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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Ένας 
ευαίσθητος 

ελαιοχρωματιστής

Η πανδημία, 
η οικονομία 

και η... μιζέρια
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Έκλεισαν… ραντεβού με τον Αλέξη στο «Κατράκειο»
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Αύριο, Παρασκευή, ξεκινά η Εθνική
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TOY «GREEK FREAK»

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη 
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τα...μαχαίρια
οι φυλές του ΣΥΡΙΖΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Ν.Δ.: ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ
ΣΥΓΓΝΩΜΗ
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ;



«E
χει έρθει η ώρα να ωριμάσουμε. Δεν υπάρ-
χουν άλλα λεφτά. Αν έρθει πανδημία τον
χειμώνα, τελειώσαμε οικονομικά». Με αυ-

τήν τη γλαφυρή δήλωσή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης
αποτυπώνει όλη την αγωνία της κυβέρνησης και του
οικονομικού επιτελείου, που βλέπουν τη μετάλλαξη
«Δέλτα» να μετατρέπεται σε ωρολογιακή βόμβα και
να απειλεί τα θεμέλια της πολυπόθητης ανάπτυξης.

Η ανησυχία εντοπίζεται στον χρόνο και στην έντα-
ση που θα έχει μια ενδεχόμενη νέα έξαρση του κορο-
νοϊού εντός Ελλάδας, καθώς ήδη η εξάπλωση της νέ-
ας μετάλλαξης στο Ηνωμένο Βασίλειο και λιγότερο
στη Γαλλία και στη Γερμανία προκαλεί ήδη πρόβλημα
στη ροή των τουριστών προς τη χώρα μας. 

Είναι βέβαιο ότι ένα ενδεχόμενο νέο κύμα πανδη-

μίας από τη μετάλλαξη «Δέλτα» ή κάποια άλλη που
ενδεχομένως προκύψει θα έχει ηπιότερες συνέπειες
σε υγειονομικό επίπεδο, κυρίως λόγω της εμβολια-
στικής κάλυψης του πληθυσμού. Ωστόσο, σε οικονο-
μικό επίπεδο οι συνέπειες προβλέπεται να είναι οδυ-
νηρές, καθώς δεν υπάρχουν πολλά δημοσιοοικονο-
μικά περιθώρια. 

Η αλήθεια είναι ότι η οικονομία βρίσκεται στη
γραμμή εκκίνησης για μια δυναμική ανάκαμψη το
δεύτερο εξάμηνο του 2021 και όλο το 2022 ικανή να
υπερκαλύψει την ύφεση του 8,2% του ΑΕΠ για το
2020. Η αλήθεια είναι ότι η τουριστική περίοδος ξεκί-
νησε από τον Μάιο με θετικές προοπτικές, αφήνον-
τας πίσω το καταστροφικό 2020. Παράλληλα, το Τα-
μείο Ανάκαμψης βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποί-

ησης. Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», που έγινε δεκτό
με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια από τις Βρυξέλλες
και ήταν από τα πρώτα τα οποία πήραν έγκριση από
την Ε.Ε., έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο να επιταχύνει
τις επενδύσεις και να απορροφήσει από φέτος 3,5
δισ. ευρώ. 

Η αλήθεια είναι πως και η αγορά βρίσκεται σε φά-
ση ολικής επαναφοράς. Μετά το λιανεμπόριο και την
εστίαση, ανοίγουν, έπειτα από μήνες, ο αθλητισμός,
τα γυμναστήρια και ο πολιτισμός, ενώ παράλληλα
απελευθερώνεται και η μετακίνηση των πολιτών.

Ωστόσο, ο Ιούλιος που κατέφθασε, εκτός από
ιδιαίτερα θερμός, θα είναι και εξαιρετικά καθορι-
στικός, τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οικονομι-
κό επίπεδο… 
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Οι δύο όψεις του καυτού Ιουλίου
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Η
ώρα της πλήρους δικαίωσης
του Σταύρου Παπασταύρου
έφτασε οριστικά χθες, με το
αμετάκλητο απαλλακτικό του

Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Με αυτόν τον τρόπο τελειώνει η περιπέ-
τεια ενός ανθρώπου που στοχοποιήθηκε
επειδή ήταν στενός συνεργάτης του
πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά,
όπως αποδεικνύεται από την απόφαση
της Δικαιοσύνης.

Ο κ. Παπασταύρου, αμέσως μόλις έγινε
δεκτή η απόφαση, μίλησε για οριστική κα-
τάρρευση της σκευωρίας σε βάρος του,
καθώς, όπως είπε, «στοχοποιήθηκα βά-
ναυσα, αδίστακτα, λόγω της πολιτικής μου
δράσης με τη Ν.Δ. και τη συνεργασία μου
με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο ορισμός της πο-
λιτικής δίωξης. Η Δικαιοσύνη, όμως, μί-
λησε, παρά την προσπάθεια χειραγώγη-
σής της».

Ήταν Μάρτιος του 2015, όταν ο Αλέξης
Τσίπρας ως πρωθυπουργός ενέπλεκε δη-
μοσίως τον κ. Παπασταύρου στη Λίστα
Λαγκάρντ. Το όνομα του Σταύρου Παπα-
σταύρου πρωταγωνίστησε αρνητικά ακό-
μα και στο προεκλογικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ
τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ τον Απρίλιο
του 2016 ο κ. Τσίπρας τον συνέδεε από το
βήμα της Βουλής και με τα Panama Pa-
pers για offshore εταιρείες. Ο Σταύρος
Παπασταύρου βρέθηκε αντιμέτωπος με
τέσσερις ποινικές προκαταρκτικές έρευ-
νες για εμπλοκή στη λίστα Λαγκάρντ, τα
Panama Papers, ακόμα και για συμμετο-
χή σε εγκληματική οργάνωση για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος, αντιμετωπίζοντας κίν-
δυνο φυλάκισης.

Με δηλώσεις τους, ο Αντώνης Σαμαράς
και η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστο-
τελία Πελώνη κάλεσαν τον κ. Τσίπρα να
ζητήσει συγγνώμη, όπως είχε δεσμευθεί
τον Απρίλιο του 2016 στη Βουλή, όταν ενέ-
πλεξε τον κ. Παπασταύρου με τη Λίστα
Λαγκάρντ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον
ρώτησε αν θα απολογηθεί σε περίπτωση
απαλλαγής από τη Δικαιοσύνη - με τον κ.
Τσίπρα να γνέφει καταφατικά.

«Ρωτάω τον κ. Τσίπρα, γιατί, αντί να
συγκρουσθούμε πολιτικά, προτίμησε τη
συκοφαντία και τη διαπόμπευση εμένα

και των συνεργατών μου; Λυπάμαι τον
κ. Τσίπρα, γιατί επιδίωξε μια Ελλάδα-
Μπανανία αντί για Πολιτεία και Κράτος
Δικαίου», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ.
Σαμαράς.

Από την πλευρά της, η Αριστοτελία Πε-

λώνη σημειώνει ότι, «ύστερα από έξι χρό-
νια διώξεων, λάσπης, συστηματικής επι-
χείρησης δολοφονίας χαρακτήρα και συ-
κοφάντησης και από τον ίδιο τον κ. Τσί-
πρα, ο Σταύρος Παπασταύρου δικαιώνε-
ται». Και θέτει το ερώτημα αν «θα ζητήσει

συγγνώμη ο κ. Τσίπρας από τον κ. Παπα-
σταύρου για την τόση λάσπη που εκτόξευ-
σε εναντίον του ή θα κρυφτεί, όπως συνη-
θίζει». Έως την ώρα που γράφονταν αυτές
οι γραμμές, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τηρήσει αιδή-
μονα σιωπή.

Η δικαίωση του Παπασταύρου

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει 
ο Γιώργος Ευγενίδης

«Το παρακράτος, που επιδίωξε συστη-
ματικά την ηθική μου εξόντωση και την
ποινική μου καταδίκη, ηττήθηκε ολοκλη-
ρωτικά», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο
Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή το
απαλλακτικό βούλευμα 2723/2020, του
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών,
το οποίο κατέστη αμετάκλητο.

«Τα τελευταία έξι χρόνια δαιμονοποι-
ήθηκα και υπήρξα στόχος μιας επιχείρη-
σης δολοφονίας χαρακτήρα, λόγω της
πολιτικής μου δράσης με τη Ν.Δ. και της
συνεργασίας μου με τον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά», σημειώνει ο κ. Παπα-
σταύρου, προσθέτοντας: «Εκατοντάδες τα
δημοσιεύματα λάσπης για τη Λίστα Λαγ-
κάρντ, τα Panama Papers, ακόμη και για
συμμετοχή μου σε εγκληματική οργάνω-
ση ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Πρω-
τοφανής η επανειλημμένη συκοφαντική
αναφορά στο όνομά μου, ακόμη και από
τον Αλέξη Τσίπρα - μέχρι και προεκλογι-
κό τηλεοπτικό σποτ έβγαλαν σε βάρος
μου και της Νέας Δημοκρατίας για τις
εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. Ο

ορισμός της πολιτικής δίωξης δηλαδή,
αλλά και ο ορισμός της σκευωρίας. Οι
διώκτες μου ήταν αδίστακτοι. Επιχείρη-
σαν να χειραγωγήσουν τη Δικαιοσύνη,
εκβίασαν, έφτασαν μέχρι να αποκρύψουν
έγγραφο που αποδείκνυε την αθωότητά
μου. Έπρεπε να καταδικαστώ και να πα-
ραμείνω αμαυρωμένος, εκτός και αν,
όπως ζητήθηκε, μιλούσα εναντίον της
Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Τό-
σο απλά, τόσο αισχρά, τόσο δόλια».

Ωστόσο, όπως σημειώνει, «χρειάστη-
καν έξι ολόκληρα, πολύ δύσκολα χρόνια,
ώστε να καταπέσει η σκευωρία εναντίον
μου. Με σειρά από αμετάκλητες δικαστι-
κές αποφάσεις των φορολογικών δικα-
στηρίων και της Ποινικής Δικαιοσύνης,
δικαιώθηκα πανηγυρικά και το πολυδια-
φημισμένο φορολογικό πρόστιμο επι-
στράφηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στά-
θηκα όρθιος σε αυτόν τον προσωπικό
Γολγοθά, με τη βοήθεια της οικογένειάς
μου, των αγαπημένων μου προσώπων και
του Θεού».

Και καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο

Σταύρος Παπασταύρου: «Στην υπόθεσή
μου, την υπόθεση Παπασταύρου, οι θε-
σμοί της Πολιτείας μας αποδείχτηκαν
ασθενείς. Και αυτό μας αφορά όλους. Πο-
λίτες, δημόσιους λειτουργούς, πολιτική
ηγεσία. Οι στημένες πολιτικές διώξεις σε
βάρος πολιτικών αντιπάλων και ενίοτε σε
βάρος των συζύγων, των οικογενειών και
των συνεργατών τους είναι χαρακτηριστι-
κά αυταρχικών καθεστώτων. Όχι της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας. Και πρέπει να
εκλείψουν. Στη διάρκεια της συζήτησης
των πολιτικών αρχηγών στις 15 Απριλίου
2016, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας, σε σχετική ερώτηση του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριά-
κου Μητσοτάκη, είχε συμφωνήσει ότι, σε
περίπτωση αθώωσής μου, θα μου ζητού-
σε συγγνώμη. Δεν την επιζητώ σήμερα
ως προσωπική δικαίωση. Την αναμένω,
όμως, ως πρώτο βήμα, ώστε αυτό που βά-
ναυσα έγινε σε βάρος μου να μην επανα-
ληφθεί σε οποιονδήποτε πολίτη, ανεξαρ-
τήτως της ιδεολογικής και πολιτικής του
ταυτότητας. Είναι θέμα Δημοκρατίας».

Θα ζητήσει συγγνώμη ο Τσίπρας;



Σ
υνέχεια στην προσπάθεια να
ενεργοποιηθούν όλοι οι διαθέ-
σιμοι μηχανισμοί, προκειμένου
να μεγαλώσει όσο το δυνατόν

περισσότερο η εμβολιαστική κάλυψη, δί-
νει η κυβέρνηση, η οποία παίζει εκ νέου
το χαρτί της Εκκλησίας, όπως υπογραμ-
μίστηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκο-
πο Ιερώνυμο. Δεν είναι, άλλωστε, μυστικό
ότι σε αρκετές περιπτώσεις ελάχιστοι ιε-
ρείς έχουν παίξει «γκρίζο» ρόλο, ενώ από
την άλλη είναι δεδομένη η δύναμη του
κηρύγματος από άμβωνος που έχουν οι
ιερουργοί εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης
με το ποίμνιο.

Υποδεχόμενος τον Αρχιεπίσκοπο Ιε-
ρώνυμο στο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης
οριοθέτησε ως στόχο το «να πείσουμε
τους συμπολίτες μας, που εξακολουθούν
και είναι καχύποπτοι απέναντι στα εμβό-
λια, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Αυτό
αφορά ειδικά στους πιο ηλικιωμένους
συμπολίτες μας, οι οποίοι και κινδυ-
νεύουν περισσότερο σε περίπτωση που
αρρωστήσουν».

Απηύθυνε συνεπώς στον Αρχιεπίσκο-
πο το προσκλητήριο της Εκκλησίας για
τον εμβολιασμό να απευθυνθεί, ει δυνα-
τόν, και από… άμβωνος. «Για αυτό και θέ-
λω να σας ζητήσω ακόμα μια φορά την
παρότρυνσή σας και ενδεχομένως μέσω

και των κηρυγμάτων των ιερέων στο ποί-
μνιο, ώστε να κάνουν οι καχύποπτοι αυτό
το πρόσθετο βήμα, να τους πείσουμε ότι
αυτό είναι κάτι που δεν είναι απλώς επι-
βεβλημένο για να επανέλθουμε στους
κανονικούς μας ρυθμούς, αλλά η στοιχει-
ώδης αυτοπροστασία, η δικιά τους και
των οικογενειών τους. Το έχετε κάνει
πολλές φορές στο παρελθόν και θέλω να
σας ευχαριστήσω. Θα το ζητήσω να το κά-
νετε μια φορά ακόμη», υπογράμμισε ο κ.
Μητσοτάκης. 

Από την πλευρά του, ο κ. Ιερώνυμος
υπογράμμισε ότι είναι «πεποίθησή μας
πλέον ότι στο πρόβλημα αυτό το μεγάλο
που όλοι αντιμετωπίζουμε και αγωνιούμε
είναι απαραίτητη η συνεργασία της Πολι-
τείας με την Εκκλησία και με την επιστή-
μη. Όλα όσα ακούμε πολλές φορές, που
είναι ανορθόδοξα, δεν μπορεί η επιστήμη
με τη θρησκεία, με την πίστη μας στο προ-
κείμενο θέμα να είναι αντίθετη. Έτσι, λοι-
πόν, είναι βασική μας αρχή και το κάναμε.
Και θα το κάνουμε συνέχεια ώστε να γίνει
πεποίθηση στο θέμα αυτό. Έτσι μόνο
μπορεί να δημιουργηθεί το τείχος που θα

μας προφυλάξει από ό,τι πιθανόν και-
νούργιο προβάλλει. Επομένως δεν έχου-
με καμία αντίρρηση, θα το κάνουμε και
πάλι και όσες φορές χρειαστεί».

Η επιστροφή της Μικτής Επιτροπής
Ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι κατά τη

χθεσινή συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με
τον Αρχιεπίσκοπο συμφωνήθηκε να…
αναζωογονηθεί η Μικτή Επιτροπή για την
εξέταση όλων των ζητημάτων Πολιτείας
και Εκκλησίας. Πρόκειται, επί της ου-
σίας, για ένα φόρουμ συζήτησης που
απαρτίζεται από εκπροσώπους τόσο της
κυβέρνησης όσο και της Εκκλησίας και
είχε ατονήσει τα προηγούμενα χρόνια.
Μητσοτάκης και Ιερώνυμος δεν συμφώ-
νησαν ακόμη για τα πρόσωπα που θα την
απαρτίζουν, αλλά θα πρόκειται ουσιω-
δώς για έναν μηχανισμό που θα απασχο-
λείται με όλα τα πρακτικά ζητήματα που
ανακύπτουν στη σχέση των δύο πλευρών,
προκειμένου να μη χρειάζεται να απα-
σχολούνται μονίμως με την επίλυσή τους
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπί-
σκοπος Ιερώνυμος. Θεωρείται πιθανό σε
αυτή να συμμετάσχει ο υπουργός Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποί-
ος έχει χειριστεί αρκετά ζητήματα που
αφορούν στην Εκκλησία τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο. Αναμφίβολα ένα από τα
ζητήματα είναι και αυτό της Εκκλησια-

στικής Περιουσίας, το οποίο θέτει επί τά-
πητος με επιστολή του προς τον υπουργό
Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα ο Αρχιε-
πίσκοπος, με δεδομένη την ανάρτηση
των νέων δασικών χαρτών. Ο κ. Ιερώνυ-
μος είναι επί χρόνια εξειδικευμένος στα
των περιουσιακών της Εκκλησίας και με
αυτή την επιστολή εκφέρει συγκεκριμέ-
νες ενστάσεις.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης ενη-
μέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για την πρόθε-
ση της ΠτΔ Κατερίνας Σακελλαροπούλου
να καλέσει στην Ελλάδα τον Πάπα Φραγ-
κίσκο το επόμενο διάστημα, πιθανότητα
τον Σεπτέμβριο, ανάλογα φυσικά με το
πώς θα έχει εξελιχθεί η πανδημία.

Υποδεχόμενος τον
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
στο Μαξίμου, ο κ.
Μητσοτάκης οριοθέτησε
ως στόχο το «να πείσουμε
τους συμπολίτες μας που
εξακολουθούν να είναι
καχύποπτοι»

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Παντιέρα... ράσα για τα εμβόλια
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Τ
α... μαχαίρια τους ακονίζουν
οι... φυλές του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τη
θυελλώδη συνεδρίαση του Πο-
λιτικού Συμβουλίου, του οποίου

είχαμε αποκαλύψει τους διαλόγους, αύ-
ριο Παρασκευή ξεκινά η Εθνική Προ-
γραμματική Συνδιάσκεψη του κόμματος
που φιλοδοξεί να μετατραπεί σε μίνι προ-
γραμματικό συνέδριο, αφού σε αυτή θα
συμμετέχουν περί τα 2.000 στελέχη, τα
μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγ-
κρότησης (ΚΕΑ) και τα εκλεγμένα μέλη
των νέων νομαρχιακών οργανώσεων.

Στην εν λόγω Εθνική Προγραμματική
Συνδιάσκεψη στο Κατράκειο Θέατρο Νί-
καιας αναμένεται να εγκριθεί το πρόγραμ-
μα του κόμματος -«Εναλλακτική Κυβερ-
νητική Πρόταση»- και να καθοριστούν τα
επόμενα βήματα προς το τακτικό συνέ-
δριο του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. μετά τη ΔΕΘ.

Η ηγεσία θα ήθελε έναν «ορθολογικό
πολιτικό λόγο» που θα προσέγγιζε τον
«πολιτικό ρεαλισμό» και θα έφερνε πιο
κοντά ψηφοφόρους της ευρύτερης Κεν-
τροαριστεράς, όπως το συζήτησε και με
τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ο Αλέξης
Τσίπρας κατά το ταξίδι του της περασμέ-
νης εβδομάδας στις Βρυξέλλες, χρησιμο-
ποιώντας τον όρο «προοδευτική διακυ-
βέρνηση» σε Ελλάδα και πανευρωπαϊκά.
Απέναντί του, όμως, βρίσκει τους επίμο-
νους θιασώτες της «ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς», οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ήτ-
τα στις εκλογές του 2019 «οφείλεται στην
εγκατάλειψη αυτού του αριστερού ριζο-
σπαστισμού».

Στο τελευταίο Πολιτικό Συμβούλιο πριν
από το ταξίδι Τσίπρα στην Ευρώπη οι δύο
αντίπαλες τάσεις έβγαλαν τα μαχαίρια από
τα θηκάρια, θυμίζοντας σε πολλούς τον
«αντιμνημονιακό λόγο» του 2015. Οι Νί-
κος Φίλης, Νίκος Βούτσης, Ευκλείδης
Τσακαλώτος, Πάνος Σκουρλέτης, Δημή-
τρης Βίτσας και Θοδωρής Δρίτσας διαφώ-
νησαν για την ενίσχυση της Fraport εξαι-
τίας των οικονομικών συνεπειών της παν-
δημίας, όπως είχαν διαφωνήσει και με την
επένδυση στο Ελληνικό, ενώ, όπως δια-

τείνονται, διαφωνούν και με την επένδυση
της Capital στην Κασσιώπη Κερκύρας…

Ανάλογα με το θέμα που παρουσιάζεται
κάθε φορά, οι διάφορες «τάσεις» ή «φυ-
λές» του ΣΥΡΙΖΑ συνάπτουν εσωκομματι-
κές συμμαχίες. 

««Ομπρέλα», «53+»: Θεματοφύλακας
της αριστερής και ριζοσπαστικής «ψυ-
χής» του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τους προεδρικούς,
είναι απλώς η «ομπρέλα» μιας διευρυμέ-
νης και συντεταγμένης πια εσωκομματι-
κής αντιπολίτευσης που στο όνομα της
συλλογικότητας θέλει να θέσει κόμμα και
ηγεσία υπό πολιτική κηδεμονία.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Ανδρέ-
ας Ξανθός των «53+» αποτελούν ηγετικά
στελέχη της τάσης. Μαζί τους συμπλέουν
οι Νίκος Βούτσης, Πάνος Σκουρλέτης και
Νίκος Φίλης, ενώ σημαίνουσα μεταγραφή
θεωρείται ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο
οποίος έπειτα από μια δεκαετία στην
πλευρά των αμιγώς Προεδρικών περνά
στην άλλη όχθη.

Ο πολιτικός τους προσανατολισμός πα-

ραμένει στραμμένος στη δομική και όχι
«πολωτική και επιφανειακή αντιπολίτευ-
ση», η προοδευτική διακυβέρνηση τους
αφορά στον βαθμό της συγκρότησης με-
τώπων προς τα αριστερά -ΚΚΕ, ΜέΡΑ25
και κινήματα-, οι περισσότεροι βλέπουν
επιφυλακτικά, αν όχι καχύποπτα, τις γέ-
φυρες με το Κίνημα Αλλαγής και θεωρούν
ότι η «δεύτερη φορά Αριστερά» πρέπει να
περάσει πρώτα από την ιδεολογική και
προγραμματική αναβάπτιση προτού διεκ-
δικήσει την επιστροφή στην εξουσία. Οι
εσωκομματικοί τους αντίπαλοι τους χρε-
ώνουν «θεωρητισμό» και ενίοτε «ελιτι-
σμό» και λένε ότι ελάχιστα τους ενδιαφέ-
ρει η επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στη διακυ-
βέρνηση.

ΡΕΝΕ: Ριζοσπαστική Εναλλακτική Ενό-
τητα, που αποτελεί προϊόν της διάσπασης
των Προεδρικών. Αποσχίστηκαν οι Αντώ-
νης Κοτσακάς, Πάνος Ρήγας και Νίκος
Σκορίνης και μαζί τους συμπορεύεται μια
ομάδα νεότερων στελεχών από όλη την
Ελλάδα: από τον Διονύση Τεμπονέρα, τον

Στέργιο Καλπάκη και τον Άκη Καλαμαρά
έως τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέ-
ξανδρο Τριανταφυλλίδη.

Προεδρικοί: Εν όψει της αυριανής συν-
διάσκεψης, οι προεδρικοί, παραμένοντας
η πιο μεγάλη και πλειοψηφική δύναμη,
ελέγχουν μακράν την Κοινοβουλευτική
Ομάδα και ετοιμάζονται για την αντεπίθε-
ση με το δικό τους κείμενο-πλατφόρμα. Οι
Νίκος Παππάς, Χρήστος Σπίρτζης, Παύ-
λος Πολάκης και Ρένα Δούρου βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή, ενώ δυναμική εμ-
πλοκή από τη νεότερη «φουρνιά» έχουν οι
Κώστας Ζαχαριάδης και Γιώργος Τσίπρας.
Όλοι από κοινού επιδιώκουν πάση δυνά-
μει τη διεύρυνση και βλέπουν περίπου ως
νομοτελειακή την προοδευτική διακυβέρ-
νηση μέσα από την προσέγγιση με το Κί-
νημα Αλλαγής.

Χρεώνουν στείρο δογματισμό στην
«Ομπρέλα» και προσωπικές βλέψεις σε
κάποια από τα στελέχη της και θεωρούν
ότι στην πιο κρίσιμη καμπή της διακυβέρ-
νησης Μητσοτάκη «ο ΣΥΡΙΖΑ γεννά νέα
εσωστρέφεια αντί για, πάση δυνάμει,
εξωστρέφεια».

Αριστερό Δίκτυο: Είναι η τάση που είχε
δημιουργήσει ο Δημήτρης Τζανακόπου-
λος και στην οποία έχει πλέον κεντρικό
ρόλο ο Γιάννης Μπασκόζος. Στις τάξεις
του βρίσκονται ο Δημήτρης Βίτσας, η Έφη
Καλαμαρά και ο Κώστας Πουλάκης, ενώ
μεταξύ αυτών και των «53+» κινούνται και
οι Έφη Αχτσιόγλου και Αλέξης Χαρίτσης.
Πολιτικά και ιδεολογικά βρίσκονται πολύ
πιο κοντά στην «Ομπρέλα», αλλά πολλά
στελέχη του έχουν ευθείες αναφορές
στον πρόεδρο.

Οι φυλές του ΣΥΡΙΖΑ είναι… εδώ
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Το… δίδυμο Πολάκη - Παππά
Οι δύο πρώην υπουργοί συγκαταλέγονται μεταξύ των Προεδρικών. Εξ αυτής της ιδιότητάς τους
πολλοί πιστεύουν ότι «χαίρουν αρχηγικής προστασίας» ή «χρεώνεται ο πρόεδρος» τις όποιες
αμαρτίες τους. Στον Παύλο Πολάκη χρεώνεται η «πολιτική αργκό», στον δε Νίκο Παππά η υπό-
θεση Καλογρίτσα και η παραπομπή του με απόφαση της Προανακριτικής Επιτροπής.
Στη Συνδιάσκεψη αναμένεται να ζητηθεί ένα «γενικό σιωπητήριο» και για τους δύο πρώην
υπουργούς προκειμένου να μην προκαλούν κακό στην παράταξη και στους στόχους που έχει
θέσει η ηγεσία για συσπείρωση ευρύτερων πολιτικών δυνάμεων στο εγχείρημα της Προοδευτι-
κής Συμμαχίας.
Τούτων όλων δοθέντων, ζητούμενο παραμένει αν στην τριήμερη Εθνική Προγραμματική Συν-
διάσκεψη, που αρχίζει αύριο, αναδειχθούν -και με ποιον τρόπο- οι «διαφορετικές πολιτικές
απόψεις και αντιλήψεις» για την αντιπολιτευτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

Έκλεισαν ραντεβού στο «Κατράκειο» με... τα όπλα παρά πόδα

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός



Η συνάντηση Αρχιεπίσκοπου
- Σκρέκα και η επιστολή    
Αφήνω και αυτό το άρθρο να υπάρχει - θα μας χρει-
αστεί στο μέλλον. Για όσους ενδεχομένως δεν γνω-
ρίζετε, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος έχει εδώ και μήνες στείλει επιστολή στον
υπουργό Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα (και τον συ-
νάντησε από κοντά) για τα ιερά φιλέτα της Εκκλη-
σίας. Ο κ. Ιερώνυμος αντιδρά με τους δασικούς χάρ-
τες, καθότι, όπως λέει, μοναστηριακά ακίνητα που
ήταν χαρακτηρισμένα με νόμους ως καλλιεργήσι-
μες εκτάσεις τώρα «βαφτίζονται» δάση. Μάλιστα,
καταθέτει τα επιχειρήματά του σε επιστολή που
έστειλε προ ημερών στον υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Ο Αρχιεπίσκοπος
αποκαλύπτει ότι στη συνάντηση που είχε με τον
υπουργό στις 24 Μαρτίου συζήτησαν και το θέμα των
δασικών χαρτών. Αναφέρει, επίσης, ότι είχε υπο-
γραμμίσει στον αρμόδιο υπουργό ότι τα θέματα στις
σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτείας έχουν αντιμετωπι-
στεί με Προεδρικά Διατάγματα από τα έτη 1930 και

1952. Εν συνεχεία ο Αρχιεπίσκοπος, απευ-
θυνόμενος στον υπουργό, του επιση-

μαίνει εκ νέου ότι με τους δασικούς
χάρτες κινδυνεύει να χαθεί και η
τελευταία εκκλησιαστική περιου-
σία. Ουδέν σχόλιον…

Δεν πρόκειται να ανοίξει
«ρουθούνι»
Για τα εφαρμοστικά μνημόνια της συμφωνίας των Σκο-
πίων μην περιμένετε μεγάλες μάχες στη «γαλάζια»
παράταξη. Ο Καραμανλής συνέφαγε με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τα έλυσε αυτά τα θέματα… Ο Σαμαράς
έτσι κι αλλιώς είναι εξαφανισμένος αυτό το διάστημα,
αν και λένε ότι ετοιμάζει συνέντευξή του σε κυριακά-
τικη εφημερίδα, προκειμένου, εγκαίρως, να διαχωρί-
σει τη θέση του. Τα γραπτά μένουν, που λέμε… Θα χτυ-
πήσει δύο - τρία τσιτάτα κατά της συμφωνίας και τέλος.
Οι υπόλοιποι βουλευτές θα ψηφίσουν κανονικά. Αλλά,
ακόμα κι αν υπάρξουν ένα - δύο διαρροές, η κατάσταση
θα είναι ελεγχόμενη…

Αποχώρηση-ρεκόρ… 

Μόλις 23 ημέρες διήρκεσε η θητεία του Βασίλη
Καρατζά στο Διοικητικό Συμβούλιου του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κοινώς έσπασε όλα τα
ρεκόρ. Στις 31 Μαΐου η Γενική Συνέλευση του
Χρηματιστηρίου είχε αποφασίσει την
τοποθέτηση του κ. Καρατζά στη θέση του
ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.
της εταιρείας. Ωστόσο, στις 23 Ιουνίου ο κ.
Καρατζάς δήλωσε την παραίτησή του από τη
θέση. Τελικά, έγινε γνωστό πως θα τον
αντικαταστήσει ο Ομογενής Nicholaos (Nick)
Krenteras, στέλεχος με 25ετή καριέρα στον
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
κάτοχος πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις από το
Πανεπιστήμιο Brown και ΜΒΑ από το Columbia
Business School. Δεδομένου ότι ο κ. Krenteras
διαμένει εκτός Ελλάδος, θα ασκεί τα καθήκοντά
του κυρίως εξ αποστάσεως…

Περί νόμου
Παρασκευόπουλου
Σας το άφησα για κερασάκι στην τούρτα! Για να
μη σας κοροϊδεύουν. Με τον νόμο 4322/2015 ή
όπως είναι ευρύτερα γνωστός, «Νόμο
Παρασκευόπουλου», αποφυλακίστηκαν μέχρι
το 2019 συνολικά 17.000 εγκληματίες! Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία, κάθε μήνα έβγαιναν
από τη φυλακή περίπου 430-450 κρατούμενοι,
κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων
του νόμου Παρασκευόπουλου, ο οποίος
διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι όλα όσα
ακούγονται είναι fake news. Ανάμεσα στους
κακοποιούς που αποφυλακίστηκαν σε
σκανδαλωδώς σύντομο χρονικό διάστημα ήταν
ληστές, βιαστές και δολοφόνοι. Το 2015
αποφυλακίστηκαν 1.735 κρατούμενοι, το 2016
αποφυλακίστηκαν 3.455, το 2017 βγήκαν 4.635,
το 2018 αποφυλακίστηκαν 4.765 και το 2019
αποφυλακίστηκαν 3.603. Τίποτα δηλαδή,
ψιλοπράγματα! 
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Να καταθέσουν χωρίς τις κωδικές
ονομασίες τους, αλλά με τα πραγματικά
στοιχεία της ταυτότητάς τους οι δύο

προστατευόμενοι μάρτυρες της κύριας υπόθεσης
της Novartis, ενώπιον της ανακρίτριας του
Ειδικού δικαστηρίου που χειρίζεται την ανάκριση
με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην αναπληρωτή
υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο, ζητεί με πρότασή της στο
Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η
αντεισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου
Βασιλική Θεοδώρου. Σύμφωνα με την πρότασή
της, 46 σελίδων, η κυρία Θεοδώρου ζητά από το
Δικαστικό Συμβούλιο οι δύο προστατευόμενοι
μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Αικατερίνη
Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης» να εξεταστούν
ενώπιον της ανακρίτριας με τα πραγματικά
στοιχεία ταυτότητάς τους, χωρίς την προστασία
που τους παρέχει το καθεστώς περί
προστατευόμενων μαρτύρων, «για την αναζήτηση
της ουσιαστικής αλήθειας στην υπόθεση του
Παπαγγελόπουλου και λοιπών».

Χωρίς «προστασία»
οι μάρτυρες για την
υπόθεση Νovartis

Παίρνουν αποστάσεις 
από τον Πολάκη
Πρώτος και καλύτερος ο Δημήτρης Βίτσας! Μιλών-
τας στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο βουλευτής και πρώην
υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να απαντήσει για τα
έργα και τις ημέρες του Πολάκη. Στο πλαίσιο αυτό,
εμμέσως αποδοκίμασε και τη στάση του Παύλου
Πολάκη, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν έχει εμβο-
λιαστεί. «Μη συζητήσουμε τώρα για τον κ. Πολά-
κη», είπε ο κ. Βίτσας. Ωστόσο, στα επίμονα σχετικά
ερωτήματα για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό
Υγείας απάντησε: «Καλέστε, εάν θέλετε, τον κ. Πο-
λάκη. Δεν είναι ωραίο να συζητάω για έναν συνά-
δελφο, για ό,τι καλό ή ατυχές έχει κάνει». Σε ερώ-
τημα για την Εθνική Συνδιάσκεψη του κόμματος και
το εάν θα συζητηθεί το θέμα της Fraport και της επι-
δότησης λόγω lockdown που προκάλεσε διαφω-
νίες στο Πολιτικό Συμβούλιο μεταξύ του κ. Τσίπρα
και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βίτσας είπε ότι «στον
ΣΥΡΙΖΑ με μία έννοια είμαστε όλοι προεδρικοί - δεν
αμφισβητούμε τον κ. Τσίπρα».

Ο Τσαμάζ πάει… τρένο. Προ τριών εβδομάδων η Γενι-
κή Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε τα bo-
nus επίτευξης στόχων του διευθύνοντος συμβούλου
του ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ. Αυτά αφορούσαν το 2020,
την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2017-2020, αλλά
και τη μεταβλητή αμοιβή για το Πρόγραμμα Κινήτρου
Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης. Συνολικά, ο κ. Τσα-
μάζ έλαβε ως bonus σχεδόν 20 μικτούς μηνιαίους μι-
σθούς. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος έχει συνδέσει το
όνομά του μόνο με επιτυχίες και το ίχνος του είναι
ισχυρό στη νέα μέρα του ΟΤΕ. Για την ακρίβεια, ο Τσα-
μάζ πήγε τον ΟΤΕ στο μέλλον…
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Αγώνα δρόμου έχει ξεκινήσει ο Φραγκογιάννης 
Την Κυριακή αναμένεται να βρίσκεται στη Λιβύη ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας
Φραγκογιάννης για να εγκαινιάσει το νέο προξενείο. Ο υφυπουργός, αρμόδιος για την Οικονομική
Διπλωματία, θα επιχειρήσει να προωθήσει στη Λιβύη Έλληνες επιχειρηματίες για συμμετοχή τους
στην ανοικοδόμηση της αραβικής αυτής χώρας. Για την ακρίβεια, ο υφυπουργός έχει ξεκινήσει
έναν αγώνα δρόμου στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια και, μετά τη Λιβύη, σπεύδει στις 8 και τις
9 Ιουλίου η Βουλγαρία, στην πρωτοβουλία των τριών θαλασσών (Three Seas Initiative). Πρόκειται
για μια κοινή προσπάθεια 12 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ανατολική Ευρώπη για την
ανανέωση των φυσικών και ψηφιακών δεσμών μεταξύ της Βαλτικής, της Αδριατικής και της
Μαύρης Θάλασσας. Τη χώρα μας θα εκπροσωπήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό ο υφυπουργός Κώστας Φραγκογιάννης.

Ο Μένιος «κυνηγάει»
τον Μπάμπη…

Είναι ενδε-
χομένως σου-
ρεάλ, όμως εί-
ναι αληθινό. Ο
Μένιος «κυνη-
γάει», μαθαί-
νω, μέσα στον
Κορυδαλλό τον δολοφόνο της Καρολάιν να
του δώσει συνέντευξη! Ως γνωστόν, ο δολο-
φόνος της Καρολάιν φυλάσσεται στη VIP
πτέρυγα του Κορυδαλλού, μακριά από άλ-
λους ποινικούς, εκεί όπου κρατούνται άτο-
μα τα οποία έχουν απασχολήσει τη δημο-
σιότητα και υπάρχει φόβος για τη σωματική
τους ακεραιότητα. Στην ίδια πτέρυγα βρί-
σκεται και ο Μένιος Φουρθιώτης, ο οποίος
έχει συνδρομητική τηλεόραση μέσα στις
φυλακές και ενημερώνεται για τα πάντα.
Έτσι, γνωρίζει πολύ καλά ποιος ακριβώς εί-
ναι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος και πόσο
απασχολεί τον κόσμο η υπόθεση των Γλυ-
κών Νερών και προσπαθεί για συνέντευξη.
Τι άλλο θα ζήσουμε; 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Ο φόβος των
πλειστηριασμών
Υπάρχει τεράστιος φόβος ότι οι
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας
θα πυροδοτήσουν κοινωνικές
εκρήξεις και αυτό δεν το επιθυμεί
κανείς - ιδιαίτερα η κυβέρνηση.
Ήδη η Συντονιστική Επιτροπή της
Ολομέλειας των προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,
κατά την τελευταία συνεδρίασή της,
μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφάσισε τα
εξής: Τη σύγκληση της Ολομέλειας
των προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, την Τετάρτη
9/6/2021, προκειμένου να
συζητήσει τα ζητήματα που
ανακύπτουν από την εφαρμογή του
νέου Πτωχευτικού Κώδικα και ιδίως
αυτών που αφορούν στην προστασία
της πρώτης κατοικίας, λαμβάνοντας
υπόψη την αποφλοίωση της
προστασίας της πρώτης κατοικίας,
που ο Κώδικας εισάγει, όπως έχει
τονίσει, άλλωστε, η Ολομέλεια με
προηγούμενες αποφάσεις της και
δεδομένου ότι, μέχρι σήμερα, δεν
έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες
εφαρμοστικές του νόμου
υπουργικές αποφάσεις, δεν έχει
συσταθεί ο φορέας διαχείρισης και
δεν λειτουργεί η πλατφόρμα
υποβολής αιτήσεων. 
Μαθαίνω ότι και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τους
υπουργούς του να καταθέσουν
άμεσα ένα σχέδιο που να δώσει
κάποιους μήνες ανάσας…

Οπρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σήμερα να πάει περιχα-
ρής στα Σκόπια και συγκεκριμένα στην Οχρίδα, για το Φόρουμ των Πρε-
σπών (Prespa Forum Dialogue), με θέμα «Δυτικά Βαλκάνια, το κομμάτι

που λείπει για την ολοκλήρωση της Ευρώπης». Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φόρουμ
αυτό διοργανώνεται από το υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής χώρας. Συμμε-
τέχουν 300 προσκεκλημένοι - ανάμεσά τους και οι πρόεδροι της Σλοβενίας, του
Μαυροβουνίου και οι πρωθυπουργοί της Σερβίας, της Αλβανίας και του Κοσόβου,
ενώ έχει προσκληθεί και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Γιοχάνες Χαν. Μη με ρω-
τήσετε αν θα πάρει μαζί του και τον μεγάλο «αρχιτέκτονα», τον Νίκο Κοτζιά - το
θεωρώ δεδομένο. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή;

Η Σούκουλη βλέπει προσπάθεια εξόντωσής της
Μετά την απόφαση του Εκλογοδικείου, από την οποία

έχασε τη βουλευτική της έδρα στην Κόρινθο, η κυρία Ελέ-
νη Μαρία Σούκουλη που ήταν και αναπληρώτρια κοινο-
βουλευτική εκπρόσωπος της Ν.Δ., με γραπτή της δήλωση,
αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη από καρδιάς για την έμπρακτη εμπιστοσύνη του στο
πρόσωπό της, αναφέρει: «Νιώθω πραγματικά περήφανη
που με επέλεξε να τον εκπροσωπήσω στο λίκνο της Δημο-
κρατίας. Δεν λυγίζω, διότι γνωρίζω ότι ούτε και εσείς λυ-
γίζετε. Είμαστε πλέον Πολλοί και θα συνεχίσουμε Μαζί,
ακόμα πιο δυνατά, με αταλάντευτη πίστη ότι στο τέλος το Φως πάντα θα νικάει το Σκο-
τάδι». Αφήνει, δηλαδή, αιχμές για κάποια σκοτεινά κέντρα που ήθελαν την πολιτική της
εξόντωση… Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο η κυρία Σούκουλη, αλλά καλό θα ήταν να
κατονομάσει αυτά τα κέντρα. Αόριστες καταγγελίες συνήθως πέφτουν στο κενό…

Το
... 

Πρ
όσ

ωπ
ο

7

Δωρεάν μαθήματα Τουρκικών
από τον Ερντογάν. Ο τύπος δεν
παίζεται με τίποτα! Έχει ξεκινήσει
επιχείρηση «στοργή και προ-
δέρμ» στους ανταποκριτές του
ξένου Τύπου, που είναι διαπι-
στευμένοι στην Τουρκία. Ο πρό-
εδρος Ερντογάν δίνει τη δυνατό-
τητα δωρεάν μαθημάτων της
τουρκικής γλώσσας με δαπάνες
του τουρκικού Δημοσίου, προνο-
μιακό καθεστώς εμβολιασμού
τους από το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας της γείτονος και άλλες διευκο-
λύνσεις, με ένα μόνο αντάλλαγμα:
Να του βάλουν ένα πλούσιο και
μεγάλο «κομμάτι» στα έντυπά
τους. Αν μη τι άλλο, είναι ξύπνιος
ο Ταγίπ.

LOCK

Ο Τσίπρας πάει στη χώρα
που «κατασκεύασε»
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του
Μάκη
Δεληπέτρου

Δημοσιογράφος
makis.delipetros@gmail.com

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος

Ν έοι στον Πειραιά ζούσαμε σαν σε σκηνικό
κινηματογραφικής ταινίας. Έξοδος σε κά-

να ταβερνάκι, γόπα, χωριάτικη, πληρωμή 100
δρχ. με το… κεφάλι και απέναντι από εμάς, από
του Ξαβέρη, οι γερανοί του εμπορικού λιμανιού,
προϊστορικοί γίγαντες, που πάλευαν ακόμη με τε-
ράστια τσουβάλια, σαμπανιές κ.λπ. να ξεφορτώ-
σουν τα φορτηγά πλοία.

Και ενώ περίμενες να ξεπροβάλει κάνας Κα-
ζάκος ντυμένος… λιμενικός ή η Μελίνα, οι πιο
αισιόδοξοι, κανένας από εμάς, τα φοιτητάκια της
συμφοράς που τα ήξεραν όλα, δεν σκεφτόταν
πως ζούσαμε στο μοναδικό λιμάνι που δεν είχε
τρένο-τρένο, εκτός από εκείνο το θλιβερό που
θύμιζε Φαρ Ουέστ και έπιανε κάθε που γινόταν
Μουντιάλ στον Άγιο Διονύση, μεγάλη η χάρη
του…

Συνηθισμένο φαινόμενο οι πολιτικές αφίσες
τότε, αλλά εκεί, στο ογδοντατόσο, η πόλη γέμισε
με εκατοντάδες που είχαν το ίδιο, πάνω κάτω, πε-
ριεχόμενο. Τις υπέγραφαν πολλά γνωστά και
«μεγάλα» κόμματα αλλά και δεκάδες οργανώ-
σεις, του ολιγομελούς ΚΚΕ Μ-Λ (ανασυγκροτη-
μένου), όπως αυτοπεριγραφόταν, συμπεριλαμ-
βανομένου!

«Να κλείσουν οι ρυπογόνες βιομηχανίες», «να
φύγει ο Δράκος (ο υποσταθμός της ΔΕΗ) από το
Κερατσίνι», «να απομακρυνθούν οι περιβαλλον-

τοκτόνες εταιρείες από τη ναυπηγοεπισκευαστι-
κή ζώνη», «να απαγορευτεί η λειτουργία των λι-
πασμάτων», «να γίνουν πάρκα οι χώροι των βιο-
μηχανιών που σκοτώνουν» και άλλα τέτοια όμορ-
φα, γοητευτικά, υψηλά και μεγάλα.

Ο αφελής της παρέας κάποια στιγμή τόλμησε
να ρωτήσει το απλό: τι θα γίνει αν όλα αυτά γίνουν
πράξη;

Και, φυσικά, όλοι τον ήξεραν ως… απολίτικο,
του εξήγησαν ότι ο «καπιταλισμός δεν μπορεί να
πάει κόντρα στον εαυτό του, δεν θα αυτοκτονήσει,
δεν θα πάρει ποτέ μέτρα υπέρ του περιβάλλον-
τος»!

Το ταβερνάκι έγινε πασίγνωστο, απέκτησε και
πολλά άλλα να του κάνουν παρέα, έβαλε στο με-
νού και μπαρμπούνια και γαρίδες και καραβίδες
και, μαντέψτε, τον ίδιο πάνω κάτω καιρό κλείνανε
η μία μετά την άλλη οι επιχειρήσεις κάθε είδους
στην περιοχή και όσες δεν έκλεισαν μετανάστευ-
σαν από Τουρκία και πέρα…

Ο καπιταλισμός είχε, όπως φαινόταν, αποφασί-
σει να αυτοκτονήσει, γιατί πάρκα και παρκάκια
ξεφύτρωναν παντού, ιδανικό μέρος για ξεκούρα-
ση των ανέργων και καταφύγιο των ερωτευμέ-
νων.

Μόνο που οι άνεργοι που διαρκώς πλήθαιναν,
όπως και ο έρωτας, δεν τρέφονται με αισθήματα
και συγκινήσεις!

Η ανεργία έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, άρ-

χισαν οι αναζητήσεις οιασδήποτε δουλειάς σε

μακρινές περιοχές, τα ποσοστά των ανθρώπων

χωρίς δουλειά άγγιξαν και σε πολλές γειτονιές

ξεπέρασαν Κοζάνες και Πτολεμαΐδες και Λαύρια.

Δεν μένω στον Πειραιά, αν και θα το ήθελα, αλ-

λά πηγαίνω «κρυφά» τα Σαββατοκύριακα και πί-

νω καφέ σε μικρά καφενεδάκια.

Τώρα έχει βρεθεί μία άλλη, υπέρλαμπρη ενα-

σχόληση για όσους συνταξιούχους είναι θιασώ-

τες των πολιτικών παραδοξολογιών - με το αζη-

μίωτο, όπως μου εξήγησε ένας γεροεπαναστάτης

φίλος μου, εξ αλλαχού ορμώμενος: «Να φύγουν

οι Κινέζοι από το λιμάνι», «όχι στην τουριστικο-

ποίηση που καταστρέφει την πόλη μας», «το τρέ-

νο καταστρέφει το περιβάλλον στο όρος Αιγά-

λεω» και άλλα τέτοια πανέμορφα που γεμίζουν

με ενθουσιασμό τις ευαίσθητες ψυχές.

Αν δεν υποκρύπτονταν και λογής λογής προ-

σωπικά πάθη στα όσα διατρανώνονται από τις ση-

μερινές (ελίτ πια και όχι φοιτητικές ομάδες) της

πόλης, αν δεν συγκαλύπτονταν πίσω από όλα αυ-

τά προσωπικές φιλοδοξίες και ματαιώσεις, θα

ήθελα και εγώ να διατρανώσω μαζί τους.

Καμιά δουλειά (πεποίθηση κ.λπ.) δεν είναι

ντροπή. Τι, όχι;

Για το περιβάλλον όλα, μετά συγχωρήσεως…

Ηφράση ανήκει στον βετεράνο ποδοσφαιριστή

Γκάρι Λίνεκερ: «Ποδόσφαιρο είναι το άθλημα

που 22 άνδρες κυνηγούν μια μπάλα για 90 λεπτά

και στο τέλος νικούν οι Γερμανοί». Οι πάντες περι-

μένουν γερμανικές νίκες, είτε σε επίπεδο εθνικής

ομάδας είτε σε επίπεδο συλλόγων, όπως περίπου

αναμένει τη θριαμβευτική επανεκλογή της η Νέα

Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Σε κάθε νέα

δημοσκόπηση που δημοσιεύεται η τεράστια από-

σταση από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ εμπεδώνει στη συ-

νείδηση των κυβερνητικών στελεχών ότι η φράση

του Λίνεκερ σίγουρα ταιριάζει και στον Μητσοτάκη.

Προχθές το βράδυ, όμως, η Αγγλία φιλοδώρη-

σε με δύο τεμάχια τα «πάντσερ» και τα έστειλε

σπίτι τους… Και ο Λίνεκερ πήρε πίσω το «δόγμα»

του, που είχε και αυτό τη μοίρα όλων των δογμά-

των: κάποια στιγμή καταρρέουν, διαψεύδονται,

ακυρώνονται.

Έχει τέτοιο πρόβλημα η κυβέρνηση Μητσοτά-

κη; Εκ πρώτης όψεως όχι. Στα πρώτα δύο χρόνια

της διαχειρίστηκε επί ενάμιση έτος μια εξαιρετι-

κά δύσκολη πανδημία, και επί περίπου ένα δεκά-

μηνο τη χειρότερη κρίση με την Τουρκία μετά το

1974. Και σήμερα εξακολουθεί να προηγείται με

περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες του αντιπάλου

της, ο οποίος αδυνατεί να ξεκολλήσει από τα πο-

σοστά του 20%-25% και να πλησιάσει έστω σε

εκείνα του Ιουλίου 2019 (31,5%), όταν έχασε τις

εκλογές.

Ωστόσο, η επόμενη διετία Μητσοτάκη έχει ση-

μαντικές «νάρκες», τις οποίες αν η σημερινή κυ-

βέρνηση δεν φροντίσει να απενεργοποιήσει,

μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ δυσάρε-

στες εξελίξεις. Και το χειρότερο, κάποιες από

αυτές δεν είναι στο χέρι της να τις ακυρώσει.

Παράδειγμα πρώτο, η εξέλιξη της μετάλλαξης

Δέλτα. Ουδείς μπορεί να μας βεβαιώσει ότι όν-

τως μια κοινωνία που ακόμη δεν έχει κτίσει τεί-

χος ανοσίας δεν θα «ξανακυλήσει» από τον Σε-

πτέμβριο, όταν θα έχει επικρατήσει η μετάλλαξη.

Και τότε, όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός Ανάπτυ-

ξης, «έχετε γεια, βρυσούλες»… Δεύτερον, ου-

δείς μπορεί να είναι βέβαιος για τις φετινές επι-

δόσεις του τουρισμού, της «βαριάς βιομηχανίας»

στη σημερινή Ελλάδα. Όπως στα εμβολιαστικά

κέντρα υπάρχουν έτοιμα εμβόλια, αλλά δεν δια-

τίθενται πλέον τόσο πολλά μπράτσα, έτσι και στα

τουριστικά μέρη υπάρχουν πολλά δωμάτια, αλλά

άγνωστος ακόμη είναι ο αριθμός κρατήσεων.

Τρίτον, η ελληνική οικονομία με τα τεράστια ελ-

λείμματα πρέπει να προσαρμοστεί σε μια νέα πε-

ριοριστική πολιτική που ασφαλώς θα εφαρμο-

στεί στην Ε.Ε. μετά το 2022. Καλό και άγιο το Τα-

μείο Ανάκαμψης, αλλά δεν γιατρεύει από τη μια

μέρα στην άλλη τα δομικά προβλήματα της οικο-

νομίας μας. 

Δεν αντιστρέφει το αρνητικό ισοζύγιο τρεχου-

σών συναλλαγών, δεν καλύπτει τα τεράστια ελ-

λείμματα στο ασφαλιστικό σύστημα.

Όλα αυτά είναι διαχειρίσιμα έως τις επόμενες

εκλογές, θα πει κανείς. Σωστά. Αλλά πάντα

υπάρχει το «απρόβλεπτο» που αυτές τις νάρκες

μπορεί να τις ενεργοποιήσει. Για αυτό είναι καλό

η κυβέρνηση να είναι σε εγρήγορση, για να μην

πάθει ό,τι τα «πάντσερ» που πίστεψαν ότι «πάντα

νικούν οι Γερμανοί». Δεν νικούν πάντα…

Δεν νικούν πάντα οι Γερμανοί
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Τ ο 23o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
έχει πλούσιο πρόγραμμα και καλύπτει όλα τα

δεδομένα. Βλέπουμε 92 ταινίες στο Λιμάνι Θεσσα-
λονίκης και σε επτά ακόμη θερινούς κινηματογρά-
φους της πόλης και 142 ταινίες από το σπίτι μας, το
σαλόνι μας, σε όλη την Ελλάδα. Μας υποδέχτηκαν
στους δύο προσωρινούς θερινούς κινηματογρά-
φους που δημιούργησαν στον Προβλήτα Α’ στο λι-
μάνι Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αγαπημένα θε-
ρινά σινεμά της πόλης: Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης, Άλεξ, Απόλλων, Ελληνίς, Ναταλί, Σινέ Άλ-
σος του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, Σινέ Τζένη Κα-
ρέζη του Δήμου Παύλου Μελά. Και, φυσικά, διαδι-
κτυακά στο online.filmfestival.gr.

Η φετινή καλοκαιρινή και υβριδική διοργάνωση
παρουσιάζει συνολικά 151 συγκλονιστικά ντοκιμαν-
τέρ από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, ένα
νέο τμήμα podcast, δύο αφιερώματα και τις αναπτυ-
ξιακές δράσεις της Αγοράς. Οι προβολές πραγματο-
ποιούνται με όλα τα υγειονομικά μέτρα που υποδει-
κνύουν οι αρμόδιοι φορείς για τον περιορισμό της
διασποράς του κορονοϊού, ενώ το Φεστιβάλ διεξά-
γεται με την υποστήριξη του ΕΟΔΥ.

Το 23ο Φεστιβάλ ξεκίνησε την Πέμπτη 24 Ιουνίου
με ένα συναρπαστικό μουσικό ντοκιμαντέρ για μια
μυθική σταρ: το ντοκιμαντέρ «Tina» ρίχνει μια διεισ-
δυτική ματιά στη λαμπερή καριέρα και την εκρηκτι-
κή ζωή της Τίνα Τέρνερ. Μέχρι και την Κυριακή 4
Ιουλίου το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε θερι-
νούς κινηματογράφους στη Θεσσαλονίκη και online
για χρήστες σε όλη την Ελλάδα μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας του Φεστιβάλ.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέ-

στης Ανδρεαδάκης επεσήμανε ότι ήταν δύσκολοι οι
τελευταίοι δεκαέξι μήνες: «Μήνες δοκιμασίας. Για
πρώτη φορά στην εξηντάχρονη ιστορία του το Φε-
στιβάλ αναγκάστηκε να μείνει μακριά από τους φυ-
σικούς του χώρους, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Να θέ-
λουμε να συντρίψουμε τον άλλον μόνο και μόνο
επειδή διαφωνούμε μαζί του. Όμως, οι διαφωνίες
είναι η ουσία της δημοκρατίας. Υπάρχει τίποτα συ-
ναρπαστικότερο από τις διαφωνίες; Με τις διαφω-
νίες προχωρούν η ανθρώπινη σκέψη, οι επιστήμες,
η τέχνη, η τεχνολογία, ακόμη και ο έρωτας μια δια-
φωνία είναι. 

Εκρηκτική και αναγεννητική. Τώρα το Φεστιβάλ
είναι και πάλι εδώ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
στα θερινά της πόλης και στο σαλόνι του σπιτιού μας
online σε όλη την Ελλάδα. Είναι, όπως λέει και το
φετινό μας σλόγκαν... και του λιμανιού και του σαλο-
νιού. Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα
Μενδώνη μάς υποστήριξε, μας ενέπνευσε, μας
έδωσε ιδέες και κουράγιο και είχε πάντα ανοιχτό το
τηλέφωνό της για να μας ακούσει».

«Το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
επιστρέφει στην πόλη και, μάλιστα, δυναμικά και με
πολλαπλούς τρόπους, έχοντας κρατήσει σαν κλη-
ρονομιά από πέρυσι το ευρηματικό και καινοτόμο
πνεύμα που αναδύθηκε αναγκαστικά λόγω της παν-
δημίας», τονίζει ο υφυπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολι-
τισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

Συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ από ολόκληρο τον
κόσμο συμμετέχουν στα τρία διαγωνιστικά τμήματα
του Φεστιβάλ. Φέτος παρουσιάζονται περισσότερες
πρεμιέρες από κάθε άλλη φορά. Συνολικά δεκα-

τρείς ταινίες κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα, οκτώ

διεθνή πρεμιέρα και επτά ευρωπαϊκή πρεμιέρα στα

Διεθνή Διαγωνιστικά Μεγάλου Μήκους, Newcom-

ers και Film Forward. Για πρώτη χρονιά ο Χρυσός

Αλέξανδρος Newcomers μετονομάζεται σε Χρυσός

Αλέξανδρος Newcomers «Δημήτρης Εϊπίδης» και

το χρηματικό έπαθλο που συνοδεύει το βραβείο αυ-

ξάνεται σε 10.000 ευρώ.

Η πλατφόρμα συμπαραγωγής και συγχρηματο-

δότησης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

«Thessaloniki Pitching Forum» παρέχει την ευκαι-

ρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν τα πρό-

τζεκτ τους, να δεχτούν σχόλια και συμβουλές και να

ακονίσουν το υλικό τους κατά τη διάρκεια ενός διή-

μερου διαδικτυακού εργαστηρίου. Τα πρότζεκτ πα-

ρουσιάζονται κατά το μονοήμερο pitching σε διε-

θνές πάνελ από ειδικούς και πραγματοποιούνται

συναντήσεις με κορυφαίους επαγγελματίες του χώ-

ρου.

Το ελληνικό ντοκιμαντέρ αποκτά άλλη δυναμική

και εξελίσσεται. Συνολικά προβάλλονται 78 ελληνι-

κές ταινίες, ενώ 8 συμμετέχουν και στα διεθνή δια-

γωνιστικά τμήματα.

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι το

πρώτο στην Ευρώπη που εγκαινίασε ένα νέο τμήμα

αφιερωμένο στα podcasts, διερευνώντας τις εκλε-

κτικές συγγένειες αυτού του νέου είδους με τον κι-

νηματογράφο.

Η Θεσσαλονίκη να επενδύσει στο Φεστιβάλ και

να αξιοποιήσει τις προοπτικές που ανοίγονται

μπροστά της.

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
είναι υβριδικό και καλοκαιρινό

Ο δρόμος της επιστροφής προς την περίφημη κανο-
νικότητα είναι βέβαιο ότι δεν είναι στρωμένος με

τριαντάφυλλα. Η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού προ-
κάλεσε πανικό στα κυβερνητικά επιτελεία των χωρών-
μελών της Ε.Ε., καθώς είδαν και πάλι να ορθώνεται
μπροστά τους ο εφιάλτης των lockdowns. 

Ο κορονοϊός αποδεικνύεται, εκτός από ύπουλος εχ-
θρός, και πολύ ευφυής. Κάνει εξαιρετικά αυτό που
γνωρίζει πολύ καλά: να μεταλλάσσεται διαρκώς. Εμείς,
από την πλευρά μας, προσπαθούμε πλέον να τον αντι-
μετωπίσουμε στα «ίσια», με το εμβόλιο στο χέρι με
σκοπό να χτίσουμε ένα ισχυρό τείχος ανοσίας.

Ως εδώ καλά. Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά των
συμπολιτών μας που είτε διατηρούν επιφυλάξεις για
τον εμβολιασμό είτε στροβιλίζονται στη δίνη της συνω-
μοσιολογίας. Αυτή η πλευρά αποτελεί τη μεγάλη σπα-
ζοκεφαλιά για τον κυβερνητικό μηχανισμό, που προ-
σπαθεί διακαώς να βρει τρόπους προκειμένου να τους
πείσει να συμμετάσχουν στο εμβολιαστικό πρόγραμ-
μα. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Το «χαρτζιλίκι» της

προπληρωμένης κάρτας, αξίας 150 ευρώ, ως κίνητρο
για να παρασυρθούν περισσότεροι νεαροί για εμβολια-
σμό μόνο ενθουσιασμό δεν προκάλεσε στα νεολαιίστι-
κα στέκια. Μάλιστα, έδωσε αφορμή και στην αντιπολί-
τευση για οξεία κριτική. Όσο για τα νέα «προνόμια»
που ανακοινώθηκαν για τους εμβολιασμένους, υπο-
κρύπτουν έναν κοινωνικό εκβιασμό. Από τη στιγμή που
δεν έχει βγει ντιρεκτίβα για υποχρεωτικό εμβολιασμό,
τότε ο καθένας -καλώς ή κακώς- είναι υπεύθυνος για
τις πράξεις του απέναντι τόσο στον εαυτό του όσο και
στο κοινωνικό σύνολο.

Σε μια χώρα σαν τη δικιά μας, που καυχιόμαστε για
το μεσογειακό μας ταμπεραμέντο, με τέτοια μέτρα δεν
αποκλείεται στο κοντινό μέλλον να γίνουμε μάρτυρες
κωμικοτραγικών γεγονότων. Σε πρώτη φάση η τήρηση
αυτών των μέτρων - προνομίων που ανακοινώθηκαν
απαιτεί έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές. Φαντάζει κά-
πως περίεργο να μπαίνουν τα βράδια σε κυριλέ εστια-
τόρια και όχι μόνο «μικτά κλιμάκια ελέγχου» που να
μας τσεκάρουν τα barcodes των πιστοποιητικών εμβο-

λιασμού. Ενδεχομένως να γίνει τις πρώτες μέρες και
μετά να υπάρχει απλώς ο φόβος. 

Αυτό που μετράει είναι η κοινωνική ευθύνη, αλλά ο
καθένας έχει τη δική του άποψη επ’ αυτής. Άρα, λοι-
πόν, οι επαΐοντες του επικοινωνιακού επιτελείου θα
πρέπει να ξεφύγουν από το manual και να αφουγκρα-
στούν τις αιτιάσεις όλων όσοι ανθίστανται στο εμβολια-
στικό πρόγραμμα. Δεν μπορείς απλώς να τους βγάζεις
στο κοινωνικό περιθώριο ή να τους απειλείς εμμέσως
ότι θα βγουν στην ανεργία. «Ψεκασμένοι», φοβισμένοι,
παρασυρμένοι, δεν παύουν να είναι άνθρωποι της δι-
πλανής πόρτας και συμπολίτες μας. Ενδεχομένως να
θέλουν έναν άλλον τρόπο προσέγγισης και η Πολιτεία
οφείλει να τον βρει.  Όχι για αυτούς, αλλά για εμάς που
με το δικό μας «τσίμπημα» βάλαμε το δικό μας «λιθα-
ράκι» στο τείχος της ανοσίας. Με βομβαρδισμό, όμως,
από «αφίσες, κάρτες, και κορνίζες», το μόνο που θα
καταφέρουν στο τέλος είναι να κάνουν και αυτούς που
εμβολιάστηκαν να το μετανιώσουν. Και μην ξεχνάμε ότι
και οι «ψεκασμένοι» έχουν ψυχή και δικαιώματα!

Και οι «ψεκασμένοι» έχουν ψυχή…

του
Αντώνη Ι.

Αντωνόπουλου

Δημοσιογράφος
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη «πρωταγωνίστρια» 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

T o όραμά του η Θεσσαλονίκη να
αποτελέσει τον σημαντικότερο
επιχειρηματικό κόμβο στη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη αλλά και τον

δεύτερο αστικό πόλο ανάπτυξης στην Ελ-
λάδα αποκαλύπτει στην «Political» ο δή-
μαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Αναγνωρίζει ως μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις την επίλυση του προβλήματος
με τις συγκοινωνίες, ενώ ανακοινώνει την
εκ νέου υποψηφιότητά του στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές του 2023.
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Με τη συμπλήρωση δύο ετών από τις
εκλογές και την ανάληψη των καθηκόν-
των σας, ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη
αλλαγή στην πόλη επί των ημερών σας;

Συνεχής προσπάθεια και σκληρή δουλειά
για την καθημερινότητα των πολιτών, βελτίω-
ση της καθαριότητας, προτεραιότητα στις
υποδομές: Αυτό είναι το δικό μας αποτύπω-
μα, σε μια περίοδο κατά την οποία κυριάρχη-
σαν η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα. 

Πιάσαμε όλα τα μεγάλα θέματα της πόλης
από την πρώτη στιγμή, χωρίς περίοδο χάρι-
τος. Δεν φοβηθήκαμε καμία «μαύρη τρύπα»,
κανέναν σκελετό στην ντουλάπα, δεν κρυ-
φτήκαμε. Πήραμε δύσκολες αποφάσεις. 

Αλλαγή στην πόλη είναι η εμπέδωση της
αντίληψης ότι ο δήμος και ο δήμαρχος είναι
στη θέση τους, για να κάνουν τη δουλειά: Να
ασχολούνται με τα αιτήματα, με τα προβλή-
ματα, να σιγουρέψουν ότι κανείς σε αυτήν την
πόλη δεν μένει μόνος και απροστάτευτος. Ότι
η πόλη εξελίσσεται και γίνεται καλύτερη. Αλ-
λαγή στην πόλη είναι οι πολλές μικρές και με-
σαίες παρεμβάσεις, αλλά και η πρόοδος με-
γάλων έργων που ήδη σχεδιάζονται.

Ποιο είναι το όραμά σας για τη Θεσσα-
λονίκη; Οι προκάτοχοί σας ονειρεύον-
ταν να την καταστήσουν μητρόπολη των
Βαλκανίων. Το κατάφεραν και σε ποιον
βαθμό; Εάν όχι, τι έφταιξε και τι μπορεί
να αλλάξει σήμερα;

Ξεπερασμένοι όροι, που εγκλώβισαν την
πόλη και την κράτησαν δέσμια χαμηλών
προσδοκιών. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι ούτε
συμπρωτεύουσα ούτε πρωτεύουσα των Βαλ-
κανίων. Μπορεί, όμως, και πρέπει να γίνει
κόμβος (επιχειρηματικός, τουριστικός, επεν-
δυτικός, εκπαιδευτικός, εμπορικός) στη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη και δεύτερος αστικός
πόλος ανάπτυξης της Ελλάδας. 

Εάν το παρόν δεν μας ικανοποιεί, οφείλου-
με να εξετάσουμε αναλυτικά πού δεν τα πή-
γαμε καλά. Για να γίνει η Θεσσαλονίκη αυτό
το οποίο αντικειμενικά μπορεί, πρέπει να
αποκτήσει τις υποδομές εκείνες που της
αναλογούν. Δείτε, για παράδειγμα, το νέο,
εξαιρετικό αεροδρόμιο και σκεφτείτε την πό-
λη με λειτουργικό μετρό, αναβαθμισμένο λι-
μάνι, αποπερατωμένα τα οδικά δίκτυα, ανα-
πλάσεις στο αστικό περιβάλλον, νέα ΔΕΘ, Γή-
πεδο Τούμπας, νέο άξονα Αριστοτέλους και
αξιοποιημένη όλη την κτιριακή βιομηχανική
κληρονομιά. 

Στον δρόμο που περπατάτε, ποιο είναι
το μεγαλύτερο παράπονο το οποίο
ακούτε από τους δημότες σας και πότε
και για ποιους λόγους ακούσατε το
«μπράβο, δήμαρχε»;

Η φράση «τα παράπονα στον δήμαρχο» εί-
ναι σωστή - άλλωστε εγώ ο ίδιος προτρέπω
να μου τα λένε. Θέλω να έρχομαι σε επαφή με
τους Θεσσαλονικείς, να ακούω τις παρατηρή-
σεις τους και τις επισημάνσεις τους. Αποκτώ

άμεση εικόνα και κυρίως βλέπω την πόλη και
μέσα από τα δικά τους μάτια. Η πανδημία μάς
στέρησε για αρκετό καιρό τη δυνατότητα αυ-
τήν, αλλά τώρα που επιστρέφουμε στην κανο-
νικότητα οι επαφές θα πυκνώσουν και θα
έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα.

«Μπράβο» έχω ακούσει για απλά πράγμα-
τα. Για παράδειγμα, για την τοποθέτηση υπό-
γειων κάδων και για την περιποίηση μικρών
πάρκων. Μικρά αιτήματα ακούω καθημερινά
- ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Η πόλη μας,
άλλωστε, έχει αυτήν την κλίμακα και τη διά-
χυτη οικειότητα που δίνει τη δυνατότητα σε
όλους να μεταφέρουν το πρόβλημά τους και
να ελπίσουν βάσιμα σε επίλυση. Είναι και αυ-
τό στοιχείο της κουλτούρας της πόλης και
μία, αν θέλετε, ζωντάνια. Έχουμε παλμό,
έχουμε ζωή και απαιτήσεις. Ο δήμαρχος
πρέπει και είναι ο άνθρωπος της διπλανής
πόρτας, της παρέας και της συνεχούς παρου-
σίας στην καθημερινότητα της πόλης.

Μετά την πολυετή οικονομική κρίση
που δοκίμασε τις αντοχές των επιχει-
ρήσεων και οδήγησε σε χιλιάδες «λου-
κέτα», ήρθε η πανδημία, η οποία επι-
δείνωσε ακόμη περισσότερο την κατά-
σταση. Ως δήμαρχος της πόλης, τι ζητά-
τε από το κεντρικό κράτος για τη στήρι-
ξή τους;

Εμείς σε μόλις δύο χρόνια έχουμε μειώσει
οριζόντια κατά 25% τα δημοτικά τέλη, πριν και
ανεξάρτητα από τα όποια υποστηρικτικά μέ-
τρα για την πανδημία. Ζητούμε, λοιπόν, οικο-
νομική στήριξη, διευκολύνσεις - διακανονι-
σμούς, μειώσεις φόρων και εισφορών σε
πρώτο επίπεδο, ευνοϊκή κατανομή πόρων
από τον εθνικό σχεδιασμό και επιτάχυνση

διαδικασιών σε ό,τι αφορά τα σχεδιαζόμενα
έργα υποδομής σε δεύτερο επίπεδο. Ζητώ,
δηλαδή, από την κυβέρνηση να ενεργήσει
κατ’ αναλογία με τον ίδιο τρόπο που κινηθή-
καμε και εμείς στον δήμο, κάτι το οποίο σε
μεγάλο βαθμό έχει γίνει. 

Γέννημα-θρέμμα Θεσσαλονικιά, γνωρί-
ζω πολύ καλά το τεράστιο πρόβλημα των
μετακινήσεων στην πόλη, με την καθημε-
ρινή ταλαιπωρία χιλιάδων εργαζομένων
στα λεωφορεία. Κύριε δήμαρχε, πώς και
κυρίως πότε θα γίνει ευκολότερη η καθη-
μερινότητα των πολιτών;

Χρειαζόμαστε καλύτερες συγκοινωνίες -
είναι δεδομένο. Για τον λόγο αυτόν, πριν ακό-
μη να ορκιστώ δήμαρχος, μετέφερα στον επί-
σης νεοεκλεγέντα, τότε, πρωθυπουργό κ.
Μητσοτάκη την αγωνία μου για τον ΟΑΣΘ και
ζήτησα λύσεις άμεσες και αποφασιστικές.
Για τον ίδιο λόγο έφερα το ζήτημα του ΟΑΣΘ
και του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό
Συμβούλιο, με στόχο αφενός να ενημερωθεί
η πόλη και αφετέρου να δημιουργηθούν θετι-
κές εξελίξεις. Για τον ίδιο επίσης λόγο προ-
χωρήσαμε -χωρίς να είναι δική μας υποχρέ-
ωση- στην αγορά 49 μεταχειρισμένων αστι-
κών λεωφορείων, προς ενίσχυση του στόλου. 

Οι λύσεις που έχουν έκτοτε δρομολογηθεί
έχουν βελτιώσει την κατάσταση, αλλά απέχου-
με ακόμη από το επιθυμητό σημείο. Οριστική
λύση στο πρόβλημα της πόλης θα δοθεί όταν
λειτουργήσει το Μετρό και οι αστικές συγκοι-
νωνίες εξοπλιστούν με τον απαραίτητο αριθμό
οχημάτων. Τότε θα μπορούμε να υλοποιήσου-
με τον νέο συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. 

Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που λαμ-
βάνετε για τον τουρισμό και σε ποιον
βαθμό βοηθά, πλέον, η απευθείας ακτο-
πλοϊκή διασύνδεση με τα νησιά των
Σποράδων;

Και αυτή η χρονιά είναι περίεργη. Η πρό-
κληση παραμένει και οι άνθρωποι του τουρι-
σμού έχουν ανταποκριθεί στις νέες απαιτή-

σεις με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Από
εκεί και πέρα, όμως, η εξέλιξη δεν είναι στο
δικό μας χέρι, καθώς τα παγκόσμια τουριστι-
κά ρεύματα μεταβάλλονται βάσει των κατά
τόπους αποφάσεων και φάσεων. Για τη Θεσ-
σαλονίκη, όπου τα προηγούμενα χρόνια εί-
χαν επενδυθεί σημαντικά κεφάλαια και σχε-
διάζονταν για το μέλλον ακόμη περισσότερες
επενδύσεις στον τουρισμό, είναι σημαντικό
αυτός ο κλάδος της οικονομίας να πάει καλά.
Σε ό,τι αφορά τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, δι-
κός μας στόχος είναι να μπορεί κανείς από τη
Θεσσαλονίκη να ταξιδέψει σε περισσότερους
προορισμούς. Σίγουρα οι Σποράδες είναι μια
εξαιρετική επιλογή και η εν λόγω σύνδεση εί-
ναι αμοιβαία επωφελής και γι’ αυτές αλλά και
για εμάς. 

Έχετε, προσφάτως, δηλώσει ανοιχτά την
πρόθεσή σας να διεκδικήσετε εκ νέου τον
δημαρχιακό θώκο στις εκλογές του 2023.
Είστε ανοιχτός σε κομματικές στηρίξεις ή
διαμορφώνετε εσείς δική σας ατζέντα για
τα ζητήματα της πόλης;

Η πόλη και οι Θεσσαλονικείς είναι το μονα-
δικό μου μέλημα. Στόχος είναι να φτάσουμε
στο σημείο να δηλώνουμε και να είμαστε
υπερήφανοι για αυτή, για το βιοτικό επίπεδο
που προσφέρει, για τις ευκαιρίες ανέλιξης
και δημιουργίας, για το εισόδημα, τις υπηρε-
σίες κ.ά. Θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες
εκλογές, καθώς ο κύκλος που άνοιξε το 2019
και η δουλειά, η προεργασία που έχει γίνει,
πρέπει να ολοκληρωθούν. 

Εγώ ως δήμαρχος και η διοίκηση του δή-
μου έχουμε ατζέντα, έχουμε προτεραιότητες
και στόχους. Εφόσον κάποιο πολιτικό κόμμα
θελήσει να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια,
τότε θα έχουμε μια επιβράβευση της δουλει-
άς μας αλλά και μια μικρή νίκη της Αυτοδιοί-
κησης. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε εξέλιξη. Τί-
ποτε δεν μεταβάλλει όλα όσα έχουμε υπο-
σχεθεί και σχεδιάσει. Όσοι περισσότεροι εί-
μαστε σε αυτήν τη σημαντική προσπάθεια της
πόλης μας τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα.

«
Πιάσαμε όλα τα μεγάλα θέματα
της πόλης από την πρώτη 
στιγμή, χωρίς περίοδο χάριτος.
Δεν φοβηθήκαμε καμία «μαύρη
τρύπα», κανέναν σκελετό στην
ντουλάπα, δεν κρυφτήκαμε.
Πήραμε δύσκολες αποφάσεις. 

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Διαφωνεί με τη χρήση της μάσκας
Περίεργη χαρα-

κτηρίζει η καθηγή-
τρια Επιδημιολογίας
του ΕΚΠΑ Αθηνά Λι-
νού την απόφαση που
πήρε η Επιτροπή Λοι-
μωξιολόγων σχετικά
με τη χρήση της μά-
σκας στους εξωτερι-
κούς χώρους. Την
ώρα που οι ειδικοί
κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου για τη
μετάλλαξη Δέλτα, η
οποία αναμένεται να επικρατήσει τους επόμενους μήνες, την ίδια ώρα ελήφθη
και η απόφαση για τις μάσκες.

Παραίτηση
Παρελθόν είναι πλέον η
Εύη Χριστοφιλοπούλου
από το ΙΝΣΟΣΙΑΛ του
Κινήματος Αλλαγής.
Σύμφωνα με
πληροφορίες, η κυρία
Χριστοφιλοπούλου σε
επιστολή της κάνει λόγο
για «φόρτο εργασίας»
στα πανεπιστημιακά της
καθήκοντα,
αποδίδοντας εκεί την
απόφασή της να
απομακρυνθεί από το
τιμόνι του Ινστιτούτου
του Κινήματος Αλλαγής.

Η πρέσβης
Ως γνωστόν, στην τελευταία τους συνάντηση ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν είχαν συμφωνήσει να
εγκαθιδρύσουν μια απευθείας γραμμή επικοινωνίας, ένα κανάλι
μεταξύ των δύο εξ απορρήτων συνεργατών τους: του Ιμπραήμ
Καλίν και της διευθύντριας του διπλωματικού γραφείου του
πρωθυπουργού Ελένης Σουρανή. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό το
«κόκκινο τηλέφωνο» θα είναι σε ισχύ κάνα χρόνο ακόμη, μέχρι
να πάει στη Ρώμη η κυρία Σουρανή.

Τρέχει το μμεγάλο έργο στις Κυκλάδες

Ο
υπουργός Ενέργειας κ. Σκρέκας παρουσίασε
το ενεργειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες από το

Λαύριο με την κατασκευή της δ’ φάσης διασύνδεσης
των Κυκλάδων που περιλαμβάνει τη διασύνδεση της
Σαντορίνης, της Μήλου, της Φολεγάνδρου και της Σε-
ρίφου με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας.

Το έργο αποτελείται από τις επιμέρους διασυνδέσεις

Νάξος - Σαντορίνη, Σαντορίνη - Φολέγανδρος, Φολέ-
γανδρος - Μήλος, Μήλος - Σέριφος και Σέριφος - Λαύ-
ριο, ενώ με υποβρύχιο καλώδιο μέσης τάσης προβλέ-
πεται να διασυνδεθεί και η Σίφνος με τη Σέριφο.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 408 εκατ. ευρώ,
από τα οποία η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης θα καλύψει τα 170 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός για
την ανάθεση της διασύνδεσης προβλέπεται να ολοκλη-
ρωθεί φέτος.
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Ηειδική απεσταλμένη του γ.γ. του ΟΗΕ
για το Κυπριακό Τζέιν Χολ Λουτ συνεχί-
ζει τις διαβουλεύσεις της για να διαπι-

στώσει αν μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος με-
ταξύ όλων των εμπλεκομένων, το οποίο μέχρι
στιγμής δεν υπάρχει.
Σύμφωνα με πηγή του ΟΗΕ, o γ.γ. του οργανι-
σμού δεν είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει
μια νέα άτυπη διάσκεψη τύπου 5+1 για το Κυ-
πριακό και η κυρία Λουτ δεν θα εισηγηθεί στον
κ. Γκουτέρες την πραγματοποίηση μιας νέας
άτυπης διάσκεψης, εκτός αν δει ότι υπάρχει
κοινό έδαφος.
Ο γ.γ. τής είχε ζητήσει όταν πάει στην Κύπρο να
μη μιλήσει μόνο με τους ηγέτες αλλά και με άλ-
λα άτομα, όπως τους πολιτικούς ηγέτες και την
Κοινωνία των Πολιτών και στις δύο πλευρές
ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα. Το Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συζητήσει
στις 21 Ιουλίου, μία μέρα μετά την επίσκεψη
του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στα Κατεχόμενα, την έκθεση του γ.γ. του ΟΗΕ
για την ειρηνευτική δύναμη και την ανανέωση
της θητείας της, καθώς και την έκθεση του Αντ.
Γκουτέρες για την Αποστολή των Καλών του
Υπηρεσιών.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας, στο οποίο θα προ-
εδρεύει τον Ιούλιο η Γαλλία, αναμένεται να
προβεί σε δημόσια δήλωση σε σχέση με το Κυ-
πριακό μετά τη συνεδρία αυτή. Έντονη κινητι-
κότητα για το εθνικό θέμα αναπτύσσει και ο
βοηθός γ.γ. του ΟΗΕ, αρμόδιος για τις ειρηνευ-
τικές επιχειρήσεις του διεθνούς οργανισμού,
Ζαν Πιερ Λακρουά.
Κατά τις επαφές του με τις δύο πλευρές ο κ. Λα-
κρουά υπογραμμίζει συνεχώς δύο σημεία: ότι η
ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να παίζει έναν πολύ ση-
μαντικό ρόλο στην Κύπρο -εν τη απουσία λύ-
σης- και χρειάζεται να έχει καλή συνεργασία
και με τις δύο πλευρές για διατήρηση του sta-
tus quo, και πως η δράση της στο νησί είναι
αμερόληπτη. Παρά την όποια φιλολογία, πάν-
τως, τους επόμενους μήνες δεν διαφαίνεται
προώθηση στο εθνικό θέμα. Η Τουρκία χρόνια
τώρα «παίζει καθυστερήσεις»...

Βασίλης Tαλαμάγκας

Ανούσια 
κινητικότητα 
στο Κυπριακό

anetnews24@gmail.com 

Ο στόλος
Η δύναμη του ελληνικού εμπορι-

κού στόλου τον Απρίλιο του 2021,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύ-
ναμη του Απριλίου 2020, παρου-
σίασε μείωση κατά 0,9%, σύμφωνα
με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μείωση κατά 1%
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του 2020 με το 2019.



Ν
α ξεκλειδώσει τα μυστικά
των πανίσχυρων γαλλικών
αεροσκαφών Rafale, που
σύντομα θα κυριαρχούν στο

Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επι-
χειρεί η Τουρκία μέσω… Κατάρ. Οι επιτε-
λείς της Άγκυρας έχουν βαλθεί να ακτι-
νογραφήσουν τα μαχητικά, τα οποία θα
αποκτήσει μέσα στους επόμενους μήνες
η Ελλάδα, για να γνωρίσουν τις δυνατότη-
τές τους: τα πτητικά χαρακτηριστικά, τις
εμβέλειες των όπλων τους, το ραντάρ αλ-
λά και τα συστήματα αυτοάμυνας που
διαθέτουν.

Από τη στιγμή, όμως, που η Τουρκία δεν
έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο αερο-
σκάφος, η Άγκυρα στράφηκε στο μοναδι-
κό από τους γείτονές τους με τον οποίο
εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δε-
σμούς και διαθέτει Rafale, το Κατάρ. Οι
δύο χώρες υπέγραψαν, μάλιστα, συμφω-
νία αμυντικής συνεργασίας, η οποία προ-
βλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνά-
μεων του Κατάρ σε βάσεις της Τουρκίας
για τα επόμενα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με
τις διαρροές σε μέσα ενημέρωσης που
στηρίζουν την κυβέρνηση Ερντογάν, μέσα
στις επόμενες εβδομάδες τεχνικό προσω-
πικό, πιλότοι αλλά και διάφορα είδη αερο-
σκαφών, μεταξύ των οποίων και Rafale, θα
εγκατασταθούν σε τουρκικό έδαφος.

Η κίνηση αυτή μαρτυρά την αγωνία της
Άγκυρας να «κλείσει» την ψαλίδα της αε-
ροπορικής υπεροχής που δημιουργεί η
απόκτηση του υπερσύγχρονου μαχητικού
από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.
Μια πρώτη γεύση τού τι σημαίνει να έχεις
ένα 4,5ης γενιάς μαχητικό στην «ουρά»
σου πήραν οι Τούρκοι πιλότοι κατά τη διάρ-
κεια της άσκησης «Anatolian Eagle 21»,
που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέ-
ρες στο Ικόνιο. Πληροφορίες λένε ότι τα
γαλλικά αεροσκάφη στα χέρια των Κατα-
ριανών χειριστών κέρδισαν κατά κράτος
όλες τις εναέριες μάχες τόσο απέναντι στα
τουρκικά F-16 όσο και εναντίον των πακι-
στανικών μαχητικών που συμμετείχαν
στην άσκηση. «Ας μάθουν τι τους περιμέ-
νει στον αέρα», ανέφερε σκωπτικά στην
«Political» αξιωματικός της Πολεμικής
Αεροπορίας σχολιάζοντας την εξέλιξη.

H συμφωνία 
Στο Ικόνιο, λοιπόν, το Κατάρ θα μεταφέ-

ρει 12 μαχητικά αεροσκάφη Rafale, 9 Mi-
rage 2000, 4 μεταγωγικά C-17 Globema-

ster III, 4 μεταγωγικά C-130, 7 ελικόπτερα
πολλαπλών ρόλων AW-129 και 25 άτομα
προσωπικό. Η συμφωνία κυρώθηκε πρό-
σφατα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και
αποσκοπεί στην εκπαίδευση και τη μετα-
φορά τεχνογνωσίας, ενώ η διάρκειά της
είναι πενταετής και θα ανανεώνεται αυτό-
ματα κάθε χρόνο, εκτός αν κάποιο από τα
δύο μέλη υπαναχωρήσει.

Τα προβλήματα στην εφαρμογή της
όμως είναι πολλά και ξεκινούν από το γε-
γονός ότι προβλέπει την πτήση και εκπαί-
δευση Τούρκων πιλότων στα διθέσια Ra-
fale και αντίστοιχα των Καταριανών πιλό-
των στα τουρκικά F-16. Τα αεροσκάφη
του Κατάρ θα πετούν στον τουρκικό εναέ-
ριο χώρο με διπλωματικές άδειες και
συγκεκριμένους αριθμούς πτήσης.
Όμως, καθώς ενέχει ο κίνδυνος κατασκο-
πείας και υποκλοπής σημαντικών πληρο-
φοριών, το Κατάρ και η Τουρκία θα υπο-
χρεωθούν να ζητήσουν ειδικές άδειες
από τις χώρες που κατασκευάζουν αυτά
τα οπλικά συστήματα, δηλαδή τη Γαλλία
και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προς το παρόν, τέτοιες άδειες δεν
έχουν παραχωρηθεί και με δεδομένες τις
σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον
και το Παρίσι, είναι μάλλον δύσκολο να
δοθεί το «πράσινο φως» για κοινές πτή-
σεις με Rafale ή F-16. Άλλωστε, το 2017 οι

ΗΠΑ απέρριψαν αντίστοιχο αίτημα της
Άγκυρας ώστε να χρησιμοποιηθούν Πα-
κιστανοί πιλότοι για την εκπαίδευση
Τούρκων στα F-16.

Ένα ακόμη «αγκάθι» της συμφωνίας
που δεν αρέσει καθόλου στη Δύση είναι η
παράμετρος σύμφωνα με την οποία, αν το
ζητήσει η Τουρκία, τα αεροσκάφη του
Κατάρ θα μπορούν να μεταφέρουν πυρο-
μαχικά, εξοπλισμούς και στρατιώτες
εκτός Τουρκίας, αποδεικνύοντας ότι η
συμφωνία δεν περιορίζεται στην εκπαί-
δευση, αλλά θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί για τη μεταφορά οπλισμού σε πε-
ριοχές όπως η Λιβύη. 

Η Τουρκία, πάντως, πρόκειται να ανα-
πτύξει περισσότερους από 3.000 στρα-
τιώτες στο Κατάρ για την «ασφάλεια» του
Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου
που θα πραγματοποιηθεί το 2022 στο Κα-
τάρ, γεγονός που προκαλεί έντονες αντι-
δράσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
και τη Σαουδική Αραβία.
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Rafale από την πίσω πόρτα
στην Άγκυρα και τουρκικός
στρατός στο Μουντιάλ του ’22

Βρόμικο παιχνίδι από το Κατάρ
stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Τ
α ανακλαστικά της Ελλάδας αλ-
λά και των Ηνωμένων Πολιτει-
ών προκαλεί η επίσκεψη που
προγραμματίζει ο Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν στα Κατεχόμενα (τις μέρες της
θλιβερής επετείου της εισβολής), με τις
πληροφορίες που φτάνουν στην Αθήνα να
θέλουν τον Τούρκο πρόεδρο να στήνει
επικοινωνιακό σόου, έχοντας στο πλευρό
του τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και εκλεκτό
της Άγκυρας Ερσίν Τατάρ.

Η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί
με προσοχή τις κινήσεις των γειτόνων,
καθώς η Άγκυρα ακροβατεί ανάμεσα
στην αποκλιμάκωση που επέβαλε η στά-
ση της Αθήνας και των Βρυξελλών και την
αναζωπύρωση των εντάσεων που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αποσταθε-
ροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Το
άνοιγμα της παραλίας στα Βαρώσια, μια
νέα γεώτρηση ή η έξοδος ενός ερευνητι-
κού πλοίου θα μπορούσε να δυναμιτί-
σουν και πάλι το κλίμα, τορπιλίζοντας την
όποια πρόοδο έχει συντελεστεί τους τε-
λευταίους μήνες. Βέβαια, όσο η διεθνής
κοινότητα κάνει τα στραβά μάτια κάθε
φορά που η Τουρκία μιλάει για λύση δύο
κρατών στο Κυπριακό, τόσο ο Ερντογάν
εμμένει στη θέση που εξυπηρετεί τους
σχεδιασμούς της Άγκυρας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου μετέβη χθες το
βράδυ στα Κατεχόμενα και σήμερα έχει
προγραμματίσει επαφές με τον Ερσίν Τα-

τάρ και τον ομόλογό του, «υπουργό Εξω-
τερικών» του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερ-
τουγρούλογλου, ώστε να προετοιμάσει
την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στις 20 Ιουλίου. Οι επισκέψεις του Τσα-
βούσογλου και οι συναντήσεις με αξιω-
ματούχους του ψευδοκράτους έχουν πυ-
κνώσει το τελευταίο διάστημα, με τον
Τούρκο υπουργό να προετοιμάζει το έδα-
φος ώστε ο Ερντογάν να ανακοινώσει τη
δημιουργία στρατιωτικής βάσης με οπλι-
σμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα
Κατεχόμενα.

Την ανησυχία της για τις εντάσεις που
μπορεί να δημιουργήσει η φιέστα που
ετοιμάζει ο Ερντογάν δεν κρύβει ούτε η
Ουάσιγκτον, με τον εκπρόσωπο του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ να τονίζει ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες στηρίζουν τις προσπάθειες για
αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο
και καλούν σε σεβασμό του Διεθνούς Δι-
καίου. «Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρί-
ζουν έναν ολοκληρωμένο διακανονισμό
για την επανένωση του νησιού, στη βάση
μιας διζωνικής - δικοινοτικής ομοσπον-
δίας, η οποία θα ωφελήσει όλους τους

Κυπρίους αλλά και την ευρύτερη περιο-
χή», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Την ίδια ώρα, ο Ερσίν Τατάρ, ακολου-
θώντας μέχρι κεραίας τη γραμμή της Άγ-
κυρας και του ίδιου του Ερντογάν, έσπευ-
σε να προκαταβάλει την αρνητική στάση
της τουρκοκυπριακής πλευράς σε κάθε
πρόταση για λύση που περιλαμβάνει το
μοντέλο της ομοσπονδίας, όπως περι-
γράφεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλώντας στο τουρ-
κοκυπριακό πρακτορείο ειδήσεων, ο Τα-
τάρ δήλωσε ότι οι Τουρκοκύπριοι «θα
προτιμούσαν τις τρέχουσες συνθήκες,
αντί να διακινδυνεύσουν το μέλλον τους
αποδεχόμενοι την ελληνοκυπριακή διοί-
κηση ως μοναδικό ιδιοκτήτη του νησιού»
και υπογράμμισε ότι «μόνο όταν γίνει
αποδεκτό επί ίσοις όροις το κυριαρχικό
δικαίωμα των Τουρκοκυπρίων οι δια-
πραγματεύσεις θα μπορέσουν να ξεκινή-
σουν».

Οι Βρυξέλλες πάντως περιορίστηκαν
στο να «μεταφέρουν» στην Άγκυρα τα
αποτελέσματα της τελευταίας Συνόδου
Κορυφής, μέσω τηλεφωνικής επικοινω-

νίας που είχε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με τον Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο κ. Μισέλ, όπως
ανέφερε, τόνισε στον Τούρκο πρόεδρο τη
σημασία του μέλλοντος των σχέσεων Ε.Ε.
- Τουρκίας, σημειώνοντας ότι η θετική
ατζέντα παραμένει στο τραπέζι με τους
γνωστούς όρους.

Χθες το απόγευμα, προτού αναχωρήσει
για τα Κατεχόμενα, ο Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου υποδέχτηκε στην Αττάλεια τον
Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Στην
ατζέντα της συνάντησης τέθηκαν η κατά-
σταση στη Συρία, οι εξελίξεις στη Λιβύη
και την Ουκρανία αλλά και το πυραυλικό
σύστημα S-400 που προμηθεύτηκε η
Τουρκία από τη Μόσχα και έχει οδηγήσει
σε βαρύτατες κυρώσεις κατά της Άγκυ-
ρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο
υπουργοί συζήτησαν ακόμη για τις διμε-
ρείς σχέσεις και την εμβάθυνση των σχέ-
σεων Ρωσίας - Τουρκίας, που αν και χα-
ρακτηρίζονται από υψηλή ένταση οι δύο
χώρες εξακολουθούν να διατηρούν στε-
νούς δεσμούς τόσο σε στρατιωτικό όσο
και σε οικονομικό επίπεδο.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Έκαναν… πρόβα του «Αττίλα»

Διπλωματικές αποστάσεις από τη Δικαιοσύνη διατηρεί το
υπουργείο Εξωτερικών, την ώρα που έχει αρχίσει η αντίστρο-
φη μέτρηση για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πά-
γου αναφορικά με το αίτημα σωματείου από τη Θράκη να λει-
τουργεί υπό την επωνυμία Τουρκική Ένωση Ξάνθης.

Ειδικότερα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας με σχετικό έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή,
απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύ-
σης Κυριάκου Βελόπουλου, επισημαίνει ότι «η Ελλάδα είναι
κράτος δικαίου και ως εκ τούτου η ελληνική δικαιοσύνη εί-
ναι ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη κατά την άσκηση των λει-
τουργιών της. Ευνοήτως, η ελληνική κυβέρνηση ούτε πα-
ρεμβαίνει ούτε επιδιώκει να επηρεάσει την έκβαση υποθέ-

σεων που ευρίσκονται ενώπιον της
δικαιοσύνης αλλά ούτε και τις σχο-
λιάζει». Στη συνέχεια της απάντησής
του όμως ο επικεφαλής της ελληνι-
κής διπλωματίας βάζει πάγο στην
επεξεργασία των όποιων παρασκη-
νιακών σχεδιασμών με φόντο τη μουσουλμανική μειονότη-
τα, υπενθυμίζοντας με νόημα ότι «η χώρα μας παγίως, σε-
βόμενη το Διεθνές Δίκαιο, τηρεί απαρέγκλιτα τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης, στην
οποία, ως γνωστό, γίνεται ρητή αναφορά σε μουσουλμανική
μειονότητα της Θράκης. Η Τουρκία, ως συμβαλλόμενο μέ-
ρος της Συνθήκης αυτής, οφείλει να σεβαστεί τις προβλέ-

ψεις της και να τις εφαρμόσει».
Στο ίδιο έγγραφο ο κ. Δένδιας βάζει

τέλος και στις φωνές που έκαναν λόγο
ότι στη Συμφωνία των Πρεσπών προ-
βλέπονταν παραχωρήσεις προς τη Βό-
ρεια Μακεδονία για το λιμάνι της Αλε-

ξανδρούπολης: «Ουδεμία σχετική αναφορά εμπεριέχεται
στη Συμφωνία των Πρεσπών». Και συμπληρώνει στο ίδιο
ύφος ότι το υπουργείο Εξωτερικών «παγίως μεριμνά για την
πλήρη συνεπή και καλή την πιστή εφαρμογή του συνόλου
των προβλέψεων της συμφωνίας των Πρεσπών. Προβαίνει,
δε, σε όλες τις δέουσες ενέργειες όταν διαπιστώνονται κα-
θυστερήσεις ή ελλείψεις της άλλης πλευράς».

Διπλωματικές αποστάσεις εν όψει της δικαστικής απόφασης για την Τουρκική  Ένωση Ξάνθης
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ο Τούρκος πρόεδρος 
στήνει επικοινωνιακό 
σόου, έχοντας στο πλευρό
του τον Τουρκοκύπριο
ηγέτη και εκλεκτό 
της Άγκυρας Ερσίν Τατάρ 



Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που έχει χτυπήσει
τη χώρα μας, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι σε
κάποιες περιοχές οι θερμοκρασίες θα φτάσουν ακόμη και
τους 44 βαθμούς Κελσίου! Οι ειδικοί έχουν κάνει γνωστό πως
σήμερα θα είναι η χειρότερη ημέρα σε ό,τι αφορά τη ζέστη, ενώ
η αφρικανική σκόνη θα κάνει και πάλι την ατμόσφαιρα ακόμη
πιο αποπνικτική. Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω των καιρικών
συνθηκών, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιών, οπότε οι Αρ-

χές συνιστούν σε όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

21 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 26 έως 44 στην Κεν-
τρική και τη Νότια Ελλάδα, 22 έως 39 στη Δυτική Ελλάδα (στην
Ήπειρο έως τους 35), 24 έως 38 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη
(τοπικά στη Νότια Κρήτη έως τους 39), 24 έως 40 στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου και από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου στα
Δωδεκάνησα. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές νεφώ-

σεις τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα βόρεια τμήματα
του νομού, περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία
θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά
τμήματα τοπικά έως τους 40-41. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώ-
σεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα γύρω ορεινά και υψηλές
θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Θεσσαλονίκη. Η θερμο-
κρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.  

ΡΡεπορτάζ για τον πλανήτη που «βράζει», σελ. 23

«Φούρνος» η χώρα σήμερα - Ακόμη και στους 44 βαθμούς ο υδράργυρος

Λήγει η προθεσμία
για εγγραφές - 
μετεγγραφές
Έως αύριο θα πρέπει να ανανεώ-
σουν την εγγραφή τους ή να αιτη-
θούν τη μετεγγραφή τους οι μαθη-
τές γενικών και επαγγελματικών
λυκείων, μέσω της εφαρμογής e-
εγγραφές. Την ηλεκτρονική αίτηση
υποβάλλει ο γονέας, ο οποίος είναι
καταχωρημένος στο Myschool ως
«Κηδεμόνας e-εγγραφές». Αν ο μα-
θητής είναι ενήλικος, την υποβάλ-
λει ο ίδιος με τους κωδικούς Taxis.
Για τα γυμνάσια, ηλεκτρονική ́ αίτη-
ση υποβάλλουν μόνο οι γονείς των
ανήλικων μαθητών η ́ οι ίδιοι, εφό-
σον είναι ενήλικες, που ολοκλήρω-
σαν τη γ’ τάξη. Στις υπόλοιπες τά-
ξεις, οι εγγραφές ή οι ανανεώσεις
εγγραφών πραγματοποιούνται αυ-
τομάτως, εφόσον ο μαθητής δεν
έχει υπερβεί την ηλικία των 16 ετών. 
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή,
γονείς και μαθητές έχουν τη δυνα-
τότητα να ενημερωθούν για τις τά-
ξεις και τις Ομάδες Προσανατολι-
σμού των ΓΕΛ και τους Τομείς και
τις Ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Για τους
μαθητές γενικών λυκείων, πρέπει
να γίνει επιλογή του λυκείου, της
τάξης όπου θα φοιτήσουν, της επι-
λογής ξένης γλώσσας (α’ τάξη) και
της Ομάδας Προσανατολισμού (β’
και γ’ τάξη). Οι μαθητές ΕΠΑΛ πρέ-
πει να επιλέξουν την τάξη όπου θα
φοιτήσουν, τον Τομέα (β’ τάξη) ή την
Ειδικότητα (γ’ τάξη) και έως τρεις
σχολικές μονάδες. Πρέπει, επίσης,
να καταχωρηθούν για όλους τους
μαθητές το σχολείο τελευταίας φοί-
τησης, ο Αριθμός Μητρώου, η ημε-
ρομηνία γέννησης, το άτομο από το
οποίο υποβάλλεται η αίτηση και τα
στοιχεία επικοινωνίας του. 

Εύη Πανταζοπούλου

Εμβολιασμοί στα σπίτια, 
ακόμη και… σε πλατείες 
Σ

το επίκεντρο της επιχείρησης
«Ελευθερία» θα βρεθεί το αμέ-
σως επόμενο διάστημα το νησί
της Κρήτης, εκεί όπου έχουν πα-

ρατηρηθεί τα περισσότερα κρούσματα της
επικίνδυνης μετάλλαξης «Δέλτα». Την ίδια
στιγμή, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον εμ-
βολιασμό των νέων, καθώς το υπουργείο
Υγείας είναι αποφασισμένο να προχωρή-
σει σε εμβολιασμούς ακόμη και σε πλατεί-
ες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα χτι-
στεί το πολυπόθητο τείχος ανοσίας.

Χθες, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικί-
λιας βρέθηκε στην Κρήτη, όπου και ανα-
κοίνωσε πως από εκεί θα ξεκινήσουν στις
6 Ιουλίου οι κατ’ οίκον εμβολιασμοί σε ό,τι
αφορά τα άτομα που είτε ζουν σε δυσπρό-
σιτες περιοχές και δεν έχουν τη δυνατότη-
τα είτε ακόμη δεν έχουν αποφασίσει να
εμβολιαστούν. Ύστερα από συνάντηση που
είχε ο κ. Κικίλιας στο Ηράκλειο με αυτοδι-
οικητικούς και λοιπούς φορείς, εξήγησε
ότι η προσπάθεια για να εμβολιαστεί το με-

γαλύτερο δυνατόν ποσοστό συμπολιτών
μας καθίσταται σαφές ότι αποτελεί μια
κοινή προσπάθεια, από την οποία δεν θα
λείψει κανείς. 

«Η Κρήτη είναι πρωτοπόρα και θα πρέ-
πει να πρωτοπορήσει και στον εμβολια-
σμό», είπε ο υπουργός Υγείας, που συνέ-
δεσε τον εμβολιασμό και το τείχος ανο-
σίας που θα δημιουργηθεί, με τον τουρι-
σμό και την ανάγκη προστασίας και της
τουριστικής περιόδου, κάτι το οποίο ση-
μαίνει -όπως τόνισε- πολλά για την τοπι-
κή οικονομία.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμμα-
τέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Μάριος Θεμιστοκλέους, που συνοδεύει
τον κ. Κικίλια στις επαφές που θα έχει στην
Κρήτη, ανέφερε ότι επιχειρησιακά υπάρ-
χει η δυνατότητα αυτήν την ώρα να γίνουν
οι εμβολιασμοί εκτός εμβολιαστικών κέν-
τρων, κοντά στην κοινωνία, ακόμη και σε
μεγάλες πλατείες το επόμενο διάστημα,
για να εμβολιαστούν νέοι. «Έχουμε επαφή

με δημάρχους απομακρυσμένων δήμων,
που θα διαμορφώσουν αρχικά λίστες με
τον πληθυσμό ο οποίος θέλει να εμβολια-
στεί. Θα εφοδιάζουμε με εμβόλια και θα
γίνεται εκεί ο εμβολιασμός. 

Ο κατ’ οίκον εμβολιασμός είναι ένα ξε-
χωριστό πρόγραμμα που ψηφίστηκε χθες
(την Τρίτη) και το κάλεσμα στους γιατρούς
θα γίνει μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Οι
γιατροί θα δηλώσουν συμμετοχή, έτσι
ώστε οι πολίτες να έρχονται σε επαφή μαζί
τους και να κανονίζουν τον εμβολιασμό»,
διευκρίνισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σπύρος Μουζακίτης
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Ξεκινούν οι κατ’ οίκον 
επισκέψεις στην Κρήτη, 
όπου έχουν εμφανιστεί 
τα περισσότερα κρούσματα 
της μετάλλαξης «Δέλτα»…



Το κατώφλι του ανακριτικού γραφεί-
ου της 19ης τακτικής ανακρίτριας της
Αθήνας πέρασε εκ νέου χθες ο σκηνο-
θέτης - ηθοποιός Δημήτρης Λιγνάδης,
προκειμένου να απολογηθεί συμπλη-
ρωματικά για τις δύο νέες κατηγορίες
βιασμού που του έχουν απαγγελθεί με-
τά την προφυλάκισή του, τον περασμέ-
νο χειμώνα.

Ο πρώην γενικός διευθυντής του
Εθνικού Θεάτρου μετήχθη από τις Φυ-
λακές της Τρίπολης, όπου κρατείται
από τον Φεβρουάριο που κρίθηκε προ-
φυλακιστέος. Ζήτησε και έλαβε προθε-
σμία για τις 8 Ιουλίου, προκειμένου να
προετοιμάσει την απολογία του έναντι
των καταγγελιών για βιασμό ενός ανη-
λίκου, κατά τον χρόνο τέλεσης της πρά-
ξης, και ενός ενηλίκου, που τον έφεραν
αντιμέτωπο, έπειτα από εισαγγελική
έρευνα, με τις δύο νέες διώξεις για σε-
ξουαλική βία. 

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο δικογρα-
φίες σχηματίστηκαν μετά την καταγγε-
λία 24χρονου σήμερα άνδρα, ο οποίος
λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση
του κατηγορουμένου κατέθεσε στην
ανακρίτρια ότι πριν από επτά χρόνια
βιάστηκε από τον καλλιτέχνη δύο φο-
ρές, καθώς και την καταγγελία άνδρα
για βιασμό τον οποίο υπέστη, το 2018,
οπότε ήταν ενήλικος, στο σπίτι του Δη-
μήτρη Λιγνάδη. Στην κατάθεσή του, ο
23χρονος σήμερα μάρτυρας, ο οποίος
φέρεται να «φιλοξενήθηκε» για επτά
μήνες στο σπίτι του ηθοποιού το 2015,
αναφέρεται στην κακοποίηση που υπέ-
στη, αλλά και στη μεθοδολογία την
οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε ο
κατηγορούμενος για να προσεγγίζει τα
θύματά του, υποστηρίζοντας ότι «ψά-
ρευε» ανήλικα στην πλατεία κάτω από
το σπίτι του. Υπενθυμίζεται πως η Ει-
σαγγελία Αθηνών άσκησε στις 31 Μαρ-
τίου νέα δίωξη σε βάρος του πρώην
καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού
Θεάτρου για βιασμό και ακολούθησε η
απαγγελία ακόμα μίας δίωξης πριν από
ένα δεκαπενθήμερο.

Α
ρκεί η σύλληψη του 49χρονου ελαι-
οχρωματιστή -κατά δήλωσή του λά-
τρη της τέχνης- για να κλείσει ο φά-
κελος της μεγάλης κλοπής από την

Εθνική Πινακοθήκη τον Ιανουάριο του 2012;
Ενός ατόμου που η όλη του στάση είναι γεμάτη
αντιφάσεις, καθώς από τη μία εμφανίζεται να
πετά στην τουαλέτα ένα έργο τέχνης 400 ετών
και από την άλλη να συσκευάζει «επαγγελματι-
κά» τα έργα του Πικάσο και του Μοντριάν.

Σε κάθε περίπτωση, το σίγουρο είναι ότι ο
49χρονος «Art Freak» θα περάσει αρκετές
ώρες στο γραφείο του ανακριτή σήμερα το με-
σημέρι (σ.σ.: πήρε προθεσμία για να απολογη-
θεί), απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήματα
που προκάλεσαν η σύλληψή του και, κυρίως, τα
όσα εξιστόρησε στους αστυνομικούς του Τμή-
ματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας.
Για τον συνήγορο του, Σάκη Κεχαγιόγλου, ο
49χρονος ελαιοχρωματιστής-«Αρσέν Λουπέν»
της Εθνικής Πινακοθήκης είναι «ένας λάτρης
της τέχνης που επέλεξε έναν πολύ πρωτότυπο
τρόπο για να εκδηλώσει τη λατρεία του προς την
τέχνη». Αρκεί, όμως, μόνο αυτή η λατρεία για
να διαπράξει ένα άτομο (σ.σ.: χωρίς ποινικό μη-
τρώο ή παραβατική συμπεριφορά) μια σχεδόν
τέλεια κλοπή, παρουσιάζοντας μια ιστορία με
απίστευτες λεπτομέρειες (π.χ., ότι έσβηνε τα
τσιγάρα που κάπνιζε σε ένα σακουλάκι) αλλά
και τεράστια κενά (π.χ. το πώς αφαίρεσε τις
κορνίζες από τους καμβάδες);

Τα μεγαλύτερα -αναπάντητα για την ώρα-
ερωτήματα είναι δύο: Πρώτον, πώς είναι δυ-
νατόν να σχεδίασε και να εκτέλεσε άψογα ένα
τέτοιο σχέδιο χωρίς υποστηρικτική ομάδα και,
κυρίως, χωρίς κάποιος να του έχει δώσει εν-

τολή για την κλοπή; Ο καθ’ ομολογίαν δράστης
της μεγάλης κλοπής από την Εθνική Πινακο-
θήκη υποστηρίζει ότι ξόδεψε έξι μήνες από τη
ζωή του και πήρε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο
απλώς για να έχει... κρυμμένα στο σπίτι του
κάποια έργα τέχνης. Και ο ίδιος άνθρωπος,
σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, αποφάσισε να
τα επιστρέψει στις Αρχές, έχοντας, μάλιστα,
φροντίσει να τα διατηρήσει σε άριστη κατά-
σταση και με συσκευασία «επαγγελματική»,
που ακόμη και στη ρεματιά μεταξύ Κερατέας
και Κουβαρά θα εξασφάλιζε ότι δεν θα δια-
βρωθούν από την υγρασία. 

Το δεύτερο ερώτημα δεν είναι άλλο από το τι
πραγματικά έγινε με το τρίτο έργο που φέρεται
να είχε αφαιρέσει. Ο λόγος για τη θρησκευτική
απεικόνιση σε χαρτί, που χρονολογείται από
τις αρχές του 17ου αιώνα και αποδίδεται στον
Ιταλό Γκουλιέλμο Κάτσια (Μονκάλβο). Σύμ-
φωνα με όσα υποστήριξε προανακριτικά, έκο-
ψε το χέρι του με τα γυαλιά της (περιβόητης)
μπαλκονόπορτας από την οποία μπήκε στο
κτίριο και με το έργο αυτό σκούπισε τα αίματα.
Στη συνέχεια το κατέστρεψε ολοσχερώς και το
πέταξε… στην τουαλέτα! Αυτή η κίνηση σε κα-
μία περίπτωση δεν συνάδει με το προφίλ του
«λάτρη» της τέχνης, ο οποίος ρίσκαρε να πάει
φυλακή για να αποκτήσει πίνακες ζωγραφι-
κής του Πικάσο και του Μοντριάν. Ύστερα από
λίγο καιρό, βέβαια, ξεκίνησε τα ταξίδια στο
εξωτερικό (Βρετανία, Ολλανδία, Ελβετία κ.α.),
εργαζόμενος πλέον ως... σύμβουλος επιχει-
ρήσεων! Προφανώς, τυχαίο!

««Γκαζάκια
εκείνοι; 
Γκάζια εμείς»  
Με χιουμορι-
στικό τρόπο αν-
τιμετώπισε ο
δημοσιογρά-
φος Γιάννης
Πρετεντέρης τη
μεταμεσονύκτια «επίσκεψη»
αγνώστων, που άφησαν αυτοσχέ-
διο εμπρηστικό μηχανισμό στο
γκαράζ της πολυκατοικίας όπου
διαμένει, στο Νέο Ψυχικό. «Ένα
μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και
όλους. Η αγάπη σας και η σκέψη
σας είναι η καλύτερη απάντηση
στο μίσος, τη βία και φυσικά τη
βλακεία. Γκαζάκια εκείνοι; Γκά-
ζια εμείς!», έγραψε στον προσω-
πικό του λογαριασμό στο Twitter.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά
τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης,
με την έκρηξη που σημειώθηκε
να προκαλεί μικρές υλικές ζημιές
στην σιδερένια πόρτα του γκαράζ
και σε δύο οχήματα τα οποία ήταν
σταθμευμένα απέναντι ακριβώς
(σ.σ.: μαύρισμα). Στο σημείο
έφτασαν αστυνομικοί της Κρατι-
κής Ασφάλειας, περισυνέλεξαν
τα υπολείμματα του αυτοσχέδιου
εμπρηστικού μηχανισμού και πή-
ραν υλικό από κάμερες ασφαλεί-
ας οι οποίες υπάρχουν στην πε-
ριοχή.  «Η ελευθερία του λόγου
και ο πλουραλισμός είναι θεμε-
λιώδη στοιχεία της Δημοκρα-
τίας», ανέφερε σε δήλωσή της για
το περιστατικό η κυβερνητική εκ-
πρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη,
ενώ «απερίφραστη καταδίκη της
επίθεσης» υπήρξε και από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, για «πλήγμα στην
ελευθερία του Τύπου και της έκ-
φρασης» έκανε λόγο η ΕΣΗΕΑ.

Μαρία Δήμα

Περίεργες αντιφάσεις 
για την κλοπή του αιώνα
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ο ελαιοχρωματιστής θα
περάσει αρκετές ώρες 
στο γραφείο του ανακριτή
σήμερα το μεσημέρι…

Στον ανακριτή 
ο Λιγνάδης
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Οι 4 άξονες του νέου σχολείου
Σ

ε τέσσερις βασικούς πυλώνες και
ισάριθμα σχέδια νόμου -την αυ-
τονομία των σχολικών μονάδων,
την αξιολόγηση των εκπαιδευτι-

κών και των στελεχών, τις δομές της Εκ-
παίδευσης και την Εκκλησιαστική Εκπαί-
δευση- βασίζεται το πολυνομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας, που παρουσίασε
χθες η υπουργός Νίκη Κεραμέως. Όπως
ανακοίνωσε, το αμέσως επόμενο διάστη-
μα θα ακολουθήσουν νομοσχέδια για την
Ανώτατη Εκπαίδευση και τον ΔΟΑΤΑΠ.
Επιπλέον, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
θα εφαρμοστεί καθολικά η δίχρονη Προ-
σχολική Εκπαίδευση, θα ενταχθούν τα
Αγγλικά σε όλα τα νηπιαγωγεία και τα Ερ-
γαστήρια Δεξιοτήτων σε όλα τα σχολεία,
θα εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων στην
α’ και τη β’ λυκείου και θα διπλασιαστεί ο
αριθμός Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων. 

Αυτονομία σχολικών μονάδων
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κυρία Κε-

ραμέως, «η Ελλάδα έχει έναν από τους
χαμηλότερους δείκτες σχολικής αυτονο-
μίας, καθώς πάνω από το 80% των αποφά-
σεων λαμβάνεται σε κεντρικό επίπεδο,
γεγονός το οποίο οδηγεί σε χαμηλά μαθη-
σιακά αποτελέσματα. Και αυτό θέλουμε
να το αλλάξουμε». Στην κατεύθυνση αυ-
τήν εισάγεται η ελεύθερη επιλογή βιβλί-
ου, καθώς οι Σύλλογοι Διδασκόντων θα
επιλέγουν ποιο εγχειρίδιο θα διδάσκουν,
ενώ θα έχουν πρόσβαση σε εγκεκριμένα
διδακτικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. Επί-
σης, θα αποφασίζουν τον τρόπο διεξαγω-
γής των τετραμηνιαίων δοκιμασιών. 

Επιπλέον, ενισχύεται ο ρόλος του διευ-
θυντή με παράταση της θητείας του από δύο
σε τρία χρόνια και δυνατότητα επαναδιορι-
σμού του χωρίς χρονικό όριο. Τον ρόλο του
διευθυντή θα ενισχύουν οι ενδοσχολικοί
συντονιστές και οι μέντορες. Παράλληλα,
δίνεται η ελευθερία στα σχολεία για αξιο-
ποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων μετά
το πέρας του ωρολογίου προγράμματος
και, σε περίπτωση που κάποια σχολική εκ-
δήλωση αποφέρει έσοδα, αυτά θα χρησι-
μοποιούνται από τη σχολική μονάδα.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Ο δεύτερος πυλώνας του πολυνομοσχε-

δίου φέρνει στο προσκήνιο την αξιολόγη-
ση των εκπαιδευτικών με καθαρά βελτιω-
τικό, μη τιμωρητικό χαρακτήρα και έμφα-
ση στην επιμόρφωση ως απαραίτητο μέ-
τρο για τη θέσπιση ενός μηχανισμού ανα-

τροφοδότησης και διασφάλισης της διαρ-
κούς βελτίωσης του εκπαιδευτικού και
της ποιότητας της Εκπαίδευσης. Δεν προ-
βλέπονται, ωστόσο, κανένα μπόνους για
τους άριστους εκπαιδευτικούς αλλά ούτε
και υπάρχουν επιπτώσεις για όσους δεν
περνάνε τη «βάση». Η θετική αξιολόγηση
θα συνεκτιμάται κατά τη διαδικασία επι-
λογής σε θέση ευθύνης, ενώ η μη θετική
αξιολόγηση θα οδηγεί σε υποχρεωτικό
επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται για
το διδακτικό και το παιδαγωγικό τους έρ-
γο και την υπηρεσιακή συνέπεια και
επάρκεια από τον διευθυντή του σχολεί-
ου, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγω-
γικής Ευθύνης και τον Σύμβουλο Εκπαί-
δευσης Επιστημονικής Ειδικότητας.
Ασχέτως αποτελέσματος, δεν θα υπάρχει
καμία αρνητική επίπτωση στην υπηρεσια-
κή εξέλιξή τους ούτε θα επηρεάζονται ο
μισθός ή οι μεταθέσεις. Αντιθέτως, αρνη-
τική κρίση για τα στελέχη Εκπαίδευσης
δύναται να οδηγεί σε αντικατάστασή τους
και επαναφορά στην οργανική τους θέση. 

Δομές Εκπαίδευσης
Με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαι-

δευτικών και την ενίσχυση της παιδαγω-
γικής υποστήριξης που λαμβάνουν,
ιδρύονται θέσεις εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όσο
και σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Αυξάνεται ο αριθμός των Συμβούλων Εκ-
παίδευσης και πλέον υπηρετούν στις Δι-

ευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ ιδρύονται
1.100 νέες οργανικές θέσεις ψυχολόγων
και κοινωνικών λειτουργών στα Κέντρα
Διάγνωσης, Συμβουλευτικής και Υποστή-
ριξης. Ως προς τα κριτήρια επιλογής στε-
λεχών Εκπαίδευσης, αυξάνεται η απαι-
τούμενη προϋπηρεσία για την ανάληψη
θέσεων ευθύνης και προστίθεται ως κεν-
τρικό κριτήριο το αποτέλεσμα της αξιολό-
γησης του υποψηφίου. Προϋπόθεση για
τη συμμετοχή στελεχών και εκπαιδευτι-
κών σε διαδικασίες επιλογής σε θέση ευ-
θύνης αποτελεί το να μην έχουν αξιολογη-
θεί ως ανεπαρκείς ή μη ικανοποιητικοί,
αντιστοίχως, στις σχετικές εκθέσεις αξιο-
λόγησης, την τελευταία τετραετία. 

Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
Τέλος στο φαινόμενο μισθοδοσίας

αποφοίτων δημοτικού, γυμνασίου ή λυ-
κείου ως κληρικών βάζει το νομοσχέδιο
για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση,
αφού πλέον μόνο οι κάτοχοι διπλώματος

Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρι-
κών (ΣΜΥΚ) και οι απόφοιτοι Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Σπουδών θα μπορούν
να απασχολούνται στο Δημόσιο. Ειδικό-
τερα, η Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική
Εκπαίδευση εντάσσεται στη Γενική Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση υπό την επο-
πτεία του κράτους και εκπαιδευτικοί και
μαθητές των εκκλησιαστικών σχολείων
θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων. 

Επιπλέον, δημιουργούνται τρεις ΣΜΥΚ,
οι οποίες θα αποτελούν δομές Μεταδευ-
τεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ-
σης με διετές πρόγραμμα σπουδών. Στην
Ανώτατη Εκκλησιαστική Εκπαίδευση μει-
ώνεται ο αριθμός των Ανώτατων Εκκλη-
σιαστικών Ακαδημιών από τέσσερις σε
δύο, οι οποίες θα λειτουργούν στην Αθήνα
και στην Κρήτη, με στόχο την αναβάθμιση
των παρεχόμενων σπουδών, απορροφών-
τας τις Ακαδημίες σε Θεσσαλονίκη και
Ιωάννινα.

Εύη Πανταζοπούλου
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κότητα, σύγχρονης εικόνας πολιτικού.
αλλά γνωσιμότητα ανααγανέξοδη 

νυοσίραχαθιακατητόριακιπε
ινωγααγτωρπαθυοπ»αικάτναμ
νείίνου, λόγπολιτικού κνωμένου 

προτάσεις ναι είΔιαδικτύου, του και 
τςατητύχατςητήχοπενητΣ

νωνίας, του σύγχρονου πολιτικού.
πολιτικής «ριπές» νές καθημεριστις 
πηγή ναι εί, tips333+1 αΤΤα

νοβουλίου.οικαι του Κ
Αυτοδιοίκησης της δρώμενα πολιτικά στα 

του εμπειρίας και σχόλησης 

 

     

    
     

    

      
 

 

 

 

   

  
  

  
  

ipsT
Διαπιστώσεις 
Μυστικά 
Συμβουλές & Ιδέες

κότητα, σύγχρονης εικόνας πολιτικού.
-αυθεντικαι αλλά 
ι ακηρογήργν
ν ητσνυοσήτσι
-«διαμικρά ναι 
-συμπυπροτάσεις 
ν ωεξίλεξενω

νωνίας, του σύγχρονου πολιτικού.
-επικοιπολιτικής 

έμπνευσης,πηγή 

Αυτοδιοίκησης 
ραφέα, συγγτου 

 

     

    
     

    

      
 

 

 

 

   

  
  

  
  

ips
Αλήθειες& Διαπιστώσεις 

Εμπειρίες& Μυστικά 
Συμβουλές & Ιδέες

 

     

    
     

    

      
 

 

 

 

   

  
  

  
  

 

     

    
     

    

      
 

 

 

 

   

  
  

  
  

(τσέπης), για να τα έχετε πάντα μαζί σας!
«άσφαιρα»! πυρά σας νωνιακά 

μην να ιαΓΓι«ιστορία». ράψουν γ
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κότητα, σύγχρονης εικόνας πολιτικού.

για ένα πλούτο πολιτικών φράσεων
ού «Ευ Πολιτεύεσθαι»,του Οδηγ
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(τσέπης), για να τα έχετε πάντα μαζί σας!
sizepocket Σε 

-επικοιτα ναιείίν
θακαι ΜΜΕ στα 

ς ασόκιπωσορ
-δηλώκαι συνεντεύξεις 
ι ακκαάιγααγμήκιτεετ

κότητα, σύγχρονης εικόνας πολιτικού.
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15 ευρώ + έξοδα αποστολής
στη μοναδική τιμή
για ένα πλούτο πολιτικών φράσεων

Thanasis.papamichail@yahoo.gr
 grammateia@nkmediagroup.gr   E.:
6932 266 217Κ.: 

 210 9568 066, 210 9580 876 .:Τ
αλλιθέα 176 72ρού 206, ΚΣυγγ
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Δυτική Ελλάδα

Τεχνητή δεξαμενή άρδευσης σε
2.000 στρέμματα καλλιεργειών

Λύση στο πρόβλημα της άρδευσης στην Αιγείρα του
Δήμου Αιγιάλειας δίνει η κατασκευή δεξαμενής για
εξάωρη αποθήκευση της νυχτερινής παροχής. Η δε-
ξαμενή θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο του
ΤΟΕΒ Μαρμάρων, παρέχοντας τη δυνατότητα άρδευ-
σης σε 2.000 στρέμματα. Συγκεκριμένα, το νερό από
τον ποταμό Κριό θα αποθηκεύεται στη νέα δεξαμενή
και από εκεί με αγωγό θα φτάνει στον υπάρχοντα
υδραύλακα στο κάτω μέρος της δεξαμενής.

Πελοπόννησος

Διεθνής αγώνας motocross 
στη Μεγαλόπολη
Μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμο
Μεγαλόπολης, την ΑΜΟΤΟΕ (Aθλητική
Μοτοσικλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας) και την
Αναπτυξιακή Αρκαδία Α.Ε. ΑΟΤΑ για τη διεξαγωγή
στη Μεγαλόπολη της παγκόσμιας αθλητικής
διοργάνωσης Junior Motocross World
Championship 2021 υπέγραψε η Περιφέρεια
Πελοποννήσου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
το τριήμερο από 30 Ιουλίου έως και 1 Αυγούστου
και στοχεύει στην τουριστική αναβάθμιση της
περιοχής.

Έξι γήπεδα στην περιοχή της παραλίας αναβαθμίζει η
δημοτική Αρχή της συμπρωτεύουσας. Προς τούτο ο
αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Εφραίμ Κυριζίδης
υπέγραψε ήδη σύμβαση ανάθεσης του έργου με
προϋπολογισμό 182.240 ευρώ. Πρόκειται για δύο γήπεδα
αντισφαίρισης στον Κήπο της Άμμου, δύο γήπεδα
αντισφαίρισης στον Κήπο της Μνήμης και δύο γήπεδα
καλαθοσφαίρισης στον Κήπο της Μνήμης. «Στον Δήμο
Θεσσαλονίκης είμαστε προσηλωμένοι στον στόχο της
αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και της απόδοσης
στους συμπολίτες μας χώρων όμορφων και
λειτουργικών», ανέφερε σχετικά ο αντιδήμαρχος,
υπογραμμίζοντας ότι με την ολοκλήρωση των έργων στα
γήπεδα της νέας παραλίας οι χρήστες τους θα έχουν την
ευκαιρία να αθλούνται σε εξαιρετικές συνθήκες.

Την ανάδειξη των αγροτικών ποιοτικών
προϊόντων της Μακεδονίας, την ενίσχυση της
εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων
δυνατοτήτων διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
αγροτοδιατροφικό τομέα επιδιώκει με κάθε τρόπο
η Περιφερειακή Αρχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Ταυτόχρονα, διευκολύνει τη δικτύωση των
επιχειρήσεων με αγοραστές, διανομείς,
χονδρεμπόρους, retailers, bloggers, press,
media, food experts από τις σκανδιναβικές χώρες
και τη Βαλτική, καθώς επίσης και την προβολή και
προώθηση της ξεχωριστής «μακεδονικής
κουζίνας» με τρόπους που την καθιστούν έναν
από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής
διατροφής με δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως.
Προς τούτο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
θα συμμετέχει στη 2η ολοκληρωμένη εξαγωγική
δράση Τροφίμων και Ποτών για τη Σκανδιναβία
και τη Βαλτική Greek Nordic - Baltic Trade την
περίοδο από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15
Νοεμβρίου 2021.

!Κεντρική Μακεδονία

Συμμετοχή στη 2η έκθεση
Greek Nordic - Baltic Trade

Αναβαθμίζει έξι γήπεδα στη νέα παραλία

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη

Λαμία

Ελλάδα, 40 χρόνια στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Ε κ δ ή λ ω σ η
για τα 40 χρόνια
από την ένταξη
της Ελλάδας
στις Ευρωπαϊ-
κές Κοινότητες
πραγματοποι-
ήθηκε στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, στο πλαίσιο του
δημόσιου διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης. Την
εκδήλωση με θέμα «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευ-
ρώπης - Για μια Ευρώπη πιο συνεκτική» οργάνωσε η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το
Γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, αρ-
μόδιου για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδη Βαρβι-
τσιώτη. Παρόντες στη εκδήλωση, εκτός των διοργα-
νωτών και των Αυτοδιοικητικών Αρχών, ήταν ο μη-
τροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών και ο Χρήστος Σταϊ-
κούρας, υπουργός Οικονομικών.

Ηγουμενίτσα - Φιλιάτες

Θέλουμε χρονοδιάγραμμα 
για τη χερσαία ζώνη

Επιμένουν να διεκδικούν την «απόδοση της χερσαίας
ζώνης στους δήμους τους» οι δήμαρχοι Ηγουμενίτσας
και Φιλιατών, Ιωάννης Λώλος και Σπύρος Παππάς.
Προς τούτο ξεκαθαρίζουν πως είναι αποφασισμένοι να
συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την τελική δι-
καίωση, καθώς «πολλές φορές έλαβαν προφορικές
υποσχέσεις, ιδίως από τον κ. Πλακιωτάκη, ότι το θέμα
θα λυθεί, αλλά εδώ και οκτώ μήνες τα πάντα έχουν μεί-
νει στα λόγια». Σε κοινή συνέντευξη Τύπου και οι δύο
δήμαρχοι τόνισαν ότι «είναι ζωτικής σημασίας για την
οικονομική ζωή των δήμων και της ανάπτυξης η χερ-
σαία ζώνη να αποδοθεί στους δήμους».
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Τ
α θέματα διακυβέρνησης στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση που ισχύουν σε Ελ-
λάδα και Κύπρο κυριάρχησαν στη

συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου με τον πρόεδρο
της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέα Βύρα,
δήμαρχο Λάρνακας, στα γραφεία της Ένω-
σης. Οι δύο πρόεδροι αλλά και οι δήμαρχοι
που συμμετείχαν στις δύο αντιπροσωπείες
έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση και στα θέματα
που αφορούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, τις
διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου και την
καταστατική θέση των αιρετών.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
«οι δήμοι της Κύπρου έχουν προχωρήσει
περισσότερο τις διαδικασίες εσωτερικού
ελέγχου και μπορούμε να αξιοποιήσουμε
την τεχνογνωσία τους. Παράλληλα, συμ-

φωνήσαμε να συμμετέχει η Ένωση Δήμων
Κύπρου στο Διεθνές Γεγονός Τεχνολογίας
και Καινοτομίας Beyond 4.0 που θα διεξαχ-
θεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο στη
Θεσσαλονίκη μαζί με την ΚΕΔΕ». Πάντως,
οι δύο πλευρές συμφώνησαν το αμέσως
προσεχές διάστημα να δημιουργηθούν κοι-
νές ομάδες εργασίας ΚΕΔΕ και Ένωσης
Δήμων Κύπρου, ώστε η Αυτοδιοίκηση σε
Ελλάδα και Κύπρο να ενώσει τις δυνάμεις
της για πόλεις με πιο αποτελεσματική δια-
κυβέρνηση και προς όφελος των πολιτών.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου προσέφερε στον Ανδρέα Βύρα
ένα συλλεκτικό νόμισμα για τα 200 χρόνια
της Επανάστασης του 1821 και τον πρώτο
κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε έναν
δερματόδετο τόμο.

Έργα ανάπτυξης στον Δήμο Διονύσου
Τα έργα που προτείνει να ενταχθούν για

χρηματοδότηση στο επενδυτικό πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ήταν το βασι-
κό θέμα στη συνάντηση εργασίας του δη-
μάρχου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη με
τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
και αρμόδιο για θέματα Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης Στέλιο Πέτσα. Ο κ. Καλαφατέλης
είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον
υπουργό για την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογι-
σμού 20,7 εκατ. ευρώ, καθώς και για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο
Διονύσου. Έγινε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα απομάκρυνσης κλαδιών και
καύσιμης ύλης από όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, το οποίο συμφωνήθηκε να συνεχιστεί
με ένταση και το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ξεκινά τη ρύθμιση οφειλών
το Ηράκλειο Αττικής  

Με πρωτοβουλία του δημάρχου
Ηρακλείου Αττικής Νίκου Μπάμπαλου
ο δήμος του είναι από τους πρώτους
που ανοίγουν τη διαδικασία και δίνουν
στους πολίτες τη δυνατότητα να
ρυθμίσουν τις πάσης φύσεως οφειλές
τους προς τον δήμο με απαλλαγή των
προσαυξήσεων, που φτάνει έως και το
100%. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά
σε πολίτες και επιχειρήσεις που
υπέστησαν συνέπειες από τα μέτρα για
την πανδημία και η ρύθμιση αφορά σε
χρέη που βεβαιώθηκαν ή θα
βεβαιωθούν από τις 15 Φεβρουαρίου
έως τις 30 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι,
δε, έχουν διορία έως τις 31 Οκτωβρίου
2021 να υποβάλουν τη σχετική αίτηση
και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε
δόσεις που τους εξυπηρετούν.
Ουσιαστικά, δηλαδή, πρόκειται για
επέκταση του μέτρου που ίσχυε αρχικά
έως τον Φεβρουάριο του 2021, το οποίο
διευρύνεται σε χρονικό περιθώριο έως
το τέλος Ιουνίου για να καλύψει όσους
επλήγησαν στο τρίτο κύμα της
πανδημίας.

Γνώση και λάμψη στις
επετειακές εκδηλώσεις
στου Ζωγράφου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώ-
θηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις με
τίτλο «200 χρόνια από την Ελληνική
Εθνεγερσία. Η ιστορία, τα γεγονό-
τα, τα πρόσωπα» που διοργάνωσε ο
Δήμος Ζωγράφου για να τιμήσει
την 200ή επέτειο από την Ελληνική
Επανάσταση. Με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον εκατοντάδες πολίτες παρακο-
λούθησαν τις ομιλίες καταξιωμέ-
νων επιστημόνων και ερευνητών
που πραγματοποιήθηκαν στον πε-
ριβάλλοντα χώρο της Βίλας Ζω-
γράφου, ενώ χιλιάδες ακόμη στη
χώρα αλλά και από την ομογένεια
είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν την εκδήλωση διαδικτυα-
κά, καθώς μεταδιδόταν ζωντανά
από τα social media του δήμου. Ο
δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώ-
δας επεσήμανε ότι οι εκδηλώσεις
αυτές έγιναν «ως ελάχιστο φόρο τι-
μής στις τεράστιες μορφές της Ελ-
ληνικής Επανάστασης και στο σύ-
νολο των Ελλήνων της εποχής που
έκαναν το αδιανόητο πραγματικό-
τητα». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
επικεφαλής της αντιπολίτευ-
σης κάνει ανοιχτό κάλεσμα
προς όλες τις πολιτικές και
κοινωνικές δυνάμεις της πό-
λης να ενώσουν τις δυνάμεις
τους ενάντια στον δήμαρχο;
Για να βοηθήσω, ο εν λόγω
έχει διατελέσει παλιότερα
δήμαρχος του μισού σημερι-
νού δήμου και κρίνει απαραί-
τητη τη συστράτευση όλων
για να σταματήσουν «τον κα-
τήφορο που οδηγεί την πόλη ο
δήμαρχος»! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Νέα εγκύκλιος για
τηλεργασία και άδειες     
Σε νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το
υπουργείο Εσωτερικών αναφέ-
ρονται αναλυτικά τα μέτρα που
ισχύουν για τους εργαζομένους,
τις δημόσιες υπηρεσίες και τους
ΟΤΑ της χώρας. Μεταξύ άλλων,
προβλέπεται ότι εξακολουθεί να
προβλέπεται η υποχρεωτική διε-
νέργεια ελέγχου νόσησης από Co-
vid-19 τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα για όλους τους εργαζο-
μένους των δημοσίων υπηρεσιών,
οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυ-
σική παρουσία, ενώ όσον αφορά τη
στελέχωση των υπηρεσιών του
Δημοσίου επισημαίνεται ότι για το
διάστημα από 28/6/2021 έως
5/7/2021 εξακολουθεί να ισχύει το
ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε
προσδιοριστεί βάσει του πλάνου
εργασιών έως τις 27/6/2021. Ακό-
μη, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που
ανήκουν στις ομάδες αυξημένου

Κ Ε Δ Ε

Ακόμη πιο κοντά οι δήμοι
Ελλάδας και Κύπρου
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Δ
υστυχώς, για ακόμη μία χρο-
νιά, στο ίδιο έργο θεατές είναι
οι Θεσσαλονικείς, με τις ευθύ-
νες για την κατάσταση στην

οποία βρίσκεται -από πλευράς επικινδυ-
νότητας για πυρκαγιά, λόγω υπολειμμάτων
υλοτόμησης και έλλειψης καθαρισμών- το
περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου να γίνονται
«μπαλάκι». 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς στη διαχείριση
και την προστασία του δάσους, στη συγκε-
κριμένη περίπτωση δήμοι και αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, εγ-
καλούν ο ένας τον άλλον για το εάν έχει
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, με ανυπο-
λόγιστες συνέπειες. Τελικά, αν και με μεγά-
λη καθυστέρηση, η Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Μακεδονίας - Θράκης άρχισε τον
θρυμματισμό των υπολειμμάτων υλοτομίας
και τρέχει ώστε να μη βρεθούμε μπροστά
σε καμιά πολύ άσχημη εξέλιξη προτού ολο-
κληρωθεί η περισυλλογή τους.

«Μπαρουταποθήκη» 
Η αρχή έγινε με την επιστολή του δημάρ-

χου Νεάπολης - Συκεών Σίμου Δανιηλίδη
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
χαρακτηρίζοντας το Σέιχ Σου «μπαρουτα-
ποθήκη» που κινδυνεύει να ανατιναχθεί. Ο
κ. Δανιηλίδης εξηγεί πως η κατάσταση είναι
εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς υπάρχουν
χιλιάδες κυβικά μέτρα ξερών κλαδιών,
κομμένων κορμών δένδρων, πευκοβελό-
νων και υπολειμμάτων της υλοτόμησης των
άρρωστων πεύκων που βρίσκονται εγκατα-
λελειμμένα και σκορπισμένα σε διάφορα
σημεία. Παράλληλα, αναφέρει ως απόλυτη

προτεραιότητα την άμεση απομάκρυνση
των ξερών κλαδιών, καθώς και τον καθαρι-
σμό των υπολειμμάτων της υλοτομίας. 

Ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών χαρα-
κτηρίζει εγκληματική ενέργεια την παρα-
μονή όλου αυτού του εύφλεκτου υλικού στο
δάσος, τονίζοντας πως, σε περίπτωση πυρ-
καγιάς, ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων
ζωών είναι τεράστιος. 

Η απάντηση 
Η απάντηση στην επιστολή Δανιηλίδη ήρ-

θε γρήγορα από την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Μακεδονίας - Θράκης, η οποία κατα-
λογίζει όχι και τόσο ειλικρινή διάθεση στον
δήμαρχο, όπως φαίνεται και από τον τίτλο
της ανακοίνωσης που εξέδωσε, ο οποίος εί-
ναι «Ανησυχούν βαθιά, αλλά...». 

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση συνεχίζει
σε σαρκαστικό ύφος, αναφέροντας: «Τα τε-
λευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη και σε

σχέση με το Περιαστικό Δάσος διανύουμε
ετησίως τρεις κύκλους:

α) κάθε φθινόπωρο - χειμώνα πλημμυρί-
ζουμε…

β) κάθε άνοιξη το δάσος εξαφανίζεται
από το φλοιοφάγο και 

γ) κάθε καλοκαίρι καιγόμαστε…».
Χωρίς να αναφέρεται όνομα, αλλά φωτο-

γραφίζοντας συγκεκριμένο δήμαρχο (Σίμο
Δανιηλίδη), υπογραμμίζεται πως «η επίση-
μη έναρξη κάθε κύκλου γίνεται με δηλώ-
σεις που κάνει ο ίδιος αυτοδιοικητικός, σε
Μέσα παντός είδους, ο οποίος έχει αναγο-
ρεύσει εαυτόν σε εντομολόγο, δασολόγο,
ενώ οι γνώσεις του σε θέματα πυρκαγιών
και πλημμυρών είναι επίσης εγνωσμένη και
αναγνωρισμένη»!

Αναφερόμενη στο πρόβλημα, η διοίκηση
της Αποκεντρωμένης παραδέχεται πως,
εξαιτίας των εξυγιαντικών και καλλιεργητι-
κών υλοτομιών που πραγματοποιήθηκαν

για τη διαχείριση του φλοιοφάγου, προκα-
λούνται περισσότερα υπολείμματα δασικών
προϊόντων, τα οποία και πρέπει να απομα-
κρυνθούν. Τονίζει πως αυτό μπορεί να γίνει
μόνο με θρυμματισμό και για το συγκεκρι-
μένο έργο υποστηρίζει πως απαιτούνται
σημαντικές πιστώσεις και οπωσδήποτε συ-
νεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, ιδίως
των ΟΤΑ της περιοχής. 

Όπως γνωστοποιεί, στο πλαίσιο αυτό, το
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης απέστειλε έγ-
γραφο και ζήτησε από τους αρμόδιους δή-
μους να συνεργαστούν. Μέχρι στιγμής αν-
ταποκρίθηκαν μόνον οι Δήμοι Ωραιοκά-
στρου και Θέρμης.

Η θέση της ΠΚΜ
Περιγράφοντας στην «Ρolitical» την κα-

τάσταση που επικρατεί στο Σέιχ Σου, ο προ-
ϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πο-
λιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεν-
τρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιά-
δης αναφέρθηκε επίσης στον όγκο των
υπολειμμάτων υλοτομίας που υπάρχουν, τα
οποία παραδέχθηκε πως αποτελούν καύσι-
μη ύλη, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Παράλ-
ληλα, δήλωσε πως υπάρχουν και αρκετά
σημεία με ογκώδη απορρίμματα, τα οποία,
μάλιστα, είναι σύμμικτα με κλαδιά και γι’
αυτόν τον λόγο χρειάζονται σωστή διαχείρι-
ση για την αποφυγή προβλημάτων. Ένα πο-
λύ σημαντικό θέμα που έθεσε ο κ. Στεργιά-
δης είναι η ανανέωση που χρειάζεται το πε-
ριαστικό δάσος, χαρακτηρίζοντας το «γη-
ρασμένο». 

Ξεκίνησε ο θρυμματισμός 
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -

Θράκης έχει λίγες ημέρες που ξεκίνησε, εν
μέσω καλοκαιριού, τον θρυμματισμό των υπο-
λειμμάτων των εξυγιαντικών υλοτομιών στο
περιαστικό δάσος. Όπως ενημερώνει, η δρά-
ση αφορά σε 1.165 στρέμματα στην περιοχή
Ελαιορέματος του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
που περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη μελέ-
τη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.

Η ΑΔΜ-Θ, ύστερα από μήνες, υπέγραψε
τις σχετικές αποφάσεις, βάσει των οποίων,
αν και αργά, καθώς έχουμε μπει για τα καλά
στη θερινή αντιπυρική περίοδο, θωρακίζει
το Σέιχ Σου, με την ελπίδα, φυσικά, να μην
ξεσπάσει κάποια φωτιά η οποία θα εξαπλω-
θεί λόγω των συγκεκριμένων υπολειμμά-
των υλοτομίας, πριν αυτά να απομακρυν-
θούν από το δάσος. 

«Μπαλάκι» 
οι ευθύνες 
για το δάσος 
του Σέιχ Σου

Αγωνία ώστε σε περίπτωση
πυρκαγιάς να μη μετατραπούν
σε καύσιμη ύλη 
υπολείμματα υλοτομίας

Τι γίνεται με το ραντάρ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε υποσχεθεί από το 2019 και προγραμ-
ματίσει την εγκατάσταση ραντάρ στο Σέιχ Σου, με στόχο την άμεση επέμβαση της
Πυροσβεστικής σε περίπτωση εκδήλωση φωτιάς. Η εγκατάσταση αυτή δεν έχει
υλοποιηθεί ακόμη, παρότι το χρονοδιάγραμμα ήταν για Οκτώβρη - Νοέμβρη του
2020. Ο κ. Στεργιάδης δήλωσε στην «Ρolitical» πως, από πλευράς Περιφέρειας,
έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει
το έργο έχει βγει και, εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις που θα επιφέρουν νέες καθυ-
στερήσεις, εντός του φετινού καλοκαιριού θα ξεκινήσει η εγκατάστασή του. Αυτά
που θα προσφέρει το ραντάρ είναι εξαιρετικά σημαντικά για την προστασία του
Σέιχ Σου. Επιθυμία του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα είναι, εάν κριθεί
επιτυχημένη η λειτουργία του ραντάρ, να τοποθετηθούν σε όλα τα περιαστικά δά-
ση της Κεντρικής Μακεδονίας.
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Αναστάτωση προκάλεσε στο δη-
μαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης η
πληροφορία ότι ένα από τα δύο επιβε-
βαιωμένα έως τώρα κρούσματα της
μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού
αφορά σε δημοτική υπάλληλο. Η πλη-
ροφορία επιβεβαιώθηκε από τη διοί-
κηση του κεντρικού δήμου, η οποία
διαβεβαιώνει πως έλαβε όλα τα μέτρα
ελέγχου και αποφυγής μετάδοσης,
ενώ οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανη-
συχία και ζητούν επιπλέον ενέργειες.

H υπάλληλος που φέρει το μετα-
δοτικό στέλεχος εργάζεται στη Δι-
εύθυνση Αρχιτεκτονικού και βρί-
σκεται εκτός της υπηρεσίας της τις
τελευταίες δύο εβδομάδες λόγω
ασθένειας μελών της οικογένειάς
της. Εκπρόσωποι του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων στον Κεντρικό Δήμο
διατύπωσαν επιφυλάξεις για το κα-
τά πόσο έγιναν όσα έπρεπε ώστε να

προστατευτεί το σύνολο του προσω-
πικού από τον κίνδυνο μετάδοσης.
Όπως ανέφεραν, δεν έγινε ιχνηλά-
τηση επαφών, ενώ ελέγχθηκε μόνο
το προσωπικό που εργαζόταν στο
ίδιο τμήμα με το κρούσμα.

«Ο δήμος δεν μπορεί να κάνει ιχνη-
λάτηση. Αυτή είναι αρμοδιότητα του
ΕΟΔΥ», απάντησε ο αρμόδιος αντιδή-
μαρχος κοινωνικών υπηρεσιών και
συντονιστής Covid-19 για τον Δήμο

Θεσσαλονίκης Χάρης Αηδονό-που-
λος και πρόσθεσε πως έγιναν όλα όσα
προβλέπονται από τα πρωτόκολλα.
Μάλιστα, σημείωσε ότι η δημοτική
Αρχή δεν έχει ενημερωθεί από τον
ΕΟΔΥ για ειδικά πρωτόκολλα δράσε-
ων για τη συγκεκριμένη μετάλλαξη.

Η υπάλληλος είναι καλά στην υγεία
της, ενώ δεν έγινε γνωστό αν η μόλυν-
σή της με τη μετάλλαξη Δέλτα σχετί-
ζεται με κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.

Το τζουκ μποξ που υπάρχει στο γραφείο του δημάρχου
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα τράβηξε την προ-
σοχή και της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας

Σακελλαροπούλου κατά την επίσκεψή της στο δημαρ-
χείο. Μάλιστα, άκουσε και δύο τραγούδια, το «Αν σ’
αρνηθώ αγάπη μου» και το «What a wonderful world».

Τραγούδια στο τζουκ μποξ!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φωτογραφίες 
από τη «Συνοικία
των Εξοχών»
Ένα κουτί με χαρακτηριστικές φωτογρα-
φίες από την έκθεση «Συνοικία των Εξο-
χών» χάρισε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού
και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης
Μαρία Καραγιάννη στην Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου κατά τη ξενάγησή της στο φουαγέ
του δημαρχείου. Την Πρόεδρο υποδέ-
χτηκε, κατά την άφιξή της στον χώρο, πέ-
ρα από τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα,
και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης.

Πρωτιά 
για τον Ιγνάτιο
Μια ακόμη πρωτιά για τον Ιγνάτιο
Καϊτεζίδη. Για πρώτη φορά πρό-
εδρος της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων Κεντρικής Μακεδο-
νίας επισκέφτηκε επίσημα το
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης. Δεν το λέμε εμείς, αλλά ο
πρόεδρος του Μεγάρου Βασίλης
Γάκης, ο οποίος φρόντισε με
ανάρτησή του να ευχαριστήσει
τον δήμαρχο για τη στήριξη και
την προσπάθεια να αναδειχθεί ο
πολιτισμός και ειδικότερα η συμ-
μετοχή της Μακεδονίας στην
Επανάσταση του 1821.

Τα είπε με 
τη Μαργαρίτα
ο Καράογλου
Την κόρη του μεγάλου μουσικο-
συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη,
Μαργαρίτα, είχε την ευκαιρία να
συναντήσει ο Θεόδωρος Καράο-
γλου. Ο κυβερνητικός βουλευ-
τής Θεσσαλονίκης παρακολού-
θησε συναυλία με τίτλο «Νύχτα
μαγική» στο Ωραιόκαστρο ακού-
γοντας όλες τις μεγάλες επιτυ-
χίες του μοναδικού Μίκη Θεο-
δωράκη.

Συγκίνηση για τα παιδιά 
από τον Φάρο του Κόσμου

Συγκινητικές ήταν οι παρουσιάσεις που έκαναν
τα παιδιά από τον «Φάρο του Κόσμου» στην Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, τα οποία της έδειξαν βίν-
τεο με τις δράσεις τους κατά την παρουσία της
στον Δενδροπόταμο. Μάλιστα, της χάρισαν και
ζωγραφιές που δημιούργησαν για να τις πάρει
μαζί της στο Προεδρικό Μέγαρο. Αναμνηστικά
δώρα στην κυρία Σακελλαροπούλου προσέφε-
ραν, επίσης, ο μητροπολίτης Νεαπόλεως - Σταυ-
ρουπόλεως Βαρνάβας και ο δήμαρχος Αμπελο-
κήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου. 

Γεύμα του Ζέρβα 
στη Σακελλαροπούλου

Σε εστιατόριο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης
γευμάτισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερί-
να Σακελλαροπούλου με τον δήμαρχο Κωνσταν-
τίνο Ζέρβα και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Πέτρο Λεκάκη. Σε πιο χαλαρούς ρυθ-
μούς συζήτησαν για την πόλη, τα προβλήματά της
αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης. 

Πήρε για... ενθύμιο 
δόσεις εμβολίου

Συναγερμός σήμανε στο εμβολιαστικό κέντρο
του Ευόσμου από την απώλεια ενός φιαλιδίου με
δόσεις εμβολίου της Pfizer. Όπως αποκαλύφτηκε
στη συνέχεια, το φιαλίδιο πήρε στην τσάντα της
μια 81χρονη. Το ήθελε για ενθύμιο για τον εμβο-
λιασμό της, όπως είπε στους αστυνομικούς που
τη συνέλαβαν. Η γυναίκα εντοπίστηκε ύστερα από
λίγες ώρες στο σπίτι της στο Κορδελιό, όμως οι
δόσεις του εμβολίου λόγω αλλαγής της θερμο-
κρασίας καταστράφηκαν.

Το ΣτΕ για τα αρχαία
της Βενιζέλου 

Και επισήμως δημοσιεύτηκε η απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας που επικυρώνει την
απόφαση για την απόσπαση και επανατοποθέτη-
ση των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου του
μετρό της Θεσσαλονίκης. Η σχετική απόφαση
πάρθηκε με οριακή πλειοψηφία (13-12) επί των
μελών του ΣτΕ και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την
υλοποίηση του μετρό Θεσσαλονίκης.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας τονίζει σε
δήλωσή του πως «είμαστε κοντά στη στιγμή που
κάτοικοι, επισκέπτες και επενδυτές της Θεσσα-
λονίκης θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα
υπερσύχρονο μετρό», ενώ υπογραμμίζει ότι «τε-
λειώνει οριστικά και αμετάκλητα η εποχή των
προσφυγών και των δικαστηρίων και ανοίγει ο
δρόμος των εργασιών».

Κρούσμα της μετάλλαξης «Δ» στο δημαρχείο
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Σ
ε ηλικία μόλις 42 ετών, όντας
υπουργός Υγείας και προβεβλη-
μένο στέλεχος των Βρετανών
Συντηρητικών, ο Ματ Χάνκοκ δι-

καιούτο να βλέπει την πολιτική του καριέ-
ρα με αισιοδοξία για το μέλλον. Όλα αυτά
μέχρι πριν από λίγες μέρες, όταν διέρρευ-
σε ένα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας
του υπουργείου του, που τον έδειχνε να φι-
λά και να αγκαλιάζει με πάθος την πολιτική
του σύμβουλο.

Μέσα σε λίγες ώρες, ο Ματ Χάνκοκ έχα-
σε το χαρτοφυλάκιό του αλλά και τη γυναί-
κα του, Μάρθα, η οποία έπαθε σοκ μόλις
είδε το βίντεο να κατακλύζει το Διαδίκτυο:

Ο σύζυγός της την απατούσε με μία από τις
καλύτερες φίλες της! Η Τζίνα Κολαντάν-
τζελο, η Μάρθα και ο Ματ ήταν ήδη από το
πανεπιστήμιο μια παρέα. Στην πορεία, οι
δυο παντρεύτηκαν, αλλά, όπως αποδει-
κνύεται, το τρίο ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει
και… να λειτουργεί! 

Τώρα, ο Χάνκοκ είναι με την πλάτη στον
τοίχο. Πολιτικά, η μοίρα του είναι απροσ-
διόριστη και η επάνοδός του μάλλον πολύ
δύσκολη. Είχε, άλλωστε, προηγηθεί ένα
μπαράζ επιθέσεων προς το πρόσωπό του
από τον άλλοτε σύμβουλο και τώρα μεγάλο
αντίπαλο του πρωθυπουργού Μπόρις
Τζόνσον, τον Ντομινίκ Κάμινγκς, ο οποίος
κατηγορούσε επί μήνες τον Χάνκοκ για λα-

θεμένη διαχείριση της πανδημίας στη Με-
γάλη Βρετανία. 

Πάντως, ο Τζόνσον, με επιστολή του,
εξέφρασε τη λύπη του για την παραίτηση
Χάνκοκ και τόνισε ότι θα πρέπει να φύγει
υπερήφανος από το υπουργικό γραφείο,
καθώς κατάφερε να σχεδιάσει ένα από τα
πιο επιτυχημένα εμβολιαστικά προγράμ-
ματα στον κόσμο. Με άλλα λόγια, ο μέχρι
πριν από λίγες μέρες υπουργός Υγείας
μπορούσε πολιτικά να διαχειριστεί τις επι-
θέσεις Κάμινγκς και, ίσως, να του έβγαι-
ναν σε καλό. Ήταν, όμως, αδύνατο να δια-
χειριστεί ταυτόχρονα τις επιθέσεις Κά-
μινγκς και το «ροζ» βίντεο που του τσάκισε
την καριέρα και του στοίχισε τη συζυγική
του ζωή.

Το 2010 μπήκε στο Κοινοβούλιο
Ο Ματ Χάνκοκ γεννήθηκε στις 2 Οκτω-

βρίου 1978 στο Τσέστερ του Ηνωμένου Βα-
σιλείου. Τελείωσε Φιλοσοφία, Οικονομικά
και Πολιτικές Επιστήμες στο φημισμένο
Κολέγιο Έξετερ της Οξφόρδης και στη συ-
νέχεια προσλήφθηκε ως οικονομολόγος
στην Τράπεζα της Αγγλίας. Το 2010 μπήκε
στο Κοινοβούλιο με το Συντηρητικό Κόμμα
και τον Ιούλιο του 2018 η Τερέζα Μέι τού
ανέθεσε το υπουργείο Υγείας, ένα χαρτο-
φυλάκιο το οποίο ο Χάνκοκ διατήρησε και
επί πρωθυπουργίας Μπόρις Τζόνσον. Νω-
ρίτερα, είχε «χτίσει» τη φήμη του ως πετυ-
χημένος: Το 2013 ορίστηκε υφυπουργός
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας,
όπου αναδείχθηκε «πρωταθλητής» στη
μάχη κατά της διαφθοράς. Παρέμεινε στο
Υπουργικό Συμβούλιο ως υπουργός του
Κάμερον και το 2016 η Τερέζα Μέι τον όρι-
σε υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και Πολι-
τισμού. Όταν η Μέι παραιτήθηκε από πρό-
εδρος των Τόρις, ο Χάνκοκ ανακοίνωσε ότι
θα ήταν υποψήφιος να τη διαδεχθεί. Ωστό-
σο, λίγο μετά την πρώτη ψηφοφορία απο-
χώρησε από την κούρσα και στήριξε τον
Τζόνσον.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Μ Α Τ  Χ Α Ν Κ Ο Κ Έχασε σύζυγο και
πολιτική καριέρα

από ένα «ροζ» βίντεο
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«Ο Ερντογάν ηγείται στο 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Α
ν και η πολιτική αντιπαράθεση
στην Τουρκία συνήθως διεξάγε-
ται σε υψηλούς τόνους, οι καταγ-
γελίες του αρχηγού της αντιπολί-

τευσης Κεμάλ Κιλιντσάρογλου εναντίον του
προέδρου της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, είναι πολύ σοβαρές. Ο πρόεδρος των
Κεμαλιστών κατηγόρησε τον επικεφαλής
του κράτους και την κυβέρνησή του για σει-
ρά παράνομων πράξεων, όπως εμπόριο
ναρκωτικών, εμπόριο οργάνων, ξέπλυμα
μαύρου χρήματος κ.λπ.

Σε ομιλία που έκανε προς τους βουλευτές
του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος
(CHP), ο Κιλιντσντάρογλου ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ότι πολλοί κυβερνώντες «στέλνουν
χρήματά τους στο εξωτερικό σε τραπεζικούς
λογαριασμούς, έχουν εταιρείες-μαϊμού και
κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια». Πρόσθεσε
ότι είναι γνωστές οι επιδόσεις πολλών εξ αυ-
τών στο εμπόριο ναρκωτικών, τον τζόγο και το
εμπόριο οργάνων! Ωστόσο, όπως είπε, «η
Τουρκία κλείνει τα μάτια σε αυτά εδώ και πολ-

λά χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η
εικόνα της ντροπής».

Όπως ήταν αναμενόμενο, οξείες και προ-
σβλητικές ήταν και οι εκφράσεις που χρησι-
μοποίησε ο Ταγίπ Ερντογάν ως απάντηση στις
κατηγορίες Κιλιντσντάρογλου. Ο Τούρκος
πρόεδρος χαρακτήρισε τον αρχηγό της αντι-
πολίτευσης «ψυχοπαθή» και «ψεύτη» και
πρόσθεσε ότι με όλα όσα λέει υπονομεύει την
εικόνα της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή.

«Όλοι κατά τον Κιλιντσάρογλου είναι διε-
φθαρμένοι, όλοι είναι κλέφτες. Όλοι είναι
ληστές τραπεζών. Όλοι κάνουν λάθος, όλοι
είναι κακοί. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με
μια κατάσταση παραισθήσεων. Δεν διαθέ-
τουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο από τον χρό-
νο μας για αυτόν τον ψυχοπαθή πολιτικό, ο
οποίος με χαρά παραθέτει όλα αυτά τα ψέ-
ματα το ένα μετά το άλλο», δήλωσε, μεταξύ
άλλων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκα-
λώντας ένταση στο ακροατήριο.

Η οργή Ερντογάν θεωρείται από πολλούς
δικαιολογημένη, καθώς ο Κιλιντσάρογλου
έχει τον πιο σκληρό λόγο απέναντι στον Τούρ-
κο πρόεδρο. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, όταν
ο Ερντογάν είχε συναντηθεί με τον Τζο Μπάιν-
τεν στις Βρυξέλλες, ο αντίπαλός του είχε χα-
ρακτηρίσει τον πρόεδρο της χώρας «αντί λιον-
τάρι, γατάκι» μπροστά τον Αμερικανό πρό-

εδρο. Έναν μήνα νωρίτερα ο πρόεδρος του
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είχε επιτεθεί
στον πρόεδρο της Τουρκίας για την οικονομι-
κή του πολιτική, λέγοντας ότι «εάν τυχόν σή-
μερα η Τουρκία έμπαινε σε πόλεμο, δεν υπάρ-
χει ούτε ένα δολάριο η σεντςστα ταμεία της».

Στο μεταξύ, ένας Τούρκος κυβερνητικός
βουλευτής, ο Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, εξαπέλυ-
σε επίθεση εναντίον του προέδρου της Επι-
τροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανι-
κής Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, για τονρόλο
του στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρ-
μενίων. «Τον επηρεάζει η γυναίκα του», ισχυ-
ρίστηκε ο Τούρκος βουλευτής!

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης
Κεμάλ Κιλιντσάρογλου τον
καταγγέλλει ότι στέλνει
χρήματα στο εξωτερικό, έχει
εταιρείες-μαϊμού, ενώ μίλησε
για εμπόριο ναρκωτικών,
τζόγο μέχρι και εμπόριο
οργάνων!

Καναδάς: 49οC και 140 νεκροί  -
Λιώνουν οι πάγοι στη Σιβηρία
Πρωτοφανής καύσωνας πλήττει τις δυτικές
περιοχές του Καναδά, με αποτέλεσμα περίπου
140 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους το
τελευταίο πενθήμερο. Σε πολλές περιπτώσεις οι
νεκροί ήταν ηλικιωμένοι και είχαν προβλήματα
υγείας. Την Τρίτη η θερμοκρασία κατέγραψε
ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς ο
υδράργυρος έφτασε τους 49,5 βαθμούς Κελσίου
στην περιοχή του Βανκούβερ. Θερμοκρασίες-
ρεκόρ καταγράφονται και στις Δυτικές ΗΠΑ. Στο
Πόρτλαντ το θερμόμετρο έφτασε τους 46 βαθμούς
και στο Σιάτλ ξεπέρασε τους 42! Εμβολιαστικά
κέντρα και σχολεία έκλεισαν, ενώ οι παραλίες
γέμισαν.  Πρωτοφανής καύσωνας και στη Σιβηρία.
Το Βερχογιάνσκ, γνωστό και ως η παγωμένη πόλη
της Σιβηρίας στον Αρκτικό Κύκλο, τον χειμώνα
υπό κανονικές συνθήκες καταγράφει -48°C.
Σήμερα, όμως, έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ
ζέστης, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 47
βαθμούς!

Καταγγέλλουν τον
Γκέιτς για mobbing
Νέες κατηγορίες εναντίον του Μπιλ
Γκέιτς εξαπέλυσαν τέσσερις πρώην
υπάλληλοι της Microsoft, οι οποίοι
τον κατηγορούν για εργασιακό εκφο-
βισμό και αυταρχική συμπεριφορά.
«Κάθε φορά που τον συναντούσα,
ήξερα ότι θα φώναζε», ανέφερε ο
ένας υπό την αίρεση της ανωνυμίας.
«Αυτό είναι η πιο ηλίθια ιδέα που
άκουσα ποτέ», ήταν η... αγαπημένη
του έκφραση, όταν ήθελε να ταπεινώ-
σει υφισταμένους του, όπως αποκα-
λύπτει η «Daily Mail». 

Πωλείται στοιχειωμένο
χωριό για 146.000 €
Πωλείται ολόκληρο χωριό, γραφικό,
με ιδιωτική παραλία για τον αγορα-
στή, κοντά στη Loch Tay των Χάιλαντς
της Σκοτίας, στην τιμή-ευκαιρία των
146.000 ευρώ (123.000 βρετανικών
λιρών). Το χωριό, βέβαια, είναι εγκα-
ταλελειμμένο και τα περισσότερα
σπίτια έχουν μετατραπεί σε χαλά-
σματα, επειδή πολλοί ντόπιοι θεω-
ρούν ότι είναι στοιχειωμένο από το
φάντασμα μιας γυναίκας, η οποία
ισχυρίστηκε ότι μπορούσε να δει το
μέλλον. Πρόκειται για τη Μαίρη Κάμ-
πελ, που έζησε τον 17ο αιώνα και
πολλές προβλέψεις της βγήκαν αλη-
θινές. Το πρόβλημα είναι ότι η Κάμ-
πελ προέβλεπε μόνο τα κακά, με
αποτέλεσμα το χωριό να υποστεί τε-
ράστιες ζημιές και οι κάτοικοί του να
το εγκαταλείψουν.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Το «πράσινο φως» στις πρώτες 10.000 αιτήσεις που υπο-
βλήθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2», το
οποίο αφορά στην επιδότηση της δόσης επιχειρηματικού δα-
νείου για οκτώ μήνες, άναψε χθες η Γενική Γραμματεία Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οι πρώτες εγκρίσεις αφορούν σε επιχειρήσεις που υπέβα-
λαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα έως τις 31 Μαΐου και
πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιδότηση της δόσης του
δανείου τους. Άμεσα θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές με ποσά
που αγγίζουν ακόμη και τις 50.000 ευρώ τον μήνα. 

Σε όσους η αίτηση εγκρίθηκε τον Μάιο, θα λάβουν επιδότη-
ση για δύο μήνες, Μάιο και Ιούνιο. Υπενθυμίζεται ότι το πρό-
γραμμα «Γέφυρα 2» απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές, πολύ

μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων
και των ελεύθερων επιχειρηματιών - επιτηδευματιών, που
έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και πληρούν
συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στο πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση
τόσο οι επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές
όσο και οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν
στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Ειδικά για την κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων, για να ξεκινήσει η επιδότηση της δόσης θα πρέπει πρώτα
να υπογραφεί σύμβαση ρύθμισης του δανείου με την τράπεζα
ή τον διαχειριστή του δανείου. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέ-
πει να γίνει το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου.

«Γέφυρα 2»: Ξεκινούνοι καταβολές της επιδότησης στους πρώτους δικαιούχους

Δ
υσεπίλυτο σταυρόλεξο απο-
τελούν τα νέα μέτρα που ανα-
κοίνωσε η κυβέρνηση για το
άνοιγμα των κλειστών χωρών

εστίασης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού,
με τους επιχειρηματίες να δηλώνουν
τους προβληματισμούς τους που αφο-
ρούν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θα
ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων
και των μέτρων από τους πελάτες.

«Όλο αυτό φαίνεται θεωρητικά σω-
στό, αλλά δεν είναι μια δουλειά που
μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις, εί-
ναι δύσκολο να γίνει», σχολιάζει στην
«Political» ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου,
πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών, αναφερόμενος στα μέτρα
που θα ισχύουν στους κλειστούς χώ-
ρους για τους εμβολιασμένους και μη,
πιο συγκεκριμένα στον χώρο της
εστίασης.

«Σκεφτείτε καθένας που μπαίνει μέ-
σα σε ένα μαγαζί εστίασης να πρέπει ο
εστιάτορας να ζητά να τους δείξουν το
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το αρνη-
τικό τεστ». Στο ερώτημα αν αυτό το μέ-
τρο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, η
απάντηση του κ. Χατζηθεοδοσίου είναι
πως είναι καλύτερο από το τίποτα,
«πρακτικά όμως έχουμε σοβαρές επι-
φυλάξεις για το αν μπορεί να ισχύσει το
μέτρο. Μεταφέρει την ευθύνη της Πο-
λιτείας στον μαγαζάτορα. Ή η Πολιτεία
να πει ότι είναι υποχρεωτικό για όλους

ή τα προβλήματα που θα δημιουργήσει
θα είναι πάρα πολύ μεγάλα». Ο κ. Χα-
τζηθεοδοσίου αντιπροτείνει «να πάμε
στη λογική να μπαίνουν όλοι με τις μά-
σκες, να υπάρχουν οι αποστάσεις σε
παρέες των 4-5 ατόμων και αυτός που
τρώει να βγάζει τη μάσκα».

Δύσκολο να εφαρμοστούν
Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος

Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατό-
ρων και Συναφών Επαγγελμάτων, μι-
λώντας στην «Political» χαρακτηρίζει τα
μέτρα πρόχειρα και ανεδαφικά, θεω-
ρώντας ότι στην πράξη δεν μπορούν να
λειτουργήσουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι
καταστηματάρχες δεν έχουν δικαίωμα
επιλογής, ενώ επισημαίνει ότι είναι δύ-
σκολο έως αδύνατο να μπορεί να ελεγχ-
θεί στην πράξη ποιος είναι εμβολιασμέ-
νος και ποιος όχι ή φέρει αρνητικό τεστ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση θα
επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος, κα-
θώς θα πρέπει να απασχολεί ένα άτομο
από το προσωπικό για να ελέγχει αν οι
πελάτες είναι εμβολιασμένοι ή έχουν
κάνει rapid tests.

Επίσης, ο κ. Καββαθάς υπογραμμίζει
ότι αναμένεται να προκληθεί ένα επι-
πλέον πρόβλημα, εφόσον ο καταστημα-
τάρχης επιλέξει να κάνει το κατάστημά
του μόνο για εμβολιασμένους, τη στιγμή
που υπάλληλοί του είναι ανεμβολίαστοι.
«Τι θα κάνουν οι καταστηματάρχες, θα
πρέπει να επιβάλουν τον εμβολιασμό
του συνόλου του προσωπικού τους ή θα
τους απολύσουν για τη βιωσιμότητα της
επιχείρησής τους και με ποιο κόστος;»,
διερωτάται. Και συνεχίζει: «Σε περί-
πτωση που τα δικαστήρια αποφασίσουν
ότι η απόλυση ήταν καταχρηστική, το
κόστος που θα προκύψει και τα δικαστι-
κά έξοδα δεν θα τα πληρώσει ο υπουρ-
γός, αλλά θα επιβαρύνουν την επιχείρη-
ση».

Οι επιφυλάξεις και το
αυξημένο κόστος - Μιλούν
στην «Political» ο πρόεδρος
του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και
ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και
της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εστιατόρων
και Συναφών Επαγγελμάτων
Γιώργος Καββαθάς

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Προβληματισμός
στην εστίαση 
για τα νέα μέτρα 
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Ψηφιακές όλες 
οι υπηρεσίες προς 
τους ασφαλισμένους

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την
πλήρη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών
που αφορούν στους ασφαλισμένους που
υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Χθες υπογράφτηκε σχετικό μνημόνιο συ-
νεργασίας από τους γενικούς γραμματείς
των υπουργείων Εργασίας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Παυλίνα Καρασιώτου και
Λεωνίδα Χριστόπουλο, παρουσία του
υφυπουργού Πάνου Τσακλόγλου (φωτό),
ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εφαρ-
μογή απλών και ψηφιακών διαδικασιών
για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πιο
συγκεκριμένα, οι στόχοι του νέου μνημο-
νίου είναι οι εξής:
1. Απλούστευση και ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με
αναπηρία (ΑμεΑ) στα Κέντρα Πιστοποί-
ησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
2.  Κωδικοποίηση της Ασφαλιστικής
Νομοθεσίας.
3. Ανασχεδιασμός και απλούστευση των
διαδικασιών αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ που
διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. 
4. Ανασχεδιασμός και απλούστευση δια-
δικασιών αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ ώστε να
παρέχονται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης τους Δημοσίου (gov.gr). 
5. Ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού πλαισίου
για τις διαλειτουργικότητες σχετικά με
τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης (ΑΜΚΑ).
6. Απλούστευση, ψηφιοποίηση και εκ-
συγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρε-
σιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, ώστε να υπάρχει αυτό-
ματη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων
φορέων του Δημοσίου.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η
υλοποίηση των δράσεων αυτών θα διευ-
κολύνει τους πολίτες, ιδίως, δε, όσους
ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές και αντι-
μετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότη-
τας ή είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.

Υ
ψηλότερη σύνταξη τουλάχιστον
κατά 11%-13% ακόμη και στο
πλέον δυσμενές σενάριο, πε-
ρισσότερες θέσεις εργασίας

και ταχύτερη ανάπτυξη προβλέπει η ανα-
λογιστική μελέτη που συνοδεύει το νο-
μοσχέδιο για το κεφαλαιοποιητικό σύ-
στημα επικουρικής ασφάλισης.

Το νομοσχέδιο τέθηκε χθες σε δημό-
σια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρω-
θεί έως τις 13 Ιουλίου και στη συνέχεια θα
πάρει τον δρόμο για τη Βουλή, ώστε να
ψηφιστεί έως το τέλος του μηνός και να
εφαρμοστεί από την 1/1/2022. Όπως είναι
γνωστό, το νέο σύστημα θα καλύπτει
υποχρεωτικά από το επόμενο έτος όλους
όσοι κολλήσουν το πρώτο... ένσημο σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και νέ-
ους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ θα
είναι προαιρετικό για όσους ήδη εργά-
ζονται και είναι σε ηλικία έως 35 ετών.
Μάλιστα, κατά την παρουσίασή του προ
ημερών ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης έκανε λόγο για υψηλότερες
μελλοντικές επικουρικές συντάξεις έως
και 68% σε σχέση με τις σημερινές.

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή επιση-
μαίνει ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι αλλά
και συνταξιούχοι θα καλυφθούν πλήρως
ως προς την επικουρική τους σύνταξη
μέσω του προϋπολογισμού, επισημαί-
νοντας ότι το κόστος της μετάβασης τις

επόμενες δεκαετίες θα κυμανθεί μεταξύ
49 και 78 δισ. ευρώ. Παρά το υψηλό δη-
μοσιονομικό κόστος, εκφράζεται η άπο-
ψη ότι θα σημειωθεί ισχυρό αντιστάθμι-
σμα από την άνοδο του Ακαθάριστου Εγ-
χωρίου Προϊόντος αλλά και την αναμενό-
μενη ενίσχυση της απασχόλησης, εξα-
σφαλίζοντας υψηλότερες συντάξεις από
αυτές που δίνει το σημερινό σύστημα.

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή επιση-
μαίνει ότι η εφαρμογή του νέου συστήμα-
τος θα απαιτήσει υψηλότερες δαπάνες
από το 2030 και μετά για το σημερινό σύ-
στημα, το οποίο θα λειτουργεί έως ότου
καλυφθεί πλήρως και ο τελευταίος εν
ζωή ασφαλισμένος του σημερινού ΕΤΕ-
ΑΕΠ. Το βασικό σενάριο του νέου κεφα-
λαιοποιητικού συστήματος επικουρικής
ασφάλισης λαμβάνει υπόψη ως ετήσιο
επιτόκιο απόδοσης ποσοστό 3,5% υπό την
προϋπόθεση ότι θα ενταχθεί στο νέο Τα-
μείο το 20% των νέων έως 35 ετών, οι
οποίοι σήμερα καλύπτονται από το ΕΤΕ-
ΑΕΠ, καθώς και το 5% των ελεύθερων
επαγγελματιών που δεν έχει σήμερα
υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα εκτιμάται
ότι θα κοστίσει στον προϋπολογισμό περί
τα 3 δισ. ευρώ έως το 2030, ενώ σύμφω-
να με την αναλογιστική μελέτη, ο αριθμός
των ασφαλισμένων του νέου Ταμείου θα
αυξάνεται με την πάροδο των ετών, ταυ-
τόχρονα με τις εισφορές που θα μπαί-
νουν στο σύστημα. 

Έτσι, η περιουσία του Ταμείου αναμέ-
νεται να διαμορφωθεί από το 1,19% του
ΑΕΠ το 2030 στο 38% το 2070, με την πα-
ραδοχή ετήσιας απόδοσης 4,5%.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί και η δυσοί-
ωνη πρόβλεψη της αναλογιστικής αρχής
για υποχώρηση της αναλογίας εργαζομέ-
νων προς συνταξιούχους στο 1,60 προς 1,
το 2045, έναντι 2,67 προς 1 που είναι σήμε-
ρα! Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρεται
στην έκθεση, τα ποσοστά αναπλήρωσης
που θα μπορεί να υποστηρίξει το σημερινό
διανεμητικό σύστημα επικουρικής ασφά-
λισης θα βαίνουν μειούμενα. 

Κατά 11%-13%, ακόμη και 
στο πλέον δυσμενές σενάριο -
Τι προβλέπει η αναλογιστική 
μελέτη του νομοσχεδίου, που 
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Yψηλότερη επικουρική για
τους νέους εργαζομένους



Γ
ια το εμβληματι-
κό έργο της ανά-
πλασης του Ελλη-

νικού μίλησε στον ΣΚΑΪ
και στην εκπομπή «Σή-
μερα» ο διευθύνων
σύμβουλος της Lamda
Development, Οδυσσέ-
ας Αθανασίου, αποκα-
λύπτοντας τις τιμές πώ-
λησης των κατοικιών.
Σύμφωνα με τον κ. Αθα-
νασίου, οι τιμές των
9.000 σπιτιών που θα φτιαχτούν εντός του Ελληνικού είναι για
όλα… τα βαλάντια, με στόχο να προσελκύσει όσο το δυνατόν
περισσότερους Έλληνες να ζήσουν στην περιοχή. Οι τιμές θα
είναι λίγο χαμηλότερες από αυτές που πωλούνται οι νεόδμη-
τες κατοικίες στα νότια προάστια, δηλαδή κάτω από τα 6.000-
7.000 ευρώ το τ.μ. Πρόσθεσε, δε, ότι το 5% των οικιστικών ακι-
νήτων αφορά σε ανώτερα οικονομικά στρώματα, με τις τιμές
να ξεκινούν από τα 8.000 ευρώ το τ.μ. Ωστόσο, για ένα διαμέρι-
σμα στον 50ό όροφο του ουρανοξύστη η τιμή που πρέπει να

πληρώσει ο υποψήφιος
ιδιοκτήτης «ζαλίζει»,
φτάνοντας στα 25.000
ευρώ ανά τ.μ. 

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «οι τιμές στα νότια προάστια για την
αγορά νεόδμητου ακινήτου είναι στα 6.000-7.000 ευρώ το τ.μ.
και εμείς, για να απευθυνθούμε στο ευρύ κοινό, θα πάμε πιο
χαμηλά, ενώ τα σπίτια που θα απευθύνονται στο μικρό ποσο-
στό θα ξεκινάνε από τα 8.000 ευρώ το τ.μ., λόγω της ποιότητας
και του κόστους κατασκευής. Τον Ιούλιο θα γίνει η πρώτη δη-
μοπράτηση, ύψους 220 εκατ. ευρώ, για τα έργα υποδομών.
Στις 7 Ιουλίου η εταιρεία θα παρουσιάσει τον πρώτο ουρανοξύ-
στη που θα γίνει στην Ελλάδα, δήλωσε ο Οδ. Αθανασίου.

Eurobank: Στο Καστελόριζο 
για την πρωτοβουλία 
για το Δημογραφικό

Από το ακριτικό Καστελόριζο ενεργοποιείται, με
δύο δράσεις, η Πρωτοβουλία για το Δημογραφικό της
Eurobank, που αφορά στην έμπρακτη στήριξη οικο-
γενειών οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και
ζουν σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές της
χώρας και συγκεκριμένα στον Έβρο, τα νησιά του Βο-
ρειανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έως το
Καστελόριζο. Τη Eurobank εκπροσώπησε ο γενικός
διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας
Μιχάλης Βλασταράκης, ο οποίος παρουσίασε την
Πρωτοβουλία, ενώ ακολούθησε ενημέρωση από τους
ιδρυτές της Be-Live, γιατρούς αναπαραγωγής Βασίλη
Κελλάρη και Χάρη Χηνιάδη, με θέμα την υπογονιμό-
τητα, τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης
και τους τρόπους με τους οποίους η Be-Live μπορεί
να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές -δωρεάν- στους εν-
διαφερομένους, στο πλαίσιο του προγράμματος.

Aegean: Διευκολύνει τους νέους 
να ταξιδέψουν ξανά
Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την περαιτέρω
ενίσχυση των εμβολιασμών στην ηλικιακή ομάδα
18-25 ετών προχωρά η Aegean. Συγκεκριμένα, η
Aegean διευκολύνει τους νέους να ταξιδέψουν
ξανά, «διπλασιάζοντας» την αξία του Freedom
Pass, συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην εθνική
προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα μέ-
σω του εμβολιαστικού προγράμματος. Έτσι, για νέ-
ους από 18 έως 25 ετών που θα έχουν εμβολιασθεί
και αποκτήσει Freedom Pass έως τις 31/8/2021, η
Aegean για καθένα ευρώ που χρησιμοποιείται για
την αγορά εισιτηρίου προσθέτει ένα ευρώ ακόμη,
διπλασιάζοντας την αξία του. Η παροχή ισχύει για
ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 1/9/2021
έως και 30/6/2022.

e-λιανικό: 9 Ιουλίου η υποβολή
αιτήσεων για τον β’ κύκλο 
της δράσης του ΕΠΑνΕΚ

Με στόχο την επιχορήγηση περισσότερων μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την
αναβάθμιση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος
(e-shop), ξεκινά στις 9 Ιουλίου 2021 η υποβολή αι-
τήσεων για τον β’ κύκλο της δράσης του ΕΠΑνΕΚ,
e-λιανικό. Κατά τον α’ κύκλο της δράσης κατατέθη-
καν 11.500 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί οι 7.162, με
συνολική δημόσια δαπάνη 33,6 εκατ. ευρώ. Για τον
β’ κύκλο, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
από την 9η Ιουλίου 2021 έως την 29η Σεπτεμβρίου
2021. Θα αφορά σε όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθη-
καν στον α’ κύκλο της δράσης. Στόχος είναι να στη-
ριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της
πανδημίας του κορονοϊού, ενισχύοντας τον ψηφια-
κό μετασχηματισμό. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται
σε 8 εκατ. ευρώ και επιδοτούνται δαπάνες έως
5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση.
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Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και η
εταιρεία Συμμετοχές 5G ανακοινώνουν τη σύμπραξή τους. Έτσι, οι επι-
χειρήσεις που φιλοξενούνται στο Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» και
εταιρείες-τεχνοβλαστοί του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα μπορούν να εξε-
τάζονται από τη Συμμετοχές 5G για ενδεχόμενη χρηματοδότηση από το
Επενδυτικό Ταμείο «Φαιστός». Στο πλαίσιο προγραμμάτων επιτάχυνσης
ή θερμοκοιτίδας, παρέχουν, μεταξύ άλλων, δυνατότητα αξιοποίησης των
δοκιμαστικών 5G τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει αναπτύξει το
Κέντρο, ανάπτυξη test beds, με σκοπό την τεχνική δοκιμή εφαρμογών,
υπηρεσιών ή τεχνολογιών των επιχειρήσεων που επιλέγονται, καθώς
και πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές βάσεις γνώσης και κέντρα
αριστείας και καινοτομίας, όπως το ahedd Digital Innovation Hub και το
Τεχνολογικό Πάρκο του Κέντρου.

Σε τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνεται, μετα-
ξύ άλλων, και διάταξη που αφορά στην ανανέωση της σύμβασης χορήγησης απο-
κλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ
ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο κατέχει τo
61,33% των μετοχών μέσω ΕΕΣΥΠ (50%) και ΤΑΙΠΕΔ (11,33%). Η διάταξη προβλέπει
την ανανέωση του αποκλειστικού δικαιώματος ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι
τις 31/12/2040, με τίμημα που θα οριστεί με βάση νέα σύμβαση. Το τίμημα η ΕΥ-
ΔΑΠ θα το καταβάλει στην Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ και θα διατεθεί από το Δημόσιο
για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθμιση του εξωτερικού υδροδοτικού
συστήματος της μείζονος περιοχής πρωτευούσης. Σύμφωνα με τη διάταξη, η ΕΥ-
ΔΑΠ μπορεί να αναπροσαρμόσει τα τιμολόγιά της μέχρι του συνόλου του ποσού
που θα καταβάλει για το κόστος των υπηρεσιών ύδατος στο Δημόσιο.

ΕΥΔΑΠ: Ανανέωση της σύμβασης για το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών

Ελληνικό: Έως 25.000 ευρώ ανά τ.μ. 
τα διαμερίσματα στους ουρανοξύστες

Συμμετοχές 5G με ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»



ΔΕΔΑ: Δημοπράτηση
έργων 180 εκατ. ευρώ

Η πορεία υλο-
ποίησης του φι-
λόδοξου Προ-
γράμματος Ανά-
πτυξης 2021-
2025 της ΔΕΔΑ,
που θα φέρει το
φυσικό αέριο σε
34 πόλεις της χώ-
ρας, βρέθηκε στο
επίκεντρο της το-
ποθέτησης του
προέδρου της
ΔΕΔΑ, πολιτικού
μηχανικού ΕΜΠ
Βασίλη Κοτρώνη,
στο 1ο Συνέδριο

«Green Deal Greece 2021», το οποίο διοργάνωσε χθες το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Ο πρόεδρος της
ΔΕΔΑ, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Πρά-
σινες Υποδομές» και ομιλητές, μεταξύ άλλων, τον γενικό
γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη και τον αντι-
πρόεδρο Δ.Ε. του TEE Νίκο Ανδρεδάκη, υπογράμμισε ότι
τον τελευταίο χρόνο η ΔΕΔΑ έχει προχωρήσει στη δημο-
πράτηση έργων, ύψους 180 εκατ. ευρώ, για την κατα-
σκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην ελληνική
περιφέρεια και μεγάλο μέρος αυτών έχει ήδη συμβασιο-
ποιηθεί. Έως το τέλος του 2021, εκτίμησε ο κ. Κοτρώνης,
θα έχουν ολοκληρωθεί οι δημοπρατήσεις των υπόλοι-
πων έργων, με τις επενδύσεις που θα γίνουν σε υποδο-
μές διανομής φυσικού αερίου να αγγίζουν συνολικά τα
300 εκατ. ευρώ. 

ΔΕΗ: Άντληση 50 εκατ. ευρώ από 
τη σύμβαση τιτλοποίησης απαιτήσεων
Σε άντληση και του υπολειπόμενου ποσού των 50
εκατ. ευρώ από τη σύμβαση τιτλοποίησης
απαιτήσεων έως 60 ημέρες προχώρησε η ΔΕΗ, όπως
ανακοίνωσε η επιχείρηση, σε συνέχεια της από
25/11/2020 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω χρηματοδότηση, με
επενδυτή την JP Morgan Chase Bank και εκδότη την
PPC Energy Finance DAC, είναι χωρίς αναγωγή στη
ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΔΜΗΕ: Κατά της ανεξάρτητης 
Αρχής ενέργειας

Τη νομική αμφισβήτηση στα δικαστήρια των
αποφάσεων της ΡΑΕ προανήγγειλε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος
Μανουσάκης, με αφορμή δύο κυρίως πρόσφατες
εξελίξεις: την επιβολή προστίμου ύψους 5 εκατ.
ευρώ στον διαχειριστή αλλά και την καθυστέρηση
από πλευράς ρυθμιστή για την έγκριση του
επιτρεπόμενου εσόδου για τα τέλη μεταφοράς του
2021. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, οι
δύο αυτές αποφάσεις της ΡΑΕ θα κοστίσουν στο
P&L του διαχειριστή 10 εκατ. ευρώ για φέτος. Είναι
η πρώτη φορά που εταιρεία του Δημοσίου
αμφισβητεί ανεξάρτητη Αρχή με αυτόν τον τρόπο.

Όμιλος Μουζενίδη: Αναστάτωση και
αγωνία για το μέλλον της επιχείρησης

Με το βλέμμα στα τέλη Ιουλίου, οπότε και έχει ορι-
στεί η δικάσιμος για την αίτηση προστασίας από τους
πιστωτές της, βρίσκεται η Mouzenidis Travel Greece.
Τα μέλη της οικογένειας που έχουν αναλάβει τα ηνία
της εταιρείας μετά την απώλεια του ιδρυτή της, Μπόρις
Μουζενίδη, προσπαθούν να χαράξουν κοινή πορεία
και να βρουν λύση στα προβλήματα ρευστότητας που
αντιμετωπίζουν - κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη επι-
τευχθεί, γι’ αυτό και οι εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει
κάποια επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της διοί-
κησης για το τι μέλλει γενέσθαι.
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Alpha Bank: Τέλος οι τόκοι 
από σήμερα στις καταθέσεις 
έως 30.000 ευρώ

Σε περικοπές των επιτοκίων στους λογαρια-
σμούς πρώτης ζήτησης θα προχωρήσει, όπως
έχει ήδη προαναγγείλει εδώ και καιρό, η Alpha
Bank. Μειώσεις θα υπάρξουν για λογαρια-
σμούς τρεχούμενους, ταμιευτηρίου και αποτα-
μιευτικούς, ενώ δεν πειράζονται καθόλου οι
λογαριασμοί μισθοδοσίας / σύνταξης. Ωστόσο,
για πρώτη φορά η Alpha Bank εφαρμόζει μη-
δενικά επιτόκια για ποσά έως και 30.000 ευρώ.

Attica Bank: Με επιτόκιο 0,80% 
οι λογαριασμοί μισθοδοσίας -
σύνταξης
Πιο ελκυστικοί είναι, εδώ και λίγες
εβδομάδες, οι λογαριασμοί μισθοδοσίας και
σύνταξης της Attica Bank, μετά τις αλλαγές
στις οποίες προχώρησε η τράπεζα. Πλέον,
με βάση τους νέους όρους, το επιτόκιο για
τα πρώτα 1.500 ευρώ είναι 0,80%, το οποίο
είναι εξασφαλισμένο ανεξαρτήτως του
συνολικού υπολοίπου, καθώς πρόκειται για
κλιμακωτό επιτόκιο. Για το τμήμα της
κατάθεσης άνω των 1.500 ευρώ το επιτόκιο
διαμορφώνεται σε 0,10%, το οποίο είναι
υψηλότερο των προϊόντων που προσφέρουν
οι συστημικοί όμιλοι.

Trastor: Πώληση καταστήματος
έναντι 950.000 ευρώ

Η Trastor ΑΕΕΑΠ, στο πλαίσιο εξασφάλισης
σημαντικών υπεραξιών για τους μετόχους της
και σύμφωνα πάντα με το πλάνο αποεπένδυ-
σης συγκεκριμένων ακινήτων του χαρτοφυλα-
κίου της, ανακοίνωσε την πώληση ενός κατα-
στήματος που βρίσκεται επί της οδού Κολοκο-
τρώνη 1, στην Κηφισιά, έναντι συνολικού τιμή-
ματος 950.000 ευρώ.

Παράταση στον διαγωνισμό
Elevate Greece
Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας
για τη δήλωση συμμετοχής στα «Εθνικά
Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
Elevate Greece», μέχρι και την Τετάρτη 14
Ιουλίου, ανακοινώνει το υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται να
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων
για την ανάδειξη των νικητών (10 βραβεία).
Υπενθυμίζεται πως οι νεοφυείς
επιχειρήσεις που θα διακριθούν στον
διαγωνισμό θα βραβευτούν σε ειδική
τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης.
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Ι

Σταμάτησε ο χρόνος με 
τον τραυματισμό του Γιάννη 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα μεγάλο άλ-
μα για να ταπώσει τον Κλιντ Καπέλα, στο 4ο
παιχνίδι των τελικών της Ανατολικής Περιφέ-

ρειας του ΝΒΑ μεταξύ των Μιλγουόκι Μπακς και των
Ατλάντα Χοκς, έπεσε άτσαλα και τώρα ο Θεός να βάλει
το χέρι Του να μην έχει πάθει σοβαρή ζημιά… Ρήξη
χιαστών, δηλαδή. Το βίντεο είναι σοκαριστικό, καθώς
ο Γιάννης προσγειώθηκε με το ένα πόδι στο παρκέ και
έμεινε εκεί σφαδάζοντας. «Ούρλιαζε από τον πόνο»,
δήλωσε ο συμπαίκτης του Κρις Μίντλεντον. Ο Γιάννης,
υποβασταζόμενος από τον αδελφό του Θανάση, έφυγε
για τα αποδυτήρια, ξαναγύρισε, αλλά ούτε σκέψη για
να ξαναμπεί στο παρκέ. Γύρισε στα αποδυτήρια, ενώ
το ματς ήταν σε εξέλιξη. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν
λόγο για «υπερέκταση του αριστερού γόνατος», ωστό-
σο η μαγνητική τομογραφία θα δείξει τα πάντα για το
μέγεθος του τραυματισμού.
Όλοι προσεύχονται να επιβεβαιωθεί το «καλό σενά-
ριο» για τον Γιάννη και να πρόκειται για απλή υπερέ-
κταση. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος αποθεραπείας
είναι από δύο έως τέσσερις εβδομάδες, ενδεχομένως
και λιγότερος, με κατάλληλες φυσικοθεραπείες.
Ωστόσο, υπάρχει και το «κακό σενάριο», όπως έγρα-
ψαν το Bleacher Report και το Sports Illustrated, ο
Γιάννης να έχει πάθει ρήξη χιαστών. Σε αυτή την απευ-
κταία περίπτωση θα πρέπει να μείνει έξι μήνες εκτός
δράσης. Τίποτα, πάντως, δεν επιβεβαιώνεται από το
ιατρικό τιμ των Μιλγουόκι.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση του τραυματισμού
του Αντετοκούνμπο προκάλεσε σοκ στον κόσμο του
μπάσκετ και όχι μόνο. Έκανε αμέσως τον γύρο του κό-
σμου και, φυσικά, έγινε πρώτο θέμα σε όλα τα αθλητι-
κά sites. Ο Γιάννης είναι δύο φορές MVP του ΝΒΑ, κα-
λύτερος παίκτης του κόσμου, δηλαδή, για το 2019 και
το 2020. Πρώτος και καλύτερος, ο θρυλικός Λεμπρόν
Τζέιμς πόσταρε στο Twitter: «Όχι, ρε φίλε, τι στο διάο-
λο έγινε;». Αμέσως τον ακολούθησε ο Τράε Γιανγκ των
Ατλάντα Χοκς, τραυματίας και αυτός (δεν έπαιξε στο
συγκεκριμένο ματς): «Οι προσευχές μου σε ακολου-
θούν, Γιάννη». Όπως και όλου του κόσμου, φυσικά. Ο
Αντετοκούνμπο έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί
και με τη συγγραφή του βιβλίου του από τη Μιρίν Φέιν-
τερ, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορή-
σει τον Αύγουστο και θα έχει τον τίτλο «The Improba-
ble Rise of an NBA MVP».
Για την ιστορία, οι Ατλάντα Χοκς νίκησαν 110-88 τους
Μιλγουόκι Μπακς και ισοφάρισαν σε 2-2 τους τελι-
κούς της Ανατολής. Ο νικητής, ο οποίος θα παίξει στον
τελικό με τον νικητή της  Δύσης, αναδεικνύεται στα
τέσσερα νικηφόρα παιχνίδια.
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Η
Εθνική ομάδα των πολλών
απουσιών (Γιάννης και Θα-
νάσης Αντετοκούνμπο, Πα-

παπέτρου, Πρίντεζης, Παπανικο-
λάου) το πάλεψε μέχρι τέλους, αλ-
λά έχασε 97-91 από τον Καναδά
των πολλών ΝΒΑers στο πρώτο
ματς του ομίλου του προολυμπια-
κού τουρνουά που γίνεται στη Βι-
κτόρια του Καναδά. Πρώτος σκό-

ρερ ο Ντίνος Μήτογλου με 14 πόν-
τους, ενώ 12 πόντους και 9 ασίστ
είχε ο Νικ Καλάθης και 12 πόντους
και 8 ασίστ ο Κώστας Σλούκας. Τα
δεκάλεπτα: 23-19, 50-46, 71-74,
91-97. Ελλάδα (Πιτίνο): Κώστας
Αντετοκούνμπο 4, Καλάθης 12 (9
ασ.), Χρυσικόπουλος 6, Γιαννό-
πουλος 6, Κασελάκης 10, Κατσίβε-
λης 2, Καββαδάς 6, Λαρεντζάκης

8, Μήτογλου 14 (10 ρ.), Παπαγιάν-
νης 11, Σλούκας 12 (8 ασ.). Η Εθνι-
κή έχει μπροστά της έναν «τελικό»
κόντρα στην Κίνα τα ξημερώματα
της Παρασκευής και αν νικήσει και
προκριθεί στα ημιτελικά. Τότε όλα
παίζονται για την πρόκριση στους
Ολυμπιακού Αγώνες του Τόκιο, μια
και μπορεί να κερδίσει την Ουρου-
γουάη, την Τουρκία ή την Τσεχία. 

Πρεμιέρα με ήττα, «τελικός» με την Κίνα Πλακώθηκαν οι γονείς των
Ραμπιό, Πογκμπά, Εμπαπέ!

Αδιανόητο. Μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας
από την Ελβετία στα πέναλτι, στην κερκίδα η μη-
τέρα του Ραμπιό, η Βερονίκ, είχε φραστικό επει-
σόδιο με τους γονείς του Πογκμπά και του Εμπα-
πέ, ο οποίος έχασε το καθοριστικό πέναλτι! «Μα-
ζέψτε τον υπερόπτη γιο σας», είπε η Βερονίκ
στους γονείς του Πογκμπά και άναψε η φασαρία,
η οποία διήρκεσε περί τα 20 λεπτά. Κορυφώθηκε
στο χαμένο πέναλτι, όπου η Βερονίκ είπε μερικά
«γαλλικά» στα... γαλλικά.

«Ασημένιος» ο Κουγιουμτσίδης

Το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 79
κιλών κατέκτησε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης Εφήβων που
διεξάγεται στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας κατέ-
κτησε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης. Ο Έλληνας
πρωταθλητής έχασε το χρυσό μετάλλιο στις λε-
πτομέρειες από τον Ρώσο Ασλούεφ με σκορ 3-1.

Μπαράζ παραιτήσεων…
Παραιτήθηκε από την εθνική Ολλανδίας μετά

τον αποκλεισμό από την Τσεχία ο τεχνικός της
Φρανκ ντε Μπουρ. Την ίδια στιγμή δεν είναι σί-
γουρο ότι θα συνεχίσει ο Φερνάντο Σάντος στην
εθνική Πορτογαλίας. Η ήττα της Γερμανίας 2-0
από την Αγγλία σήμανε και το τέλος της 15χρονης
θητείας του Γιόακιμ Λεβ στον πάγκο της ομάδας.
Αποχωρεί στο τέλος του Euro και ο τεχνικός της
Ουκρανίας Αντρέι Σεβτσένκο. Συνεχίζει στη Γαλ-

λία ο Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Κορυφαίος
ο Ελ Αραμπί
Ο Μαροκινός στράικερ του

Ολυμπιακού Γιουσέφ ελ Αραμπί συγ-
κέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό

ψήφων και αναδείχτηκε ο καλύτερος
ποδοσφαιριστής για τη σεζόν που ολο-

κληρώθηκε, όπως ανακοίνωσε η Super League
που έκανε τη σχετική ψηφοφορία. Τον ακολού-
θησε ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, ο Αιγύ-
πτιος Αχμέντ Χασάν, και τρίτος ήρθε ο Βραζιλιά-
νος Σάσα του Άρη. Τα ποσοστά τους: 48,71%,
34,74% και 4,5% αντίστοιχα.

Μία εικόνα… δέκα παιδιά 
Διακοπές μαζί στην Κρήτη κάνουν με
τις οικογένειές τους ο Βασίλης Σπα-
νούλης και ο κουμπάρος του Νίκος Ζή-
σης. Και οι δυο τους έριξαν τίτλους τέ-
λους στο μπάσκετ πριν από μια εβδο-
μάδα. Και τι οικογένειες… Γέμισε η
παραλία παιδιά! Έξι ο Βασίλης, τέσσε-
ρα ο Ζήσης, σύνολο δέκα!

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η Αγγλία, αφού νίκησε καθαρά 2-0 μέσα σε παραλή-
ρημα τη Γερμανία στο Γουέμπλεϊ στους 16 του Euro, έχει
ιστορική ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο. Πρώτον,
γιατί λείπουν οι μεγάλες δυνάμεις (Γαλλία και Πορτογα-
λία). Δεύτερον, γιατί αν καταφέρει και προκριθεί σε βά-
ρος της Ουκρανίας στη Ρώμη το προσεχές Σάββατο,
όπου έχει τον πρώτο λόγο, στη συνέχεια στους 4 θα αντι-
μετωπίσει τον νικητή του αγώνα Δανία - Τσεχία στο
Γουέμπλεϊ, εκεί όπου θα γίνει και ο τελικός. 

Η Αγγλία έχει να σηκώσει κούπα από τον τελικό του
Μουντιάλ του 1966! «Football comes home» («το ποδό-
σφαιρο γυρνά σπίτι του») γράφουν τα πρωτοσέλιδα του
Τύπου, καθότι οι Βρετανοί αυτοπροσδιορίζονται ως
«πατεράδες» του ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Στη φάση των 8 θα παίξουν
αύριο Παρασκευή Ελβετία - Ισπανία στην Αγία Πετρού-
πολη και Βέλγιο - Ιταλία στο Μόναχο. Από αυτά τα δύο
ζευγάρια θα προκύψει ο ένας ημιτελικός, που, σύμφω-
να με τις προβλέψεις, θα είναι η Ισπανία και η Ιταλία, αν
και πολλά έχουν δει τα μάτια μας σε αυτήν τη διοργάνω-
ση. Το άλλο ζευγάρι θα προκύψει, όπως είπαμε, από τις
αναμετρήσεις της Αγγλίας με την Ουκρανία και της Τσε-
χίας με τη Δανία στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Οι Ου-
κρανοί στην τελευταία «ανάσα» του ματς νίκησαν 2-1 τη
Σουηδία.

Για να φτάσει στους 8 η Ελβετία έκανε τη μεγάλη έκ-
πληξη αποκλείοντας την πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία
στα πέναλτι. Κανονικό ματς και παράταση στο 3-3. Το
κρίσιμο πέναλτι έχασε ο Εμπαπέ. Η Ισπανία -ίσως στο
καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών σε Euro- κατέβαλε
5-3 την Κροατία με εκτός φαντασίας εναλλαγή. Προ-
ηγήθηκε η Κροατία, στη συνέχεια δέχτηκε τρία γκολ και
εκεί που όλα, υποτίθεται, είχαν τελειώσει, οι Κροάτες
ισοφάρισαν τα τελευταία λεπτά. Στην παράταση οι Ισπα-

νοί απάντησαν με δύο ακόμη γκολ. Η Ιταλία μπορεί να
καρδιοχτύπησε κόντρα στην Αυστρία, αφού το ματς πή-
γε στην παράταση, βρήκε τελικά τη λύση με δυο γκολ
και πήρε την πρόκριση. Θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο,
που παίζοντας το πιο… αντιποδόσφαιρο της διοργάνω-
σης, πέταξε έξω την πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογα-
λία, 1-0.

Οι Τσέχοι έπαιξαν ανέλπιστα καλό ποδόσφαιρο και
απέκλεισαν τους Ολλανδούς στη Βουδαπέστη, σε ένα
ματς που τα προγνωστικά ήταν υπέρ των «οράνιε». Η αν-
τίπαλός της, η εθνική Δανίας, έκανε επιβλητική εμφάνι-
ση και διέλυσε 4-0 την Ουαλία. Οι Δανοί το βλέπουν και
σαν ιερή υποχρέωση να πάνε όσο το δυνατόν πιο ψηλά
για να δώσουν χαρά στον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος
έπαθε έμφραγμα στο εναρκτήριο ματς με τη Φινλανδία,
αλλά ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου.

Ιστορική ευκαιρία για τους  Άγγλους 
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Επιστρέφει στην ΕΡΤ
το θρυλικό στούντιο «Α»

• Ο Κώστας Τουρνάς θα είναι καλε-
σμένος της Έλενας Κατρίτση στα
«Προσωπικά» την Παρασκευή 2
Ιουλίου. 

• Επική φωτογραφία: Τα μόλις
λίγων ημερών διδυμάκια των
Σάκη Τανιμανίδη και Χριστίνας
Μπόμπα κοιμούνται ανέμελα, με
τη διάσημη μαμά τους να ποζά-
ρει άυπνη!

• Η Ιωάννα Λίλη στο Open με την εκ-
πομπή «Η πρόκληση» και συμπα-
ρουσιαστή τον Νάσο Παπαργυρό-
πουλο.

• Στο Open και η Μαριλού Παν-
τάκη ή, αλλιώς, «Madame Gin-
ger» με εκπομπή green μαγειρι-
κής.

• Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα
Παγώνη φημολογείται ότι δέχτηκε
πρόταση για το επόμενο «Dancing
with the stars» με παρουσιάστρια τη
Βίκυ Καγιά.

• Η Βαλεντίνη Παπαδάκη, η εγ-
κυμονούσα σύντροφος του Κώ-
στα Σόμμερ, διανύει τον 8ο μήνα.
Το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι περι-
μένει αγόρι.

• Ο Γιώργος Λιανός πήρε τον δρόμο
της επιστροφής από τον Άγιο Δομίνι-
κο, με τον τελικό του «Survivor» να
προγραμματίζεται στην Αθήνα με
γκράντε φιέστα.

• Συναγερμός στην τελευταία
εκπομπή «Καλό μεσημεράκι»,
καθώς ένας από τους προσκε-
κλημένους, πρώην παίκτης του
ριάλιτι επιβίωσης, διαγνώστηκε
με κορονοϊό. 

• Λογαριασμό ύψους 373 ευρώ έκα-
ναν ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός
του Χέιλιν σε φημισμένο ρεστοράν
της Πάρου. 

• Η κορμάρα Ελένη Φουρέιρα
ξεκίνησε διακοπές και πόζαρε
με κίτρινο φλούο μπικίνι!

Π
ληγωμένη «αίγλη» για το θρυλικό τηλε-
οπτικό στούντιο «Α» της εκπομπής
«Αλάτι και Πιπέρι» στην Κατεχάκη. Ο
χώρος, που στο παρελθόν φιλοξένησε

τα μεγαλύτερα αστέρια της τηλεόρασης, του θεά-
τρου, της τέχνης και του πολιτισμού, κατέληξε σή-
μερα ένα άδειο κουφάρι με σβηστά φώτα και μυρω-
διά κλεισούρας. Μάλιστα, τα τελευταία οκτώ χρόνια
γνώρισε την πλήρη απαξίωση, αφού χρησιμοποι-
ήθηκε ως γραφείο ασύλου μεταναστών με απόφαση
των υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Δυστυχώς, ο χώρος δεν έτυχε καμιάς καλής τύ-
χης τις τελευταίες δεκαετίες, δεν μεταμορφώθηκε
σε τηλεοπτικό Μουσείο ούτε καν περιφρουρήθηκε
η φήμη του. Ευτυχώς με πρόσφατη παρέμβαση του
πρόεδρου της ΕΡΤ Κωνσταντίνου Ζούλα το πλατό
δεν θα παραμείνει αποθήκη, αφού ζήτησε από τον
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να επιστραφεί στην κρατική τη-
λεόραση και η απάντηση του υπουργού ήταν θετική!

Το «δεύτερο» σπίτι του Φρέντυ Γερμανού, του
Αλέκου Σακελλάριου και του Γιώργου Κατσαρού,
του «Συν και Πλην», της Ρίκας Βαγιάννη και της Πό-
πης Τσαπανίδου αναμένεται να αποκτήσει ξανά
λάμψη, αφού είναι προσωπικό στοίχημα του κ. Ζού-
λα να επαναλειτουργήσει!

Τα καλά νέα ανακοινώθηκαν με ένα μακροσκελές
δελτίο Τύπου του ραδιοτηλεοπτικό φορέα. «Η ΕΡΤ
με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι έπειτα από οκτώ
χρόνια θα ξαναλειτουργήσει ένα από σημαντικότε-
ρα στούντιο-πλατό που είχε στην κατοχή της μέχρι
το 2013 και είχε παραχωρηθεί τότε από την Πολιτεία
μαζί με δύο κτίρια που βρίσκονται στο οικόπεδο της
οδού Κατεχάκη, από τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση
στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται
για το ιστορικό στούντιο “Α”, στο οποίο έχουν μα-
γνητοσκοπηθεί και μεταδοθεί αναρίθμητες εκπομ-
πές που έχουν γράψει τη δική τους σελίδα στην
ιστορία της τηλεόρασης, όπως εκπομπές του Φρέν-
τυ Γερμανού, του Αλέκου Σακελλάριου, του Γιώργου
Κατσαρού, θεατρικές παραστάσεις, η “Αυλαία”, και
πιο πρόσφατα το “Συν και Πλην”, το “10 με 2” με τη

Ρίκα Βαγιάνη και την Πόπη Τσαπανίδου, καθώς και
εκατοντάδες άλλες εκπομπές από το 1970, όταν
πρωτολειτούργησε», ανέφερε η ανακοίνωση, επι-
σημαίνοντας: «Την Τρίτη 29 Ιουνίου ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη επισκέφτηκε από κοινού το
κτίριο με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβου-
λο της ΕΡΤ Κωνσταντίνο Ζούλα και Γιώργο Γαμπρί-
τσο και η απόφαση ελήφθη επιτόπου δίνοντας εντο-
λή, εντός των προσεχών ημερών, το ιστορικό στούν-
τιο που βρίσκεται στο ισόγειο να καθαριστεί και να
παραδοθεί ξανά στην ΕΡΤ, προκειμένου οι τεχνικοί
της να αναλάβουν άμεσα να το ανακαινίσουν, ώστε
να χρησιμοποιηθεί εκ νέου από τη Δημόσια Ραδιο-
τηλεόραση».



Αντίο και απολογισμός…

Οι αδυναμίες δεν κρύβονται
Η γιαγιά της Δανάης Μπάρκα βρέθηκε στα
στούντιο της εκπομπής «Πάμε Δανάη» για να
απολαύσει live την εγγονή της! Η γλυκύτατη
μαμά της Βίκυς Σταυροπούλου είχε γενέθλια
και η νεαρή παρουσιάστρια της ευχήθηκε δη-
μοσίως: «Είσαι η πιο αστεία και η πιο όμορφη
γιαγιά όλου του κόσμου και αν γυρνούσα τον
χρόνο πίσω, πάλι μαζί σου θα επέλεγα να κοι-
μάμαι τα βράδια και να με ξυπνάς για το σχο-
λείο με πρωινό και παιδικά στην τηλεόραση».

� Τη δική της σελίδα στο Instagram απέκτη-
σε η 87χρονη Μαίρη Χρονοπούλου! Το άλ-

λοτε sex symbol του ελληνικού κινηματογρά-
φου προσκάλεσε τους θαυμαστές της στον offi-
cial λογαριασμό της ανακοινώνοντας: «Λόγω
του υψηλού αριθμού ανταπόκρισης η αλληλεπί-
δραση μεταξύ μας θα γίνεται μέσα από τις αναρ-
τήσεις του προφίλ μου. Θα διευκρινίσω ότι είμαι
ακόλουθος όλων εσάς, των φίλων μου, που με
τιμάτε με την ανταπόκρισή σας. Ευχαριστώ όλες
τις ομάδες των φαν για την αγάπη σας».

Η εντυπωσιακή Τζούλια Νόβα
βρίσκεται στο «νησί των ανέ-
μων» απολαμβάνοντας τα χά-
δια του μεσημεριανού ήλιου
στην πισίνα κοσμικού beach
bar. Η παρουσιάστρια με κορμί-
λαμπάδα, πληθωρικό μπούστο
και τροπικό μαύρισμα πόζαρε
τη στιγμή που απολάμβανε για-
πωνέζικο σούσι με φρέσκο ψά-
ρι από τα νερά του Αιγαίου, λα-
χανικά, σολομό και τυρί που
λιώνει στο στόμα, ανοίγοντας
την όρεξη των follower της!

Tη χαίρεται
η Μύκονος! 

Η λαμπερή παρουσιάστρια Ελένη Μενε-
γάκη διέκοψε τις διακοπές της στην Άν-
δρο και επέστρεψε στην Αθήνα για τις
ανάγκες της φωτογράφισης όλων των
παρουσιαστών που θα δούμε από τη νέα
σεζόν στο Mega. Με έναν στρατό συνερ-
γατών για το μακιγιάζ, τα μαλλιά και το
styling, η «ωραία Ελένη» πόζαρε μπρο-
στά στον καθρέφτη του καμαρινιού της
πιο όμορφη από ποτέ! 

Άρον άρον στην Αθήνα!

Α
ντελίνα Βαρθακούρη: το αντίο και ο απολογισμός
ζωής με αφορμή τα 37α γενέθλιά της. Με λόγια γλυκά
και γεμάτα αγάπη η παρουσιάστρια της ψυχαγωγικής
εκπομπής «Σου-Κου family» αποχαιρέτησε για κα-

λοκαίρι το τηλεοπτικό κοινό με μια εξομολόγηση καρδιάς. «Γε-
λάστε, αγαπήστε βαθιά, μην ντρέπεστε για τίποτα, μην έχετε ενο-
χές για τις επιλογές σας, ζήστε ελεύθεροι όπως αξίζετε, μπορεί-
τε τα πάντα αρκεί να το θέλετε. Είμαι βαθιά ευγνώμων για όλα...
Σας αγαπώ πολύ όλους, αντεύχομαι τα καλύτερα, ζητώ συγγνώ-
μη αν πίκρανα κάποιον, αν αδίκησα κάποιον... Εξελίσσομαι και
μάχομαι για να γίνομαι καλύτερη μάνα, σύζυγος, κόρη, αδελφή,
φίλη, συνεργάτιδα, επαγγελματίας, για να γίνομαι καλύτερος άν-
θρωπος», αποκάλυψε η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη, προ-
σθέτοντας: «Η αγάπη σας δεν είναι δεδομένη και ο χρόνος που
σπαταλάτε για εμένα για μια όμορφη ευχή ή για να μου πείτε κάτι
αρνητικό με τιμούν... Εύχομαι να το αξίζω»!
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Υστερία στις Σπέτσες για τον Ντάνιελ Γκρεγκ!
Ο γόης Χολιγουντιανός σταρ Ντάνιελ Γκρεγκ συνεχίζει τα γυρίσμα-
τα για την ταινία «Knives out 2» με συμπρωταγωνίστρια τη λαμπερή
Κέιτ Χάντσον, προκαλώντας ντελίριο στον γυναικείο πληθυσμό. Με
λινό μακρυμάνικο πουκάμισο, μπεζ παντελόνι και μπορντό μάσκα ο
«Τζέιμς Μποντ» περίμενε υπομονετικά να στηθεί το πλάνο, σε αντί-
θεση με την υπερκινητική ηθοποιό που έκανε γκράντε εμφάνιση με
καπελαδούρα!



Η
μερική ρήξη τενόντων του ώμου είναι
κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί στον
καθέναν και αποτελεί μία από τις κύ-
ριες αιτίες που πολύς κόσμος σταματά-

ει την άθληση. «Δεν μπορώ να φτάσω το ντουλά-
πι», «δεν μπορώ να πιάσω τη ζώνη ασφαλείας στο
αυτοκίνητο», «δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι
μου», είναι κάποιες από τις φράσεις ασθενών που
ακούν οι γιατροί. 

Ο Ιωάννης Τσώλος, διευθυντής ορθοπεδικός,
εξηγεί πως αυτές οι περιγραφές προέρχονται από
ασθενείς με μερική ρήξη τενόντων του ώμου. Και
αναφέρει ότι «πρόκειται για την πιο συχνή πάθηση
του ώμου, που δεν κάνει διακρίσεις σε φύλο και
ηλικία και αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες που
πολλοί αδυνατούν να συνεχίσουν να δουλεύουν σε
χειρωνακτικές εργασίες, ενώ αρκετοί σταματούν
τη γυμναστική και την άθληση». 

«Η διαδερμική μέθοδος (“Healix Transtend An-
chors” και “Percannula System”) είναι μια πρωτο-
ποριακή, αναίμακτη, ελάχιστης επεμβατικότητας
και ημερήσιας νοσηλείας μέθοδος, η οποία αποτε-
λεί τον νεότερο τρόπο αποκατάστασης της μερικής
ρήξης υπερακανθίου και υπακανθίου τένοντος του
στροφικού πετάλου του ώμου. Είναι μια πρωτοπο-
ριακή διαδερμική μέθοδος, χάρη στην οποία η με-
ρική ρήξη τενόντων θεραπεύεται με λιγότερες το-
μές, μικρότερο κόστος, λιγότερο χρόνο νοσηλείας
και μειωμένο χρόνο αποκατάστασης. Με τη χρήση
εξελιγμένης τεχνολογίας, η κάμερα μπαίνει μέσα
στην άρθρωση του ώμου, διαδερμικά, χωρίς χει-

ρουργικό τραύμα και νοσηρότητα, και καθηλώνε-
ται ο τένοντας στη σωστή ανατομική του θέση». 

Το βασικό σύμπτωμα της ρήξης είναι έντονος ή

βύθιος πόνος, ο οποίος χειροτερεύει όταν ξαπλώ-
νει κανείς στην πάσχουσα πλευρά. Επίσης, παρου-
σιάζεται δυσκαμψία - κοινώς «πάγωμα του
ώμου». Κατ’ αρχάς, ο ασθενής πρέπει να απευθυν-
θεί σε ειδικευμένο και έμπειρο γιατρό, ώστε να τε-
θεί η σωστή διάγνωση. Εφόσον πρόκειται για μερι-
κή ρήξη υπερακανθίου ή υπακανθίου ξεκινάει η
συντηρητική θεραπεία με φυσικοθεραπεία, φαρ-
μακευτική αγωγή, εκχύσεις κορτικοστεροειδών
PRP ή με βλαστοκύτταρα. 

Αν σε περίπου οκτώ εβδομάδες η θεραπεία δεν
φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ακολουθεί
το επόμενο βήμα, που είναι η ελάχιστα επεμβατική
μέθοδος.

Ο κ. Τσώλος εξηγεί πως «όλοι μπορούν να ωφε-
ληθούν από τη νέα μέθοδο. Η θεραπεία με αυτήν τη
σύγχρονη μέθοδο δεν έχει αντενδείξεις ηλικίας
και φύλου. Η σωστή διάγνωση, η σωστή ταξινόμη-
ση και η επιλογή του ασθενούς και ένας γιατρός
έμπειρος στη συγκεκριμένη τεχνική είναι οι προ-
ϋποθέσεις για απόλυτη επιτυχία της αποκατάστα-
σης της μερικής ρήξης τενόντων».
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ΡHΞΗ ΤΕΝOΝΤΩΝ ΩΜΟΥ

Απαλλαγείτε οοριστικά από τον πόνο

kpapakosto@yahoo.gr

Πλεονεκτήματα 
της διαδερμικής μεθόδου 
Η σύχρονη διαδερμική μέθοδος προσφέρει
ακριβή και ανατομική αποκατάσταση του
τένοντα, ελάχιστη επεμβατικότητα, ημερή-
σια νοσηλεία, λιγότερες τομές, μικρότερο
κόστος, μειωμένο χρόνο αποκατάστασης. Η
αποκατάσταση μπορεί να γίνει είτε με τε-
χνική μίας (one anchor repair) είτε με τε-
χνική δύο αγκυρών (two anchors repair),
ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης. Η μέθο-
δος πλεονεκτεί σε σχέση με προηγούμε-
νες, διότι πραγματοποιείται χωρίς μετατρο-
πή της μερικής σε πλήρη ρήξη. Παλαιότερα
έπρεπε πρώτα η μερική ρήξη να γίνει ολική,
για να υπάρξει αποτελεσματική επέμβαση.
Αυτό είχε ως αποτελέσματα τη διαταραχή
της ανατομίας του τένοντα, τον μεγάλο χρό-
νο νοσηλείας, το μεγάλο πρόγραμμα φυσι-
κοθεραπείας (6-9 μήνες) και, φυσικά, το
ανάλογο κόστος. Με τη νέα θεραπεία απο-
φεύγονται χειρουργικά λάθη σχετικά με το
ποιες μερικές ρήξεις πρέπει να αποκατα-
σταθούν και ποιες όχι.

Ιωάννης Τσώλος, ορθοπεδικός

Το βασικό σύμπτωμα  
είναι έντονος ή βύθιος πόνος, 
ο οποίος χειροτερεύει όταν ξαπλώνει
κανείς στην πάσχουσα πλευρά
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Κυριακή: Είναι η ημέρα του Ήλιου. Κατάλληλη
για διασκέδαση, προβολή, δημιουργία έργου,
ξεκούραση. Το ζώδιο που αντιστοιχεί στην Κυ-
ριακή είναι ο Λέων. Σύμφωνα με την παράδο-
ση, Κυριακή γεννιούνται οι ηγέτες, τα άτομα τα
οποία είναι προορισμένα να κυβερνήσουν, να
διοικήσουν. Αισιόδοξα και καλοπροαίρετα, γί-
νονται η ψυχή της παρέας αλλά και πόλος έλ-
ξης και ερωτισμού. Πιάνουν οι ευχές τους και
είναι… γουρλήδες!

Δευτέρα: Ημέρα της Σελήνης. Γόνιμη και μυστη-
ριακή. Κατάλληλη για φροντίδα του σπιτιού,
προώθηση θεμάτων που αφορούν σε ακίνητα
και για επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οι-
κογένειας. Ζώδιο που αντιστοιχεί: Καρκίνος.
Τα άτομα που γεννιούνται Δευτέρα έχουν διαί-
σθηση, ευαισθησία και ποιητική φλέβα. Είναι,
επίσης, χαρισματικοί μάγειρες, διακοσμητές
εσωτερικών χώρων, ξενοδόχοι.

Τρίτη: Είναι η ημέρα του Άρη. Διενέξεις αλλά και
δραστηριότητα, πράξη, ορμή. Κατάλληλη για
αθλητικές δραστηριότητες. Ζώδια που αντι-
στοιχούν: Κριός και Σκορπιός. Τα άτομα που
γεννιούνται Τρίτη είναι καλοί γιατροί, στρατιω-
τικοί, αθλητές, αστυνομικοί, ντεντέκτιβ και
ερευνητές κάθε είδους. Είναι κάπως επιθετικά
και εριστικά, αλλά ξέρουν να επιβιώνουν και
είναι μαχητικά. Πρέπει να ελέγχουν τις παρορ-
μήσεις και τη βιασύνη τους.

Τετάρτη: Είναι η ημέρα του Ερμή. Τετάρτη ευνο-
ούνται η επικοινωνία, η συγγραφή, η μάθηση, η
πληροφορία, τα σύντομα ταξίδια, οι υπηρεσίες,
η οικολογία, η γεωργία, η απόκτηση κατοικι-
δίων και η τακτοποίηση γραφειοκρατικών εκ-
κρεμοτήτων. Ζώδια που αντιστοιχούν: Δίδυμοι
και Παρθένος. Οι γεννημένοι Τετάρτη έχουν το
χάρισμα της επικοινωνίας και της επαφής με
τους συνανθρώπους τους. Καλοί υπάλληλοι
αλλά και συγγραφείς, δάσκαλοι, δημοσιογρά-

φοι, γιατροί, κτηνίατροι, γεωργοί και κτηνο-
τρόφοι.

Πέμπτη: Ημέρα του Δία. Κατάλληλη για μακρινά
ταξίδια, εκπαίδευση, πνευματικές υποθέσεις,
φιλοσοφικό στοχασμό, εκδόσεις, τουριστικές
εργασίες, επαφή με ξένους και το εξωτερικό.
Ζώδια που αντιστοιχούν: Τοξότης και Ιχθύες.
Οι γεννημένοι Πέμπτη είναι τυχεροί και αισιό-
δοξοι, καλοί δάσκαλοι και ταξιδευτές, ξεναγοί
και καθοδηγητές, ενώ συχνά λαμβάνουν θέ-
σεις διευθυντικές και γενικά υψηλές. Είναι πο-
λύ φιλόδοξοι και γι’ αυτό στοχεύουν ψηλά. Εί-
ναι και τυχεροί.

Παρασκευή: Ημέρα της Αφροδίτης και, κατά συ-
νέπεια, ερωτική. Κατάλληλη για συναισθηματι-
κές προσεγγίσεις, καλλιτεχνική έκφραση και
διασκέδαση. Ζώδια που αντιστοιχούν: Ταύρος
και Ζυγός. Οι γεννημένοι αυτήν τη μέρα είναι
συναισθηματικοί και έχουν ανάγκη από αγάπη
και στήριξη. Έχουν εξαιρετική αισθητική και
γούστο και συχνά είναι πολύ εμφανίσιμοι. Τα
περισσότερα μοντέλα, οι σχεδιαστές μόδας, οι
διακοσμητές και όλοι οι καλλιτέχνες γεννιούν-
ται Παρασκευή. Τυχεροί στον γάμο και στις
σχέσεις, ελκύουν τους άλλους. Πρέπει να προ-
σέχουν τα αφροδίσια νοσήματα. Είναι ευαί-
σθητοι.

Σάββατο: Ημέρα του Κρόνου. Κατάλληλη για
ανάληψη ευθυνών, ηρεμία, διαλογισμό, προ-
σευχή και στοχασμό. Ζώδια που αντιστοιχούν:
Αιγόκερως και Υδροχόος. Οι γεννημένοι Σάβ-
βατο είναι σοβαροί, υπεύθυνοι και διορατικοί.
Αν και υπάρχει η αντίληψη πως πιάνουν οι ευ-
χές και οι κατάρες τους, οι Σαββατογεννημένοι
μάλλον μπορούν να προβλέψουν τι πρόκειται
να συμβεί. Είναι άτομα που γίνονται καλοί ιε-
ρείς, πολιτικοί, διοικητικοί, οικονομολόγοι, τε-
χνοκράτες, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί
αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί. 

Κριός
(21/3-20/4)
Ευκαιρίες θα υπάρξουν πολλές
για εργασιακή άνοδο αλλά και
πολλά εμπόδια και κούραση. Κά-
ποιες στιγμές ίσως θεωρήσετε
πως όλα έχουν καταρρεύσει, για
να διαπιστώσετε… στον επόμενο
τόνο ότι είστε πολύ καλύτερα απ’
ό,τι νομίζατε! 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο ψυχολογικός τομέας και το νευ-
ρολογικό σύστημα θα παίξουν κα-
θοριστικό ρόλο στην υγεία σας.
Προσπαθήστε να είστε ήρεμοι, για
να είστε καλά. Ο διαλογισμός, η ξε-
κούραση και ο καλός ύπνος σάς
βοηθάνε πολύ. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Φροντίστε να μείνετε μακριά από
παράνομα ειδύλλια, παρότι θα
μπείτε συχνά σε πειρασμό αυτόν
τον μήνα. Έχετε έντονο σεξαπίλ
και αισθησιασμό. Στον τομέα της
καριέρας προμηνύεται ότι θα έχε-
τε καλές προτάσεις. Μην απαντή-
σετε αμέσως. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Κάποιοι θα έχετε ανάγκες που
δεν μπορούν να περιμένουν και
άλλοι θα δώσετε αγώνα για την
ανεύρεση νέων εισοδημάτων.
Προσέξτε «δήθεν» ευκαιρίες
για καλές αγορές. 

Λέων
(23/7-22/8)
Κάποιοι θα έχετε έσοδα και άλλοι
θα δώσετε αγώνα για την ανεύρε-
ση νέων εισοδημάτων. Θα έχετε
και ευκαιρίες για καλές αγορές. Ο
ψυχολογικός τομέας και το νευ-
ρολογικό σύστημα θα παίξουν κα-
θοριστικό ρόλο στην υγεία σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Να ξεκουράζεστε όσο μπορείτε και
να μη σκέφτεστε τα ίδια και τα ίδια.
Πολλά προβλήματα προκαλεί το
γεγονός ότι δεν έχετε ξεκαθαρίσει
τι θέλετε. Μη λέτε πολλά και απο-
φύγετε… να βάζετε το μάτι σας στην
κλειδαρότρυπα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι κοινωνικές σας υποχρεώ-
σεις θα είναι πάρα πολλές, οι
φίλοι σας και τα παιδιά σας, αν
έχετε, θα ζητούν συνεχώς τη
συνδρομή σας. Δεν είναι άσχη-
μα τα πράγματα στην εργασία
σας - κάθε άλλο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Προσέξτε πολύ το σπίτι και την
οικογένειά σας, αλλά και υπο-
θέσεις που αφορούν σε ακίνητα.
Αποφύγετε μετακομίσεις και
μαστορέματα. Μπορεί να προ-
βληματιστείτε στις σχέσεις σας,
είτε είστε δεσμευμένοι είτε αδέ-
σμευτοι.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οι πλανήτες στον Λέοντα σάς
βοηθάνε να ανοίξετε το μυαλό
σας και να παραγάγετε καλό έρ-
γο, ιδίως αν ασχολείστε με πνευ-
ματικές εργασίες. Προσέξτε,
ωστόσο, τα ταξίδια και τις σχέ-
σεις σας με ξένους. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο Δίας μπορεί να σας βοηθήσει να
βρείτε ισορροπίες στις σχέσεις σας
και σε αυτό ίσως συνδράμουν και
κάποια πρόσωπα από το οικείο σας
περιβάλλον. Η πνευματική επικοι-
νωνία είναι το «κλειδί» για μια επι-
τυχημένη πορεία. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Στα ερωτικά σας τα πράγματα εί-
ναι πολύ μπερδεμένα. Αν είστε
ελεύθεροι, ο Άρης απέναντί σας
σάς κάνει βιαστικούς, ενώ η
Αφροδίτη θα σας ωθεί να ερω-
τευτείτε. Τρέλα; 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οφείλετε να αποφύγετε υπερβο-
λές και καταχρήσεις. Ο Κρόνος
απαιτεί από σας να είστε σοβαροί,
συνετοί και υπεύθυνοι. Η… πα-
ράνομη ζωή μπορεί να σας φέρει
πολλά προβλήματα, ιδίως συναι-
σθηματικά. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

M πορεί να ακούτε διάφορα για τους Σαββατογεννημένους,
αλλά η αλήθεια είναι πως ο καθένας μας, ανάλογα με την
ημέρα που γεννήθηκε, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
ικανότητες, ελαττώματα και προτερήματα και ξεχωριστό
πεπρωμένο. Αν λοιπόν έχετε γεννηθεί:

Πες μου ποια μέρα γεννήθηκες, 
να σου πω ποιος είσαι…
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Α
ρσέν Λουπέν ή όχι, εντύπωση προκαλεί η πε-
ρίπτωση του ελαιοχρωματιστή (κατ’ άλλους
οικοδόμου), κοσμοπολίτη πάντως, αφού πη-

γαινοερχόταν μεταξύ Λονδίνου, Άμστερνταμ και άλ-
λων ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, ο οποίος συνελή-
φθη εννέα χρόνια μετά την «κλοπή του αιώνα» στην
Εθνική Πινακοθήκη. Τη φωτογραφία του την είδαμε,
το ονοματάκι του (άλλο και τούτο) δεν μάθαμε, οπότε
θα αποκαλούμε εφεξής «49χρονο» τον τύπο που κα-
τά τις 3 ή τις 4 τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου του
2012 μπούκαρε στην Εθνική Πινακοθήκη και έκλεψε
το «Γυναικείο κεφάλι» του Πικάσο, τον «Ανεμόμυλο
Στάμμερ» του Μοντριάν και ένα ακόμη έργο που πή-
γε άκλαφτο, καθώς σκίστηκε και πετάχτηκε, πράξη
που δεν συνηθίζουν οι φιλότεχνοι, ακόμη και αν εί-
ναι ληστές.

Πρέπει να ανατρέξετε στα δημοσιεύματα της επο-
χής για να δείτε την καζούρα που τα ξένα media έκα-
ναν στο ελληνικό κράτος για την ανικανότητά του να
προστατεύσει αριστουργήματα που διάσημοι καλλι-
τέχνες τού είχαν δωρίσει και μεγάλοι ευεργέτες τού
είχαν εμπιστευτεί. Συνεπώς η σύλληψη του «49χρο-
νου» κάπως μας εξιλέωσε σηματοδοτώντας, διά της
επιστροφής των έργων τέχνης στην Πινακοθήκη, την
επιστροφή και όλων ημών των υπολοίπων στην κα-
νονικότητα. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι ο ελαιοχρω-
ματιστής (κατ’ άλλους οικοδόμος) της ιστορίας δεν
μπορούσε να «σπρώξει» κανένα από τα δύο έργα,
καθώς δεν ήταν προϊόντα κλοπής από κάποια ιδιωτι-
κή συλλογή. Και όχι μόνο αυτό. Το πολυτιμότερο εκ
των δύο, το «Γυναικείο κεφάλι», έφερε ιδιόχειρη
αφιέρωση του Πάμπλο Πικάσο προς τον ελληνικό
λαό για την αντίστασή του στον Γερμανό κατακτητή.

Αληθινά περίεργο λάθος για έναν τόσο συστηματι-

κό άνθρωπο, ο οποίος, σύμφωνα με την ομολογία
του, προετοίμαζε επί εξάμηνο την κλοπή. Για πενήν-
τα μέρες (και νύχτες), λέει, παραμόνευε κρυμμένος
στα θάμνα παρατηρώντας τις κινήσεις του άνδρα της
ιδιωτικής ασφάλειας. (Ήξερε, λέει, ακόμη και πότε
πήγαινε για τσιγάρο!) Και όχι μόνο αυτό. Αλλά δίχως
συνεργό προκάλεσε απανωτούς παραπλανητικούς
συναγερμούς (επίσης λέει) ώστε να αποπροσανατο-
λίσει τον φύλακα, να μπει στον χώρο όπου φυλάσ-
σονταν τα έργα, να πάρει όσα τυχαία βρήκε μπροστά
του αλλά και να καθίσει, για επτά λεπτά κυνηγημένος
άνθρωπος, στις σκάλες ώστε να τα βγάλει από τις
κορνίζες τους. Ωστόσο, οι κάμερες ασφαλείας κατέ-
γραψαν την παρουσία (όχι όμως και τη φυσιογνωμία
του, αφού φορούσε σκούφο). Και όταν ο φύλακας
τον κυνήγησε, αυτός χάθηκε στο σκοτάδι. Διέφυγε
(λέει πάντα) με ταξί.

Επί εννέα συναπτά έτη τα δύο έργα βρίσκονταν
πρώτα στο σπίτι του και μετά σε αποθήκη στην Κερα-
τέα, για να καταλήξουν, καλά αμπαλαρισμένα, σε ρε-
ματιά στο Πόρτο Ράφτη. Κι ας τα έψαχναν η Αστυνο-
μία και οι μυστικές υπηρεσίες στην Ελβετία, την Ολ-
λανδία, τη Σερβία και δεν ξέρω πού αλλού. Γιατί αυ-
τόςολάτρηςτηςΤέχνης (με το«τ»κεφαλαίο), ο τακτι-

κός επισκέπτης μουσείων και εκθέσεων στο εξωτε-
ρικό, ο ευαίσθητος ελαιοχρωματιστής της ιστορίας
μας, που δεν είχε συνεργούς ούτε υποψήφιους αγο-
ραστές στη μαύρη αγορά διάσημων και πανάκριβων
έργων τέχνης, ήθελε τους πίνακες για τον εαυτό του.
Για δική του ευχαρίστηση και ικανοποίηση του πά-
θους του για τη ζωγραφική - όχι μπογιατίσματα και
αηδίες. Δεν ήταν, λοιπόν, Αρσέν Λουπέν, αλλά ένας
Κορνέλιους Γκούρλιτ σε μικρογραφία. Α λα ελληνι-
κά. Μπορεί να μη θυμάστε την περίπτωση Γκούρλιτ
(ογδόντα ενός ετών, το 2012, αυτός) που συνελήφθη
στο τρένο να περνά από τη Γερμανία στην Ελβετία με
9.000 ευρώ στις τσέπες. Μικρή ζημιά, θα πείτε. Φαν-
ταστείτε, όμως, την έκπληξη των Αρχών όταν στα
σπίτια του στο Μόναχο και στο Σάλτσμπουργκ βρέ-
θηκαν περισσότεροι από 1.500 πίνακες του Μονέ,
του Πικάσο, του Σαγκάλ, του Ρενουάρ, του Γκογκέν,
τουΤουλούζΛοτρέκκαιάλλωνπουείχανκατασχεθεί
από τους ναζί ως «εκφυλισμένη τέχνη».

Προς Θεού, δεν υπαινίσσομαι κάτι. Τι δουλειά
έχουν, άλλωστε, δύο πίνακες της Εθνικής Πινακοθή-
κης, έστω και αν ο ένας είναι του Πικάσο, με τον αμύ-
θητης καλλιτεχνικής (και όχι μόνο) αξίας θησαυρό
των έργων του Γκούρλιτ, οι ιδιοκτήτες των οποίων
χάθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης;
Χώρια που η περίπτωση του «81χρονου» είναι υπό-
θεση για χολιγουντιανό σενάριο και του «δικού μας»
για ελληνική μίνι τηλεοπτική σειρά… Όπως όμως και
να έχει, το πάθος για την Τέχνη (της ζωγραφικής εν
προκειμένω) δεν γνωρίζει σύνορα. Ούτε όμως πορ-
τοφόλια. Και πρέπει να έχεις πολύ από το πάθος του
Γκούρλιτ ή λίγη από την ευαισθησία (ή μήπως μεθο-
δικότητα) του ελαιοχρωματιστή από την Κερατέα για
να το κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Τι κοινό έχουν ο Αρσέν Λουπέν,
ο Κορνέλιους Γκούρλιτ και
ο ελαιοχρωματιστής από την
Κερατέα; Εκ πρώτης όψεως
καμία. Όλοι τους, όμως, έχουν
παράξενες ιστορίες…

Ένας ευαίσθητος ελαιοχρωματιστής

Δ
εν γνωρίζω ειλικρινά αν η μιζέρια είναι παρε-
νέργεια της πανδημίας ή του εμβολίου. Αλλά
πραγματικά αναρωτιέμαι αν κάποιοι άνθρω-

ποι ζουν σε αυτό τον πλανήτη ή αλλού. Και αναφέρο-
μαι σε εκείνους που έχουν κάνει… επάγγελμα τη μι-
ζέρια και την γκρίνια. Με εκείνους που, ό,τι και να κά-
νει η Πολιτεία, έχουν να πουν κάτι. Όχι να προτείνουν,
αλλά να πουν κάτι.

Έχουν, αλήθεια, καταλάβει πού βρισκόμαστε ή
ζουν στον κόσμο του Γκούφι; Αντί να τρέξουν να εμ-
βολιαστούν ώστε να τελειώνουμε το συντομότερο
δυνατόν με τον εφιάλτη, ψάχνουν να βρουν δικαιολο-
γίες και άλλοθι και την πέφτουν στην κυβέρνηση για
τα κίνητρα που αναζητεί για να τους πείσει. Το ένα
τούς φταίει και το άλλο τούς ξινίζει. Και δεν θα ανα-
φερθώ σε όσους έμαθαν να ζουν με το επίδομα των
500 ευρώ και τώρα δεν θέλουν να δουλέψουν και
απλώς να συνεχίσουν να το λαμβάνουν. Αυτή είναι
μια ξεχωριστή περίπτωση που χρήζει ψυχολογικής
προσέγγισης. Αναφέρομαι σε αυτούς που θεωρούν

ότι μπορούν να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους, να
εισπράττουν ό,τι εισπράττουν και τα υπόλοιπα να τα
πληρώνει το κράτος. Μόνο που το κράτος, αδέλφια,
το αποτελούμε όλοι μας. Δεν είναι μια αόρατη επιχεί-
ρηση. Τα χρήματα τα μαζεύει από τους πολίτες. Τόσο
απλά είναι τα πράγματα. Όταν, λοιπόν, τελειώνουν τα
χρήματα από τους πολίτες, τότε το κράτος βαράει…
κανόνι ή δανείζεται με μνημόνια.

Αυτά, για να ξέρουν όσοι φωνάζουν. Το πρόβλημα
είναι ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Ο τουρισμός
στον οποίο ποντάραμε δεν πήρε ακόμη μπροστά. Αν

συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα αντέξουν ούτε
οι επιχειρήσεις ούτε το ταμείο του κράτους. Εκτός αν
κάποιοι έχουν τη μαγική συνταγή και δεν μας τη λένε
ώστενα την εφαρμόσουνόχι μόνο η ελληνική κυβέρ-
νηση αλλά και οι υπόλοιπες χώρες.

Καλό θα ήταν να σταματήσει και η καραμέλα, η κυ-
βέρνηση πρέπει να κάνει… καμπάνια για να πειστούν
όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Γιατί, εκτός των άλλων,
κοροϊδεύουν διπλά. Διότι, πρώτον, όταν έκανε καμπά-
νια η κυβέρνηση την κατηγόρησαν ότι εξαγοράζει τα
ΜΜΕ και, δεύτερον, επειδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει
έστω και ένας πολίτης που δεν γνωρίζει τι θα συμβεί αν
κολλήσει κορονοϊόκαι χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Για αυτό ας σταματήσουν να παίζουν με τη νοημο-
σύνη των πολιτών. Να κόψουν τη μιζέρια και την
γκρίνια και να κάνουν προτάσεις. Όσο για τους ναζί
που ανησυχούν μήπως η κυβέρνηση εφαρμόσει να-
ζιστικά σχέδια ερήμην τους, όταν χρειαστεί θα τους
φωνάξει. Εξάλλου, όλοι σε αυτήν τη χώρα ευτυχώς
γνωριζόμαστε…

Η πανδημία, η οικονομία και η... μιζέρια

Αντί να τρέξουν να εμβολιαστούν ώστε
να τελειώνουμε το συντομότερο 
δυνατόν με τον εφιάλτη, ψάχνουν 
να βρουν δικαιολογίες και άλλοθι 
και την πέφτουν στην κυβέρνηση


