, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των παρε-

χόμενων υπηρεσιών προς όλους τους Έλληνες πολίτες, αναφέρει σε ανακοίνωση.

ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη 664 θέσεων εργασίας

Στην TeamViewer στα Ιωάννινα 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Mytilineos: Σε συμφωνία με την Glencore 



ΔΕΔΑ 
Έργα ύψους 300 εκατ. 
ευρώ έως το 2025

Η στρατηγική της ΔΕΔΑ για την έλευση του φυσικού
αερίου σε 34 πόλεις της χώρας και οι δράσεις της βρέθη-
καν στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του διευθύνοντος
συμβούλου της εταιρείας Μάριου Τσάκα, κατά τη διάρ-
κεια του Regional Growth Conference. Ο κ. Τσάκας ανα-
φέρθηκε στα μεγάλα έργα της ΔΕΔΑ, ύψους 300 εκατ.
ευρώ, έως το 2025 και μισού δισ. ευρώ έως το 2036, που
θα φέρουν το φυσικό αέριο σε όλη την ηπειρωτική Ελλά-
δα -από τη Θράκη μέχρι την Ηλεία-, όπου συγκεντρώνε-
ται περίπου το 35% του συνολικού ελληνικού πληθυσμού.
«Το έργο μας περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύων μή-
κους περίπου 2.000 χιλιομέτρων σε επτά περιφέρειες,
με συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών -οι-
κιακών, εμπορικών και βιομηχανικών- οι οποίοι σε πρώ-
τη φάση θα είναι περίπου 75.000, ενώ στόχος είναι την
επόμενη δεκαετία να ξεπεράσουν τις 150.000», σημεί-
ωσε. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ παρουσίασε τις
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η εταιρεία για την ανα-
βάθμιση των δικτύων της, ώστε να μπορούν μελλοντικά
να διανέμουν βιομεθάνιο και υδρογόνο.

Inform Λύκος: Μέρισμα
και αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η Γ.Σ.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της In-
form Π. Λύκος Α.Ε. Συμμετοχών, που πραγματοποι-
ήθηκε τη 18η Ιουνίου 2021, παρέστησαν αυτοπροσώ-
πως ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι μέτοχοι της εταιρείας
που εκπροσώπησαν 16.553.609 μετοχές επί συνόλου
20.578.374, ήτοι παρέστη το 80,442% του καταβεβλη-
μένου μετοχικού κεφαλαίου της. Επίσης, αποφασί-
στηκε η καταβολή μερίσματος ποσού 823.134,96 ευρώ
ήτοι 0,04 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου.
Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστη-
κε η 8/7/2021.

ΟΠΑΠ: Νέα εποχή με 
ανάπτυξη για το μέλλον
Την έγκριση για την καταβολή μερίσματος
ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση
του 2020 έδωσαν οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ, κατά
τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, ο διευθύνων
σύμβουλος του ΟΠΑΠ Jan Karas παρουσίασε
στους μετόχους τη νέα επιχειρηματική στρα-
τηγική Fast Forward, η οποία στηρίζεται στο
όραμα της εταιρείας να προσφέρει στους πε-
λάτες της παγκόσμιου επιπέδου τυχερά παι-
χνίδια και ψυχαγωγία, μέσω των καταστημά-
των και των διαδικτυακών καναλιών της.
Όπως σημείωσε ο κ. Karas, η στρατηγική
Fast Forward καλύπτει έξι βασικές περιοχές
που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις προτεραι-
ότητες για το μέλλον της εταιρείας και αφο-
ρούν στην τοποθέτηση του πελάτη στο επί-
κεντρο κάθε δραστηριότητας, στην ενίσχυση
του εταιρικού και των προϊοντικών brands,
στη διατήρηση της ισχυρής θέσης του retail
δικτύου και στη διερεύνηση ευκαιριών ανά-
πτυξης καθώς και στην εξέλιξη των online
δραστηριοτήτων σε δεύτερο ισχυρό επιχει-
ρησιακό πυλώνα για τον ΟΠΑΠ.

Νέος CEO στη Marfin Investment
Group ο Γιώργος Ευστρατιάδης

Η Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία
Συμμετοχών ανακοίνωσε, σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία, τα ακόλουθα: Α) Ο κ. Παναγιώτης
Θρουβάλας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση
του προέδρου - εκτελεστικού μέλους του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο εξέλεξε ως νέο πρόεδρο - μη εκτελεστικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Πέτρο Κα-
τσούλα (μέχρι σήμερα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ως νέο δι-
ευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τον κ. Γεώργιο
Ευστρατιάδη. Β) Ο κ. Στέφανος Καψάσκης, ανεξάρ-
τητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου εξελέγη ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
της εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος
κ. Πέτρου Κατσούλα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Η EBRD επένδυσε 
10 εκατ. ευρώ στη Hellas Direct

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανά-
πτυξης παρέχει υποχρεωτικά μετατρέψιμη δανει-
ακή σύμβαση (mandatory convertible debt facility),
ύψους 10 εκατ. ευρώ στη Hellas Direct, για να στη-
ρίξει την ανάπτυξη της εταιρείας και να ενισχύσει τα
εποπτικά της κεφάλαια. Η μετατρέψιμη δανειακή
σύμβαση αποτελεί μέρος ευρύτερης χρηματοδότη-
σης ύψους 32 εκατ. ευρώ. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι
της Hellas Direct, το καναδέζικο venture capital
Portag3 και το International Finance Corporation
(IFC), μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, επίσης συμ-
μετέχουν στη χρηματοδότηση.

Δέκα βραβεία για DIS
στα Cloud Computing Awards
Με τον τίτλο Cloud Provider of the Year βρα-
βεύτηκε η DIS, ηγετικός System Integrator και
ISV στην ελληνική αγορά και τιμήθηκε με 10
βραβεία συνολικά, στην εκδήλωση Cloud Com-
puting Awards 2021, που διοργάνωσε η Bous-
sias Communications. Όπως αναφέρει σε σχε-
τική ανακοίνωση η DIS, ξεχώρισε από τον αντα-
γωνισμό στο τοπίο του ψηφιακού επιχειρησια-
κού μετασχηματισμού με την εμπειρία της στις
υλοποιήσεις ERP, CRM, HRM έργων στο cloud
και με το Microsoft Dynamics 365.

Quest: Από 28 Ιουνίου η καταβολή 
μερίσματος 0,285 ευρώ ανά μετοχή

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι η Τα-
κτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2021 απο-
φάσισε τη διανομή αδιανέμητων κερδών προηγού-
μενων χρήσεων ποσού 0,30 ευρώ ανά μετοχή (μικτό
ποσό), 0,285 ευρώ (καθαρό ποσό μετά από την πα-
ρακράτηση 5%) και εξαιρουμένων των 54.664 ιδίων
μετοχών που κατέχει η εταιρεία, από τα κέρδη προ-
ηγούμενων ετών. Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανω-
τέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώμα-
τος συμμετοχής). Δικαιούχοι της διανομής είναι οι
εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων
Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρι-
κό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Πέμ-
πτη 24 Ιουνίου 2021 (record date). 
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Η
UEFA απείλησε ευθέως τον πρωθυπουργό
του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον
ότι θα μεταφέρει τους δύο ημιτελικούς και

τον τελικό του Euro από το Λονδίνο στη Βουδαπέ-
στη, αν επιμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα των
2.500 προσκεκλημένων της, όπως προβλέπει το αγ-
γλικό πρωτόκολλο λόγω της πανδημίας. Είναι πλέον
ορατό διά γυμνού οφθαλμού ότι μπάλα παίζουν οι…
χορηγοί («προσκεκλημένοι») στη διοργάνωση και
όχι οι παίκτες, τα κράτη και οι κυβερνήσεις τους.
Ούτε καν η ίδια η UEFA έχει λόγο, παρά μόνο οι
«χρυσοί» χορηγοί που πληρώνουν αδρά για να δια-
φημίζονται μέσω κάποιων ανθρώπων που ξέρουν
και κλοτσούν καλά την μπάλα.

Τι ακριβώς ζητάει η UEFA για τους προσκεκλημέ-
νους της; Να μην υποχρεωθούν σε δεκαήμερη κα-
ραντίνα, όπως ο απλός κόσμος που θέλει να ταξιδέ-

ψει στην Αγγλία για να παρακολουθήσει τους δύο
ημιτελικούς και τον τελικό, που είναι προγραμματι-
σμένοι να γίνουν στο Γουέμπλεϊ. Δηλαδή, η κυβέρ-
νηση Τζόνσον να συμμορφωθεί στις προσταγές των
χορηγών και να εξαιρέσει τους 2.500 από τους υπο-
λοίπους.

Αν δεν το κάνει, ο τελικός πάει στη Βουδαπέστη
αφενός, αφετέρου η Αγγλία ελαχιστοποιεί τις ελπί-
δες της να αναλάβει το Μουντιάλ του 2030, στο οποίο
έχει θέσει ήδη υποψηφιότητα. Διότι, όπως είναι
γνωστό, η UEFA και η FIFA λειτουργούν ως συγκοι-
νωνούντα δοχεία με τους ίδιους χορηγούς. Αυτούς
που αποφασίζουν σε ποιες χώρες δίνονται οι μεγά-
λες διοργανώσεις μέσω των εκτελεστικών επιτρο-
πών των δύο υπερεθνικών συνομοσπονδιών, των
οποίων επηρεάζουν την ψήφο. Άλλωστε, είναι γνω-
στό το σκάνδαλο με τη «δωρεά» του Μουντιάλ στο

Κατάρ τον επόμενο χρόνο. Το οποίο Μουντιάλ θα γί-
νει και με… χειμώνα καιρό, ανατρέποντας ήθη και
έθιμα ενός αιώνα.

Αν ο Μπόρις Τζόνσον υποχωρήσει στις πιέσεις
των χορηγών, είναι προφανές ότι θα εξεγερθεί η
κοινή γνώμη στην Αγγλία και θα χάσει σε δημοφιλία.

Και γιατί θα προτιμηθεί η Βουδαπέστη, αν αρνηθεί
ο Μπόρις Τζόνσον; Διότι το «Φέρεντς Πούσκας»
έχει 100% πληρότητα με 67.000 θεατές στα μέχρι τώ-
ρα ματς της εθνικής Ουγγαρίας με Πορτογαλία και
Γαλλία. Και η αποκάλυψη της μέγιστης υποκρισίας
της UEFA είναι ότι διέταξε… έρευνα για ρατσιστικές
κραυγές σε βάρος του Γάλλου επιθετικού Εμπαπέ
από τους «μαυροφορεμένους» στο πέταλο της κερ-
κίδας. Από την άλλη, θέλει να πάει εκεί τους ημιτε-
λικούς και τον τελικό! Γιατί έτσι αποφασίζουν οι χο-
ρηγοί…

«Αγκάθια» στον δρόμο για το… Γουέμπλεϊ
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Αυτή η εθνική Ιταλίας του Ρομπέρτο Μαντσίνι
σπάει το ένα ρεκόρ της πίσω από το άλλο και δί-
καια θεωρείται ένα από τα φαβορί για την κατά-
κτηση του τροπαίου στο Euro. Στο τελευταίο της
ματς στους ομίλους νίκησε 1-0 την Ουαλία και
συμπλήρωσε 30 αγώνες αήττητη, κάνοντας μάλι-
στα έντεκα νίκες σερί χωρίς να δεχτεί γκολ! Είναι
η κορυφαία επίδοση στην ιστορία της και το προ-
ηγούμενο ρεκόρ της κρατούσε 82 ολόκληρα
χρόνια. Και καθότι προκρίθηκε στους 16 της
διοργάνωσης, μπορεί να διευρύνει και άλλο τα
ρεκόρ της. Αν μάλιστα καταφέρει και το σηκώ-
σει, τότε θα ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ της
εθνικής Ισπανίας, η οποία παρέμεινε αήττητη για
34 ματς τη διετία 2007-2009. Ένα επίσης ρεκόρ
για τη «σκουάντρα ατζούρα» είναι πως έχει να
ηττηθεί σε ματς που σκόραρε από το 2013! Ήταν
ένας αγώνας κόντρα στη Βραζιλία 4-2 για το
Confederation Cup. Η Ιταλία ήταν στον ίδιο όμιλο
των προκριματικών του Euro με την Ελλάδα, την
οποία νίκησε 3-0 στο ΟΑΚΑ και 2-0 στη Ρώμη. 

«Τρένο» η Ιταλία, σπάει όλα τα ρεκόρ Όσο υπάρχουν άνθρωποι…
Συγκίνησε ο άλλοτε γκολκίπερ της ΑΕΚ, του

ΠΑΣ Γιάννινα και του Ηρακλή Μάκης Γιαννίκο-
γλου, ο οποίος τώρα βγάζει το ψωμί του στη λι-
θουανική Σούντοβα. Εμφανίστηκε στο γήπεδο,
στο ματς με την Νταϊνάβα, με μπλουζάκι που
έγραφε «Βαγγέλη Γιακουμάκη, Ελένη Τοπαλού-
δη, Δήμητρα, Καρολάιν, ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ και ΣΥΓ-
ΓΝΩΜΗ» για τα αδικοχαμένα παιδιά που έπεσαν
θύματα αποτρόπαιων εγκλημάτων. 

Με τα χρώματα των ΛΟΑΤΚΙ

Η UEFA σταμάτησε την έρευνα για τον αρχηγό
της εθνικής Γερμανίας Μίκαελ Νόιερ, ο οποίος
στα μέχρι τώρα ματς φοράει περιβραχιόνιο με τα
χρώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Θεωρεί ότι δεν αποτελεί
πολιτικό μήνυμα αλλά κοινωνικό. Στο αυριανό
ματς της εθνικής Γερμανίας με την Ουγγαρία το
«Αλιάνζ Αρίνα» του Μονάχου θα φωτιστεί με τα
χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Τσεχία - Αγγλία και Κροατία - Σκωτία
Τα δύο τελευταία ματς του 4ου ομίλου

του Euro γίνονται σήμερα: Τσεχία -
Αγγλία στο Γουέμπλεϊ και Κροατία -
Σκοτία στην Γκλασκόβη. Στη βαθμο-

λογία: Τσεχία 4, Αγγλία 4, Κροατία 1,
Σκοτία 1. Υπενθυμίζουμε ότι από τους

έξι ομίλους προκρίνονται στους 16 οι
δύο πρώτοι της βαθμολογίας και οι τέσ-

σερις καλύτεροι τρίτοι.

Έρχεται ο Πιερ Κουντέ 
Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για να υπογρά-

ψει με τον Ολυμπιακό ο διεθνής Καμερουνέζος
μέσος της γερμανικής Μάιντς Πιερ Κουντέ. ΠΑ-
ΟΚ και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον
30χρονο διεθνή Γάλλο κεντρικό αμυντικό Ελιακίμ
Μανγκαλά. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση
του Ιταλού μέσου της Κάλιαρι Αλεσάντρο Ντεϊ-
όλα. Αραούχο και Βράνιες είναι και πάλι στο στό-
χαστρο της ΑΕΚ. Ο άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ, ο Σέρ-
βος Πρίγιοβτς, υπέγραψε στον Ερυθρό Αστέρα.

Στην Αρμάνι ο Μήτογλου
Στην Αρμάνι Μιλάνο θα συνεχίσει την καριέρα
του σμολ φόργουορντ του Παναθηναϊκού Κώ-
στας Μήτογλου. Ειδοποίησε σχετικά τον Πανα-
θηναϊκό ότι δεν αποδέχεται την πρόταση παρα-
μονής που του έγινε. Ο Μήτογλου είναι αδερ-
φός του ποδοσφαιριστή Γεράσιμου Μήτογλου
που πήρε η ΑΕΚ από το Βόλο, ενώ ο πατέρας
τους υπήρξε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

«Θα νικήσουμε
τους Γερμανούς

στον τελικό»

Ο άλλοτε «δικός μας» άνθρωπος Φερνάντο Σάντος δεν μπορεί να χωνέψει με τίποτα ότι δική του ομάδα,
η εθνική Πορτογαλίας, δέχτηκε τέσσερα γκολ (τα δύο αυτογκόλ) στο 4-2 από τη Γερμανία και δήλωσε 
ότι αν βρεθούν στον τελικό με τους Γερμανούς, θα νικήσουν. Το θεωρεί δεδομένο 
ότι θα παίξουν στον τελικό, άλλωστε έχει πάρει… τσιγάρα για έναν μήνα, όπως είχε πει.
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Το Χόλιγουντ «ψηφίζει»
καλοκαίρι στην Ελλάδα!

• Το Instagram αποθέωσε τον

υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια για

την τρυφερή φωτογραφία με τον μο-

ναχογιό του! 

• Δώδεκα κιλά έχασε η Μαρία

Ηλιάκη, 20 μέρες μετά τη γέννη-

ση της κορούλας της!

• Η Μαίρη Συνατσάκη και η δίδυμη

αδελφή της έκαναν μαζί το εμβόλιο

για τον κορονοϊό.

• Το Open ανακοίνωσε κι επίση-

μα τη συνεργασία του με την

Ελένη Τσολάκη για την παρου-

σίαση καλοκαιρινής ψυχαγωγι-

κής εκπομπής.

• Παραμυθένιος γάμος για τον εφο-

πλιστή Αντώνη Λαιμό και την εικα-

στικό Μαρία Αράπογλου το περα-

σμένο Σάββατο στο Πάπιγκο. Στο μυ-

στήριο παρευρέθηκαν 110 καλεσμέ-

νοι, εφοπλιστές, επιχειρηματίες από

το διεθνές τζετ σετ και μέλη της βρε-

τανικής βασιλικής οικογένειας. 

• Η «Survivor» Άννα Μαρία

Βέλλη αποκάλυψε πως έχει πέ-

σει θύμα κακοποιητικής συμ-

περιφοράς από πρώην σύντρο-

φό της.

• Σταμάτης Γονίδης και Χρήστος Με-

νιδιάτης θα συναντηθούν αυτό το κα-

λοκαίρι σε γνωστό παραλιακό κέντρο

διασκέδασης.

• Ο Τριαντάφυλλος θα συνεργα-

στεί με Καίτη Γαρμπή και Διονύ-

ση Σχοινά σε μεγάλη πίστα.

• O Hλίας Ψινάκης γράφει την αυτο-

βιογραφία του. «Στα 70 μου, ως πάρα

πολύχρονος, αποφάσισα να γράψω

ένα βιβλίο που θα γράφει τα πάντα

από την ώρα που γεννήθηκα έως τώρα

για όλους και για όλα», ανακοίνωσε.

Δ
ιάσημοι σταρ παγκοσμίου φήμης συνω-
στίζονται σε Πελοπόννησο, Μύκονο και
κυκλαδίτικα νησιά, με τις φωτογραφίες
τους να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Με

την Κέιτ Χάντσον να απολαμβάνει οικογενειακώς τις
ομορφιές της Σκιάθου, την Εύα Χερτζίκοβα και την
καλλονή Ταμάρα Φρατσεσκόνι στη Σαντορίνη και εν
αναμονή της άφιξης των ερωτευμένων Τζένιφερ
Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ στη Μύκονο, ο κατάλογος
των celebrities αυξάνεται.

Ο ζάπλουτος τραγουδιστής Εντ Σίραν επέλεξε τη
μαγευτική Στούπα στη Δυτική Μάνη για διακοπές
και κανείς δεν θα το είχε μάθει αν ο ιδιοκτήτης ρε-
στοράν δεν επέμενε να φωτογραφηθεί στο Insta-
gram με τον διάσημο καλλιτέχνη. Με μαύρο t-shirt
και τζόκεϊ, ο Βρετανός ερμηνευτής-συνθέτης και
πρόσφατα μπαμπάς πόζαρε με χαμόγελο έπειτα
από ένα λουκούλλειο γεύμα με παραδοσιακά εδέ-
σματα.

Σε πολυτελές θέρετρο, επίσης στην Πελοπόννη-
σο, απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα ο
44χρονος γόης της μεγάλης οθόνης Ορλάντο
Μπλουμ με την Κέιτι Πέρι, τη 10 μηνών κόρη τους
Ντέιζι Νταβ αλλά και τον 10χρονο γιο του ηθοποιού
από τον γάμο του με τη Μιράντα Κερ. Την αποκάλυ-
ψη έκανε η εφημερίδα «Daily Mail», δημοσιεύοντας
φωτογραφίες από τις βουτιές της 36χρονης διάση-
μης τραγουδίστριας με μοβ ολόσωμο μαγιό και ψά-
θινο καπέλο. Το πολυαγαπημένο ζευγάρι λέγεται
πως μετά την πανδημία αποφάσισε να κάνει τον γύ-
ρο της Ευρώπης με πρώτη στάση τη Βενετία κι έπει-
τα τη χώρα μας. Μάλιστα, ο Ορλάντο Μπλουμ δημο-
σίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social
media φωτογραφία του αγουροξυπνημένος και
ημίγυμνος να τρώει ξεροψημένα κρουασάν με φόν-
το μια τεράστια ελιά και στο βάθος τη θάλασσα.

Το εγκώμιο της Πάρου έπλεξε ο Μπίλι Ζέιν! Ο
πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ με καταγωγή από τη
Μάνη ήρθε στην πατρίδα για διακοπές, επιλέγοντας
το ονειρεμένο νησί των Κυκλάδων. «Ελλάδα: GR εί-
ναι η λέξη. Η Πάρος έχει τα πάντα! Μεγάλη ομορφιά.
Το φαγητό της ψυχής μου», σχολίασε ο Ελληνοαμε-
ρικανός ηθοποιός στο Instagram, γεμίζοντας φωτο-
γραφίες τον ιντερνετικό του λογαριασμό από τις
γραφικές γωνιές της Παροικιάς, τα καΐκια, τα μικρά
λιμανάκια και σοκάκια, τα καφενεία και τον κόσμο.
Στην καθημερινότητά του περνούσε αρκετές ώρες
στο art στούντιο που διατηρεί στο χωριό, ενώ τις τε-
λευταίες μέρες των διακοπών του κατέλυσε σε πο-
λυτελέστατο ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης. Σε τη-
λεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 ο Μπίλι Ζέιν
αποκάλυψε ότι είναι περήφανος για την καταγωγή
του, τέλειος μάγειρας παραδοσιακών συνταγών του
τόπου μας και μακρινός ξάδελφος του δημοσιογρά-
φου Νίκου Ρογκάκου!



Στην πασαρέλα 
των «Dolce & Gabbana» 

Βάφτισε τον γιο του 

Baby bloom για τον μοναχογιό του Αλέξανδρου
Μπουρδούμη! Ο έντεκα μηνών μπέμπης βαφτί-
στηκε το πρωί της Κυριακής στον Ψαθόπυργο
της Πάτρας, τόπο καταγωγής της μαμάς Λένας
Δροσάκη, και πήρε το όνομα «Αναστάσιος».
Νονοί του μπόμπιρα ήταν οι καλοί φίλοι του
ζευγαριού Πέτρος και Άννα Μαρία Σοφικίτη.
Στο πάρτι που ακολούθησε οι καλεσμένοι, φί-
λοι και συνάδελφοι του ζευγαριού, δοκίμασαν
εκλεκτά πιάτα και φημισμένα κρασιά της πε-
ριοχής, χόρεψαν πολύ, ενώ δεκάδες βεγγαλικά
έκλεισαν την όμορφη βραδιά. 

Και το όνομα 
αυτού, Δημήτρης 

Βαφτίσια για τον εγγονό της Έλλης Στάη στην Τή-
νο, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Λακωτιανής, που
βρίσκεται στο χωριό των Ανέμων, τα Υστέρνια! Η
απαστράπτουσα γιαγιά επέλεξε για τη λιτή τελε-
τή αέρινο αμάνικο φλοράρ φόρεμα και φωτο-
γραφήθηκε χαμογελαστή με τον νεοφώτιστο, ο
οποίος πήρε το όνομα του παππού του, του αεί-
μνηστου δημοσιογράφου Δημήτρη Κατσίμη. Οι
ευτυχισμένοι γονείς Μάρκος Κατσίμης και Φαίη
Κουτζούκου δεξιώθηκαν τους εκλεκτούς καλε-
σμένους σε γνωστό ρεστοράν της περιοχής.

«Γονάτισε» το Instagram
μπροστά στον τυφώνα Ελευθε-
ρία Ελευθερίου με τη σέξι εμ-
φάνιση και το XS τιγρέ μπικίνι
που κάλυπτε τα απαραίτητα. Η
petite πρώην «Survivor» δρό-
σισε το κορμί της στα νερά πισί-
νας και πόζαρε με χαμόγελο
στους χιλιάδες followers της
από μυστικό προορισμό για το
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
έσπευσε να σχολιάσει για τη
φίλη της: «Θεάρα».

Εμβόλιο και… 
φουλ για διακοπές
Η Αθηνά Οικονομάκου εμβολιάστηκε! Λί-
γες μέρες μετά την άφιξη του δεύτερου
παιδιού της -προτού ακόμη σαραντίσει η
μπέμπα- η γλυκιά μαμά της σόουμπιζ
έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά
του κορονοϊού. «Όχι που δεν θα έβγαζα
την καθιερωμένη φωτογραφία έξω από το
εμβολιαστικό κέντρο. Θα πάμε διακοπέ-
εες», σχολίασε περιχαρής στο ποστ της,
κάνοντας το σήμα της νίκης!

Ελευθερία 
ή… θάνατος 

Ο
Αιμιλιάνο Μάρκου, το μοντέλο που γνωρίσαμε στον τε-
λευταίο κύκλο του «GNTM», κατέκτησε κοινό και Ιταλούς
κριτικούς μόδας στο ντεφιλέ των διάσημων σχεδιαστών
μόδας Domenico Dolce και Stefano Gabbana στο Μιλά-

νο, διασχίζοντας το catwalk με λευκό μαγιό της νέας συλλογής του
οίκου για το καλοκαίρι 2022. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος δημο-
σιεύοντας ενσταντανέ από το σόου με τους κοιλιακούς του σε πρώ-
το πλάνο, γράφοντας στη λεζάντα: «Ευχαριστώ, Dolce and Gab-
bana, που με είχες στο σόου!». Την ανάρτηση σχολίασε η σύντρο-
φός του Μαριαγάπη Ξυπολιά, δηλώνοντας περήφανη για τον αγα-
πημένο της. «Πάντα είχα αυτοπεποίθηση. Πάντα ήμουν το άτομο
που κοιτάζεται στον καθρέφτη, που γυμνάζεται, που προσέχει τον
εαυτό του, το ντύσιμό του, την κάθε λεπτομέρεια», ανέφερε το μον-
τέλο σε πρόσφατη συνέντευξή του.
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«Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα»
Επική δήλωση της Μαρίας Σάκκαρη για τον σύντροφό της Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις μίλησε στο «Tik Talk»
για τη σχέση της με τον γιο του πρωθυπουργού, αποκαλύπτοντας πως
του οφείλει την καλή παρουσία της στο Roland Garros: «Νομίζω ότι
ήταν ένα μεγάλο κομμάτι που πήγα καλά, με ηρεμούσε, μου μιλούσε,
ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός».



Α
ρκετοί σύντροφοι έχουν μεγάλη ανα-
σφάλεια στη σχέση τους κι αυτή τους
φέρνει συχνά σε κόντρα με τα ταίρια
τους. Η ανασφάλεια μη χάσουμε τον

αγαπημένο μας ή η αγωνία αν μας είναι πιστός, μας
πυροδοτεί μια σειρά από αρνητικά συναισθήματα
που στη συνέχεια γιγαντώνονται και εμποδίζουν τη
σχέση να εξελιχθεί. 

Για την ανασφάλεια όπως και για όλα τα αρνητι-
κά συναισθήματα που μας πάνε πίσω, πρέπει να
κάνουμε οι ίδιοι εσωτερική δουλειά. Καταρχήν
πριν μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε, θα πρέπει να
τα αποδεχτούμε. «Όταν αισθάνεσαι πως κατακλύ-
ζεσαι από κάτι ή φοβάσαι κάτι πάρα πολύ, αποδέ-
ξου ότι ενδεχομένως πίσω από αυτήν την ανησυ-
χία νακρύβεται το συναίσθημα της ανασφάλειας.
Σίγουρα δεν είναι ένα εύκολο συναίσθημα οπότε
και η αποδοχή του δεν θα είναι μια εύκολη διαδι-
κασία»,  αναφέρει η ψυχολόγος- συστημική ψυχο-
θεραπεύτρια Αγγελική Καβαλλιεράτου. Η ανασφά-
λεια προέρχεται από τη χαμηλή αυτοεκτίμηση η
οποία «ακουμπάει» στο πώς είχαμε βιώσει τις ση-
μαντικές εμπειρίες της ζωής μας μέσα στην οικο-
γένεια. Για παράδειγμα, ένας αδιάφορος ή επικρι-
τικός γονέας ή ένας ανικανοποίητος γονέας μπο-
ρεί να κλονίσει την αυτοεκτίμηση ενός παιδιού και
στη συνέχεια ενός ενήλικα. 

Αυτά τα βιώματα είναι τόσο έντονα, που αποτυ-
πώνονται μέσα μας και τα κουβαλάμε και στην
ενήλικη ζωή μας. «Αρχικά, όταν αισθάνεστε ανα-

σφάλεια, προσπαθήστε να μην αφήνετε χώρο στα
αρνητικά σενάρια και τις αρνητικές σκέψεις. Αυτό
το συναίσθημα είναι τόσο βαθύ που δύσκολα θα

μπορέσετε εκείνη τη στιγμή να το διαχειριστείτε.
Με ένα δυσάρεστο - βαθύ συναίσθημα, το οποίο θα
συνδέσουμε με αρνητικές σκέψεις, μπορεί να
φτιάξουμε ένα παράλογο σενάριο που μπορεί να
μην έχει σχέση με την πραγματικότητα! Προσπα-
θήστε να εντοπίσετε τις αρνητικές σκέψεις που
κάνετε και δείτε μήπως αυτές είναι επαναλαμβα-
νόμενες και σας δημιουργούν ένα μοτίβο. 

Το πρώτο βήμα είναι να προσπαθήσετε να περιο-
ρίσετε όλες αυτές τις αρνητικές σκέψεις. Εστιάστε
και στις άλλες πλευρές του σεναρίου. Αφού λοιπόν
κάνετε αυτή την προσπάθεια να ελέγξετε τις αρνη-
τικές σκέψεις ή τα αρνητικά σενάρια, το επόμενο
βήμα είναι να προσπαθήσετε να μην αντιδράσετε
αυθόρμητα.  Σε καμία περίπτωση η αντίδραση που
θα έχουμε υποκινούμενοι από τον πανικό της ανα-
σφάλειας δεν θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Αν-
τίθετα χρειάζεται να λειτουργήσετε με αυτοσυγ-
κράτηση και να διαχειριστείτε την όλη κατάσταση
δίνοντας λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας
να σκεφτεί», τονίζει η κ. Καβαλλιεράτου.
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Ανασφάλεια στη σχέση 

kpapakosto@yahoo.gr

Ελέγξτε τις αρνητικές σκέψεις 
και προσπαθήστε 
να μην αντιδράτε αυθόρμητα...

Συζητήστε
με τον σύντροφό σας
Ανεξάρτητα από το βίωμα που μπορεί να
αναπαράγετε μέσα στη σχέση σας, είναι
σημαντικό να εξετάσετε και το περιβάλ-
λον σας. Να δείτε δηλαδή αν οι άνθρωποι
που είναι στη ζωή σας ή και ο σύντροφός
σας, αναπαράγουν ή προκαλούν κατα-
στάσεις που σας δημιουργούν ανασφά-
λεια. Ενδεχομένως ο σύντροφός να μην
αποδέχεται αυτό που εσείς αισθάνεστε ή
να μην καλύπτει τις βασικές σας ανάγκες
μέσα στη σχέση. Τότε θα πρέπει να κάνε-
τε μια ειλικρινή συζήτηση μαζί του, λέ-
γοντάς του τι σας ενοχλεί κι αν θα μπο-
ρούσε να τροποποιήσει κάποιες συμπε-
ριφορές του. Κι εσείς από την πλευρά
σας θα πρέπει να πάρετε τον χρόνο σας
για να εξετάσετε τι σας δυσκολεύει και τι
θέλετε να αλλάξετε για να νιώσετε ασφα-
λείς. Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη
και ίσως χρειαστεί να συμβουλευτείτε
έναν ειδικό.

Αγγελική Καβαλλιεράτου, ψυχολόγος-
συστημική ψυχοθεραπεύτρια
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Αν είστε Υδροχόος (ή έχετε Ωροσκόπο
Υδροχόο):
�Ο 3ος σας οίκος είναι στον Κριό και ο 4ος στο

ζώδιο του Ταύρου.
�Προτιμάτε τις διακοπές σας να τις περνάτε σε

κοσμικό η πολυσύχναστο περιβάλλον. Λα-
τρεύετε το κυνηγητό του αντιθέτου φύλου, γι’
αυτό διαλέγετε μέρη όπου θα μπορείτε άνετα
να ασκείτε τη γοητεία σας και να φλερτάρετε. Οι
ανέσεις δεν σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, μιας
και από τη φύση σας είστε περιπετειώδης άν-
θρωπος.

�Χρειάζεστε ένα σπίτι σε μια περιοχή η οποία θα
σας εμπνέει συναισθηματική και οικονομική
ασφάλεια. Έτσι, δύσκολα θα διαλέγατε μια κα-
κόφημη συνοικία κάποιας μεγάλης πόλης ή μια
επαρχιακή πόλη η οποία προσφέρει ελάχιστες
οικονομικές ευκαιρίες.

�Θα σας αρέσει επίσης η Κύπρος, η οποία σας
ταιριάζει καθώς συνδέεται με το ζώδιο του
Ταύρου.

�Ως Υδροχόος, επιθυμείτε ο τόπος διαμονής σας
να είναι ιδιαίτερος και να διαφέρει από τα γού-
στα του μέσου όρου.

�Ο Ουρανός (που είναι ο κυβερνήτης πλανήτης
σας) από το ζώδιο του Ταύρου μπορεί να σας
εκπλήξει ευχάριστα, φέρνοντας μια ξαφνική
αλλά ευχάριστη αλλαγή. 
Tip: Αν κάνετε διακοπές τον Ιούλιο, προσέξτε τα

χρήματά σας και άλλα πολύτιμα αντικείμενα (π.χ.,
κοσμήματα), ενώ καλό είναι να πάρετε μαζί σας
παραπάνω λεφτά, για πιθανά απρόοπτα. Επίσης,
προσέξτε πολύ το κατάλυμα στο οποίο θα επιλέ-
ξετε να μείνετε.

Αν είστε Ιχθύες (ή έχετε Ωροσκόπο 
στους Ιχθύς):
�Ο ηλιακός σας 4ος αντιστοιχεί στο ζώδιο των Δι-

δύμων.
�Επιζητάτε μία μόνιμη και γνώριμη συντροφιά.

Συνήθως δεν ξεκινάτε για διακοπές χωρίς το
ταίρι σας. Διαλέγετε μέρη στα οποία θα σας επι-
τρέπεται να απολαμβάνετε το μεγαλείο της μη-
τέρας φύσης και να σας δίνεται η ευκαιρία να
χουζουρέψετε, να ηρεμήσετε και να χαρείτε το
καλό φαγητό.

�Αν και εσωστρεφείς εκ φύσεως, θα σας ταίρια-
ζε και μια πόλη με αρκετούς κατοίκους, κίνηση
και ανεπτυγμένο δίκτυο συγκοινωνίας, η οποία
θα σας βοηθούσε να ξεπεράσετε την υπαρξια-
κή μοναξιά σας (π.χ., Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο
κ.τ.λ.).

�Επιπλέον, θα σας ταίριαζε ένας τόπος που θα
σας προσέφερε διανοητικά ερεθίσματα, ποικι-
λία επιλογών και επικοινωνία με γείτονες και
κόσμο. Για τον λόγο αυτό, θα μπορούσατε να
επιλέξετε να μια λιγότερο απρόσωπη συνοικία
ή μέρος

�Ως Ιχθύες χαρακτηρίζεστε από συμπόνια, φι-
λευσπλαχνία και μια ανάγκη να στέκεστε στους
συνανθρώπους σας. Επειδή, λοιπόν, σας έλκει
ο ανθρώπινος πόνος, δύσκολα θα επιλέγατε
μια πλούσια περιοχή στην οποία διαμένουν ευ-
κατάστατοι, γιάπηδες ή νεόπλουτοι.
Tip: Οδηγείτε προσεκτικά και αποφύγετε σκαρ-

φαλώματα και σημεία που γλιστράνε, όταν κάνετε
διακοπές.

Κριός
(21/3-20/4)
Πρέπει να προσπαθήσετε αρκετά,
να βελτιώσετε την επικοινωνία
στη σχέση σας. Βρίσκονται γύρω
σας μερικοί άνθρωποι που δεν
σας στηρίζουν πάντα. Αυτό το
διάστημα θα έχετε πολλές συζη-
τήσεις και ευκαιρίες για αλλαγή
παραστάσεων. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αν είστε ελεύθεροι, μια νέα γνω-
ριμία δεν υπόσχεται πολλά. Μάλ-
λον η οικογένειά σας παραπονιέ-
ται ότι την παραμελείτε. Αφιερώ-
στε τους λοιπόν λίγο χρόνο και θα
δείτε πως θα περάσετε κι εσείς ευ-
χάριστα.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Τελευταία νιώθετε καταπίεση
από ανθρώπους ή από τη σχέση
σας. Λύσεις -κυρίως από την
πλευρά σας- μπορούν να δοθούν.
Σχέδια και συμβουλές από τους
ανθρώπους που σας αγαπούν θα
έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Παραμένοντας αισιόδοξοι θα βγει
κάτι θετικό. Προσπαθήστε στη
ζωή σας να μη ζείτε με τον φόβο
και γενικώς να σκέφτεστε αισιό-
δοξα και λογικά, χωρίς να πανικο-
βάλλεστε με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζετε. Αισθάνεστε πολύ
κουρασμένοι.  

Λέων
(23/7-22/8)
Μετριάστε το άγχος σας. Η περίο-
δος θα είναι «αντιφατική» για την
τσέπη σας. Στα ερωτικά σας κυ-
ριαρχεί στασιμότητα. Χάνεστε
μάλλον σε μια δίνη σκέψεων και
δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τα
συναισθήματά σας. Μην τσακώνε-
στε με αγαπημένους. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μάλλον θα πρέπει να κάνετε ξεκα-
θαρίσματα στις παρέες σας. Κατά
πάσα πιθανότητα, κάποιοι φίλοι
σάς εκμεταλλεύονται και σας θυ-
μούνται μόνο όποτε έχουν την
ανάγκη σας. Θα υπάρξουν ευκαι-
ρίες να τονωθεί η ερωτική σας ζωή. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι ιδέες που έχετε και η έμπνευ-
σή σας είναι ανεξάντλητες. Ευ-
νοημένοι θα είστε αυτό το διά-
στημα και στον έρωτα. Ο κοινω-
νικός σας περίγυρος σας προ-
σφέρει ηρεμία και θα απολαμ-
βάνετε εκτίμηση.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μπορεί τα πράγματα να είναι λί-
γο δύσκολα αυτόν τον καιρό, αλ-
λά έχετε τον Δία, ο οποίος σας
βοηθάει να ξεφύγετε απ’ ό,τι σας
«χαλάει»: μια αταίριαστη σχέση,
μια κακή δουλειά. Ίσως έχετε
απρόοπτα έσοδα.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μην μπλέκεστε σε οικογενει-
ακούς καβγάδες που ίσως προ-
κύψουν. Πρέπει να αποφύγετε
μελαγχολικές σκέψεις και φο-
βίες και όλα θα βελτιωθούν! Σί-
γουρα η καριέρα σας θα είναι
ανοδική, παρόλο που αγχώνεστε,
στην προσπάθειά σας να είστε
συνεπείς. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Κάποιοι θα βοηθηθείτε από τρίτα
άτομα και κυρίως φίλους, ενώ με-
ρικοί ίσως μεταπηδήσετε σε μια
άλλη δουλειά, προσωρινή ή μόνι-
μη. Όλοι είστε καλύτερα και στις
συνεργασίες και στις σχέσεις σας.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Δεν ξέρετε πώς να εκφράσετε το
πάθος σας, γι’  αυτό πρέπει να
ηρεμήσετε και να σκεφτείτε κα-
θαρά. Μάλλον θα έχετε παρατη-
ρήσει πως έχετε δώσει προτε-
ραιότητα στο πάθος και συχνά
οδηγείστε σε μικρής διάρκειας
σχέσεις. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θα ήταν καλό να αξιοποιήσετε
ευκαιρίες που θα σας δοθούν στα
επαγγελματικά σας και μην είστε
και τόσο απόλυτοι με τους συνερ-
γάτες σας. Θα πρέπει να σκεφτεί-
τε θετικά. Φανείτε θετικοί και
ερωτικοί. 

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

Πού θα πας διακοπές και πού θα μείνεις,
ανάλογα με το ζώδιο ή τον Ωροσκόπο σου
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Τ
ο πολιτικό καλοκαίρι προδιαγράφεται ήρε-
μο, αν οι κόντρες για την επικουρική ασφά-
λιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

δεν ταράξουν τα νερά. Ενδεχόμενο που δεν απο-
κλείεται αλλά και δεν προεξοφλείται. Εδώ η «μη-
τέρα των μαχών» για τα εργασιακά χάθηκε κάπου
μεταξύ της αδιαφορίας των πολλών, της συνδικα-
λιστικής γυμναστικής των ολίγων, των δηλώσεων
του Π. Πολάκη περί εμβολιασμών και του αποτρό-
παιου εγκλήματος στα Γλυκά Νερά. Ωστόσο, αν
κάτι στο κοινοβουλευτικό της σκέλος επιβεβαί-
ωσε η σύγκρουση των Κυρ. Μητσοτάκη και Αλ.
Τσίπρα, είναι ότι αφενός οι επόμενες εκλογές,
όποτε διενεργηθούν, θα εξελιχθούν σε προσωπι-
κή αντιπαράθεση των δύο, αφετέρου ότι η απλή
αναλογική θα έχει κεντρικό ρόλο στους προεκλο-
γικούς σχεδιασμούς τους.

Για την προσωπικού ύφους και υψηλών τόνων
αναμέτρηση έχουμε από καιρό πειστεί. Οι χαρα-
κτηρισμοί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης προς τον πρωθυπουργό παραμένουν πε-
ρισσότερο προσωπικά και λιγότερο πολιτικά υπο-
τιμητικοί όσο η υπεροχή του Κυρ. Μητσοτάκη εί-
ναι δημοσκοπικά αδιαμφισβήτητη. Όσο για τους
σχεδιασμούς με φόντο το εκλογικό σύστημα της
απλής αναλογικής, πήραμε μια γεύση στη συζή-
τηση του νόμου για τα εργασιακά. Ο μεν Αλ. Τσί-
πρας επιχείρησε να συντάξει τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης όπισθεν του ΣΥΡΙΖΑ ηγούμενος της
«μάχης» κατά του νομοθετήματος Χατζηδάκη. Ο

δε πρωθυπουργός, εξαπολύοντας μύδρους κατά
της Φώφης Γεννηματά, την έδειξε ως «αντίγρα-
φο» του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας ότι
ο κόσμος προτιμά τα «πρωτότυπα». Τον Αλ. Τσί-
πρα, δηλαδή.

Επιδίωξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης ήταν οι «γέφυρες» πρωτίστως προς το
ΚΙΝ.ΑΛ. και δευτερευόντως προς το ΚΚΕ και το
ΜέΡΑ25, ενώ του πρωθυπουργού να εκθέσει τη
Φ. Γεννηματά για την επιταχυνόμενη στροφή της
προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Στροφή την οποία δεν συμμερί-
ζεται το μεγαλύτερο μέρος της εκλογικής της βά-
σης. Ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει από καιρό πειστεί
ότι η ηγεσία του κόμματος της ελάσσονος αντιπο-
λιτεύσεως, παρότι προφασίζεται αυτόνομη πο-
ρεία, επέλεξε ήδη παράλληλη γραμμή πλεύσης
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και η Κουμουνδούρου προλειαίνει

το έδαφος ώστε να έλθει σε συμφωνία με τη Φ.
Γεννηματά ώστε μετά την εκλογική αναμέτρηση
με απλή αναλογική να αποφευχθεί η δεύτερη
προσφυγή στις κάλπες με ενισχυμένη. Ένα τέτοιο
σενάριο προϋποθέτει ότι το άθροισμα των εδρών
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝ.ΑΛ. θα είναι μεγαλύτερο
της Νέας Δημοκρατίας, ενώ, παράλληλα, ΚΚΕ και
ΜέΡΑ25 θα δώσουν ψήφο ανοχής. Και το ένα και
το άλλο ενδεχόμενο δεν θεωρούνται πιθανά,
ωστόσο, δεδομένης της δημοσκοπικής καθήλω-
σης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στο
τραπέζι. Στη Νέα Δημοκρατία επιδιώκουν να απο-
δυναμώσουν μια τέτοια συνεργασία απευθυνόμε-
νοι στην εκλογική βάση που απέμεινε στο
ΚΙΝ.ΑΛ., η οποία, κατά πλειοψηφία, τοποθετείται
ευνοϊκότερα προς το κυβερνών κόμμα παρά προς
την αξιωματική αντιπολίτευση. Οι σχεδιασμοί, πα-
ρότι δείχνουν πρόωροι, ούτε είναι ούτε στερούν-
ται ουσίας. Την εξέλιξή τους, βέβαια, θα κρίνουν
επιπλέον παράγοντες. Ένας εξ αυτών είναι το συ-
νέδριο και οι εσωκομματικές εκλογές για την
ανάδειξη της νέας ηγεσίας του ΚΙΝ.ΑΛ. Άλλος, η
δυνατότητα του κόμματος να επαναφέρει το όνο-
μα του ΠΑΣΟΚ (το οποίο όμως βαρύνεται με χρέη
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ) αλλά και ο ρόλος
«βαριών ονομάτων» όπως του Γ.Α. Παπανδρέου. Ο
μεγαλύτερος αστάθμητος παράγοντας είναι η
αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας σε
συνδυασμό με την αξιοποίηση των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης. Και αυτός είναι ο πιο κρίσιμος.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Στη Νέα Δημοκρατία πείστηκαν
ότι η Φώφη Γεννηματά έχει 
επιλέξει κοινή γραμμή πλεύσης
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλουν να
«κάψουν το σενάριο» της 
συνεργασίας με το ΚΙΝ.ΑΛ. 
που επιδιώκει η Κουμουνδούρου
μετά τις εκλογές με απλή 
αναλογική...

Μετωπική με φόντο την απλή αναλογική

Α
πό τη Γαλλία, τη χώρα που με τον έναν ή
τον άλλον τρόπο βρίσκεται διαχρονικά
στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών εξελί-

ξεων, μας ήρθαν πάλι τα μηνύματα. Το πρώτο
αφορά σε κάτι σύνηθες τα τελευταία χρόνια. Στην
αποτυχία των δημοσκοπήσεων στις προβλέψεις
που κάνουν όσον αφορά στα εκλογικά αποτελέ-
σματα.

Παρά, λοιπόν, τα όσα έλεγαν περί σαρωτικής
νίκης της Λεπέν και της γαλλικής Ακροδεξιάς σε
δύο τουλάχιστον από τις έξι περιφέρειες, εκ του
αποτελέσματος δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς σε
καμία το κόμμα της δεν πήρε την πρώτη θέση.
Αυτό, βέβαια, δεν πρέπει κανέναν να καθησυχά-
ζει, καθώς και η Λεπέν είναι εδώ και, κυρίως, οι
απόψεις της εξακολουθούν να συγκινούν ένα με-
γάλο ποσοστό των Γάλλων. Αν δεν βρεθεί πολιτι-
κή λύση και δεν δοθούν απαντήσεις, η Ακροδεξιά
θα παραμένει συνεχής απειλή.

Τα πράγματα, φυσικά, δεν είναι καλά ούτε για
το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν. Αν αναλογι-
στούμε ότι σε έναν χρόνο θα έχουμε προεδρικές
εκλογές στη Γαλλία, θα πρέπει τα κόμματα του

περιβόητου δημοκρατικού τόξου να βρουν και
άλλους τρόπους για να πείσουν τους πολίτες
εκτός από το να φωνάζουν λίγο πριν από την ήττα
τους «λύκοι στα πρόβατά μας»! Διότι υπάρχει ο
κίνδυνος κάποια από τις φορές να μπει ο λύκος
στο μαντρί και τότε θα είναι πολύ αργά για δά-
κρυα για τη Γαλλική Δημοκρατία.

Το δεύτερο ανησυχητικό ήταν η μεγάλη αποχή
που καταγράφηκε. Το 68% των Γάλλων δεν συμ-
μετείχε στις εκλογές. Το ποσοστό είναι τεράστιο
και είναι ίσως το μεγαλύτερο καμπανάκι των πο-
λιτών στο πολιτικό σύστημα. Φοβάμαι ότι η με-

γαλύτερη απειλή για τις κοινοβουλευτικές δημο-
κρατίες είναι η τεράστια αποχή που παρατηρεί-
ται στις κάλπες. Και αυτό δεν είναι μόνο γαλλικό
φαινόμενο. Είναι ανησυχητικό και αν δεν βρουν
τρόπους τα πολιτικά κόμματα να συγκινήσουν
τους πολίτες ή να τους διευκολύνουν ώστε να
ψηφίζουν με κάθε τρόπο, τότε θα πάμε σε κυ-
βερνήσεις που θα εκλέγονται με οριακές συμμε-
τοχές και θα εκπροσωπούν όλο και λιγότερους
πολίτες. Και αυτό είναι πραγματική απειλή για τη
δημοκρατία αλλά και για τις κυβερνήσεις. Κα-
θώς οι αποφάσεις που θα λαμβάνουν δεν θα
περνούν από τις κοινωνίες που θα κληθούν να
τις εφαρμόσουν.

Η τεχνολογία πλέον προσφέρει πολλούς τρό-
πους ώστε οι πολίτες να συμμετάσχουν στις ψη-
φοφορίες. Ας ασχοληθούν τα κόμματα, εκτός αν
τελικά δεν θέλουν συμμετοχή στις «κάλπες» αλ-
λά αποχή από αυτές για να διευκολύνονται. Αλλά
η αποστροφή από τις δημοκρατικές διαδικασίες
των πολιτών οδηγεί μοιραία στην απαξίωση της
πολιτικής και των πολιτικών και κυρίως βάζει σε
κίνδυνο τη δημοκρατία την ίδια…

Το (διπλό) μήνυμα από τη Γαλλία

Φοβάμαι ότι η μεγαλύτερη 
απειλή για τις κοινοβουλευτικές
δημοκρατίες είναι η τεράστια
αποχή που παρατηρείται 
στις κάλπες


