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Ο
λόκληρη η παράνοια των τελευταίων 18
μηνών της πανδημίας (κορονοπάρτι,
διαδηλώσεις κατά της μάσκας και των
εμβολίων κ.ά.) συμπυκνώθηκε στις αν-

τιδράσεις -μέσω των κοινωνικών δικτύων- για την
προπληρωμένη κάρτα των 150 ευρώ στους νέους από
18 έως 24 ετών. Έκρηξη μίσους κατέκλυσε το Τwitter
και τα «προφίλ» στο Facebook «κοκκίνισαν» από
ντροπή για τον «αήθη χρηματισμό» των νέων από την
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η έκρηξη στους προοδευτι-
κούς κύκλους από τους επαγγελματίες γκρινιάρηδες
συνοδεύτηκε από χαρακτηρισμούς όπως «αίσχος»,
«ντροπή», «φιλοδώρημα», «εξαγορά» και άλλα
ωραία και ευαίσθητα απέναντι στο πρώτο στοχευμέ-
νο μέτρο, προκειμένου να πειστούν οι νέοι πολίτες να
εμβολιαστούν το συντομότερο.

Ωστόσο, «ο κόσμος αλλάζει, δίχως να κοιτάζει τη
δική σου μελαγχολία» όπως έλεγε ο Σαββόπουλος.
Και πριν αλέκτορα φωνήσαι, η πραγματικότητα ήρθε
να διαψεύσει τις προοδευτικές Κασσάνδρες. Οι νέοι
όχι μόνο δεν γύρισαν την πλάτη στο freedom pass,
αλλά έσπευσαν μαζικά να εμβολιαστούν. Πριν από
την ανακοίνωση του μέτρου έκλειναν ραντεβού με
ρυθμό 9.000 ημερησίως. Μετά την ανακοίνωση, τα
ραντεβού διπλασιάστηκαν σε 18.500. Υπάρχει καλύ-
τερη απάντηση από αυτήν που έδωσαν οι 20άρηδες;

Τον ίδιο ή και χειρότερο κουρνιαχτό θα σηκώσουν
οι «διευκολύνσεις» που εξαγγέλθηκαν από την κυ-
βέρνηση προς τους εμβολιασμένους και αφορούν σε
χώρους ψυχαγωγίας, εστίαση, γήπεδα. Κάποιοι θα
μιλήσουν για «αποκλεισμούς», «εξοστρακισμούς».
Κάποιοι θα αρκεστούν σε αφορισμούς. Ωστόσο, πρέ-

πει να γίνει σαφές ότι δεν πρόκειται για «προνόμια» ή
«παροχές», αλλά για επιστροφή ατομικών ελευθε-
ριών που μας στέρησαν βίαια ο κορονοϊός και η παν-
δημία. Επίσης, ο διαχωρισμός των χώρων συναθροί-
σεων πολιτών σε δύο κατηγορίες δεν γίνεται για να
τιμωρηθούν οι ανεμβολίαστοι και να εξοβελιστούν
από το κοινωνικό σύνολο. Σκοπός του μέτρου είναι
να δημιουργηθεί ένα συνολικό πλέγμα προστασίας
της δημόσιας υγείας σε χώρους όπου υφίσταται
υψηλός συγχρωτισμός ή εκεί όπου, δυνητικά, μπορεί
να υπάρξει διασπορά του ιού.

Επιτέλους, πρέπει να αποκατασταθεί -έστω και
σταδιακά- η ελευθερία των πολιτών εκείνων οι οποί-
οι έχουν ήδη εμβολιαστεί και έχουν τις προϋποθέ-
σεις να έχουν πίσω την προσωπική - κοινωνική τους
ζωή σε πλήρη έκταση.
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Π
ροχθές ήρθε το «τυράκι» και
χθες το «καμπανάκι» για
όσους πολίτες δεν έχουν εμ-
βολιαστεί, καθώς η κυβέρνηση

ανακοίνωσε ένα νέο πλαίσιο που θα διέ-
πει όλους τους χώρους συνάθροισης από
τις 15 Ιουλίου και μετά -ανάλογα και με
την κρίση των ιδιοκτητών- και θα δίνει
προβάδισμα για μια κανονική κοινωνική
ζωή σε όσους πολίτες έχουν εμβολιαστεί
πλήρως ή έχουν νοσήσει κατά τους τε-
λευταίους έξι μήνες.

Πρακτικά, με βάση τις ανακοινώσεις
των υπουργών Επικρατείας Γιώργου Γε-
ραπετρίτη και Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη,
ο εμβολιασμός θα αποτελεί τη διαιρετική
τομή για τους εν λόγω χώρους, οι οποίοι
θα διακρίνονται σε «αμιγείς», εφόσον
απευθύνονται μόνο σε εμβολιασμένους,
ή σε «μικτούς», εφόσον απευθύνονται
γενικώς στους πολίτες, χωρίς διάκριση
από τον εμβολιασμό, με τη χρήση, όμως,
και των μοριακών ή των rapid tests ως
«διαβατήριο εισόδου».

Τι θα ισχύει
Κάπως έτσι, από τα μέσα Ιουλίου οι επι-

χειρηματίες θα πρέπει να επιλέξουν αν ο
χώρος του θα είναι «αμιγής» ή «μικτός»
και να το δηλώσουν, ώστε να υπάρξει και η
ανάρτηση του εν λόγω σήματος.

Στους αμιγείς κλειστούς χώρους, πλην
κέντρων διασκέδασης, δηλαδή εστιατό-
ρια, καφέ, κινηματογράφους και θέατρα,
θα ισχύει πληρότητα 85%. Η χρήση μάσκας
θα είναι υποχρεωτική σε θέατρα και σινε-
μά και οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δή-
λωση self test γονέων.

Στους αμιγείς υπαίθριους χώρους ψυ-
χαγωγίας καθημένων πλην γηπέδων θα
ισχύει η πληρότητα 85% και δεν θα απαιτεί-
ται μάσκα, ενώ στα αμιγή υπαίθρια και
κλειστά κέντρα διασκέδασης (μουσικά
κέντρα, κλαμπ) η πληρότητα θα ανέρχεται
στο 60%. Τέλος, στα ανοικτά και τα κλειστά
γήπεδα (αμιγείς χώροι) προβλέπεται πλη-
ρότητα 85%, η χρήση μάσκας είναι υπο-
χρεωτική και οι ανήλικοι προσέρχονται με
δήλωση self test γονέων.

Στους μικτούς κλειστούς χώρους η πλη-
ρότητα θα είναι 50%. Η χρήση μάσκας θα
είναι υποχρεωτική σε θέατρα - σινεμά και
για τους μη εμβολιασμένους θα απαιτείται
προηγούμενο αρνητικό rapid test. Στους
μεικτούς υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας
καθημένων πλην γηπέδων η πληρότητα θα

ανέρχεται στο 75% για χώρους με λιγότε-
ρους από 1.000 καθήμενους, στο 70% για
χώρους με λιγότερους από 5.000 καθήμε-
νους και στο 65% για χώρους με λιγότε-
ρους από 15.000 καθήμενους. Η χρήση
μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους
χώρους. Στα μικτά υπαίθρια και κλειστά
κέντρα διασκέδασης η πληρότητα θα
ανέρχεται στο 25% και προηγούμενο αρνη-
τικό rapid test θα είναι υποχρεωτικό για μη
εμβολιασμένους. Τέλος, δεν επιτρέπεται η
είσοδος σε ανοικτά και κλειστά γήπεδα για
μη εμβολιασμένους.

Οι εργαζόμενοι
Όπως διευκρινίζουν αρμόδια στελέχη

στην «Political», για τους «αμιγείς» χώ-
ρους θα ισχύει μεν υποχρεωτικότητα για
τον εμβολιασμό ως προς τους πελάτες,
αυτό, όμως, δεν θα ισχύει για το προσωπι-
κό. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν επι-
βάλλεται υποχρεωτικός εμβολιασμός στο
προσωπικό αυτών των χώρων. Ακόμα,
όπως διευκρινίζει ανώτερη πηγή του
υπουργείου Ανάπτυξης, δεν θα ανέβει αυ-
τήν τη στιγμή το όριο των 300 ατόμων για
τις δεξιώσεις, ενώ το επόμενο διάστημα
θα υπάρξει διευκρινιστική ανακοίνωση
για το τι θα ισχύσει στους ανοιχτούς χώ-
ρους χωρητικότητας άνω των 15.000 θέσε-
ων που θα λειτουργούν ως μικτοί. Κεντρι-

κό σενάριο είναι και αυτοί να λειτουργούν
στο 60% της χωρητικότητάς τους. Οι έλεγ-
χοι θα είναι πυκνοί από τις 15 Ιουλίου και
μετά από τους κρατικούς μηχανισμούς,
ενώ έως τότε σινεμά, θέατρα αλλά και νυ-
χτερινά κέντρα που επαναλειτουργούν
από τις αρχές Ιουλίου θα το κάνουν με το
ισχύον πρωτόκολλο που θα αποδειχθεί
μεταβατικό.

Πάντως, ως προς την υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών έχει «κλειδώσει» η
απόφαση για τους υγειονομικούς και τους
διοικητικούς των δομών Υγείας και των
μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά
και για τους νέους τρόφιμους των μονά-
δων φροντίδας. Παράλληλα, εξετάζεται
και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και των
νέων φαντάρων από Σεπτέμβριο, αλλά και
των αθλητών, επαγγελματικών και ερασι-
τεχνικών σωματείων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε
ένα νέο πλαίσιο που
θα διέπει όλους τους
χώρους συνάθροισης από
τις 15 Ιουλίου και μετά

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Τους… χωρίζει ο εμβολιασμός
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Αποφάσεις-βόμβα
του Εκλογοδικείου 
σε Κόρινθο και Ημαθία, 
δύο χρόνια μετά
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Αλλάζουν «χέρια» δύο έδρες
Η

σύνθεση της Βουλής αλλάζει μετά
τις αποφάσεις που εξέδωσε
το Εκλογοδικείο την Τρίτη, κατόπιν
επανακαταμέτρησης των ψηφο-

δελτίων. Συγκεκριμένα, άλλαξε χέρια η έδρα
στην Κορινθία, με την αναπληρώτρια κοινο-
βουλευτική εκπρόσωπο της Ν.Δ. Μαρία Ελέ-
νη Σούκουλη - Βιλιάλη να παραδίδει την έδρα
της στον Κωνσταντίνο Κόλλια.

Η κυρία Σούκουλη - Βιλιάλη είχε εκλεγεί
βουλευτής για πρώτη φορά στις εκλογές της
7ης Ιουλίου του 2019, συγκεντρώνοντας 8.583
ψήφους. Υπήρξε μέλος της Διαρκούς Επιτρο-
πής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας.
Από το 2010 έως το 2019 υπήρξε περιφερειακή
σύμβουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πε-
λοποννήσου, ενώ την τετραετία 2006-2010
ήταν νομαρχιακή σύμβουλος στην Κόρινθο.

Όσο για τον κ. Κόλλια, επιστρέφει στα κοινο-
βουλευτικά έδρανα έπειτα από 6,5 χρόνια. Ο
Κωνσταντίνος Κόλλιας ήταν υπάλληλος της
ΔΕΗ. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το
2007 και μετά το 2010 είχε διατελέσει αναπλη-
ρωτής τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης στη
Ν.Δ. Επίσης, στις Νομαρχιακές Εκλογές του
1998, του 2002 και του 2006 εξελέγη πρώτος
σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακός σύμ-
βουλος στην Κόρινθο, ενώ δύο φορές έχει δια-
τελέσει αναπληρωτής νομάρχης. «Η επιστρο-
φή μου στα κοινοβουλευτικά έδρανα ύστερα
από 6,5 χρόνια με γεμίζει συγκίνηση και ευθύ-
νη», δήλωσε μετά την απόφαση του Εκλογοδι-
κείου ο κ. Κόλλιας.

Αλλαγή, όμως, υπήρξε και στην Κ.Ο. του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Η βουλευτής Ημαθίας Ευφροσύνη (Φρό-
σω) Καρασαρλίδου παραδίδει την έδρα της
στον Άγγελο Τόλκα. 

Η κυρία  Καρασαρλίδου γεννήθηκε το 1962
στο Γιαννακοχώρι Νάουσας. Από το 1982 ζει
και εργάζεται στη Νάουσα. Μέχρι το 2008 ερ-
γάστηκε στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο
της πόλης. Σήμερα είναι ιδιοκτήτρια μιας μι-
κρής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην

επεξεργασία και την παραγωγή αντικειμένων
από γυαλί και απασχολεί επτά εργαζομένους.
Είναι παντρεμένη με τον Πάνο Παρχαρίδη και
έχουν μια κόρη, τη Βάσια. Ανέπτυξε έντονη
συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση.
Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας στις εκλογές του
Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου 2015 και επα-
νεξελέγη στις εκλογές του Ιουλίου 2019.

Μετά την απόφαση του Εκλογοδικείου, σε
ανακοίνωσή της, σημείωσε: «Το Ανώτατο Ειδι-
κό Δικαστήριο επέλεξε να ακυρώσει την ψήφο
εκατοντάδων πολιτών της Ημαθίας που συμμε-
τείχαν κανονικά στις εκλογές, μόνο για τον λό-
γο ότι ορισμένοι δικαστικοί αντιπρόσωποι αμέ-
λησαν να μονογράψουν τους σταυρούς προτί-
μησης στα ψηφοδέλτια, δηλαδή δεν έκαναν
σωστά τη δουλειά τους. Η απόφαση είναι σεβα-
στή, αλλά δεν είναι υπεράνω κριτικής. Οι εκλο-
γές κερδίζονται με την ψήφο του λαού και όχι
σε δικαστικές αίθουσες. Η Δημοκρατία βγαίνει
βαρύτατα τραυματισμένη, όταν θέση στην εθνι-
κή αντιπροσωπεία καταλαμβάνει άλλος από
αυτόν που κέρδισε τη λαϊκή ψήφο. Το να επιρ-
ρίπτονται σε βάρος των εκλογέων σφάλματα
των δικαστικών αντιπροσώπων δεν είναι μόνον
εξωφρενικό - είναι ασύμβατο με το ευρωπαϊκό
κεκτημένο. Είναι αυτονόητο ότι, με αίσθημα
ευθύνης απέναντι στους χιλιάδες πολίτες της

Ημαθίας που με τίμησαν με την ψήφο τους, θα
συνεχίσω με αμείωτο ζήλο να εργάζομαι με
όλες τις δυνάμεις μου για το καλό του τόπου.
Επιφυλάσσομαι για τις ενέργειές μου αφότου
καθαρογραφεί η απόφαση».

Όσο για τον Άγγελο Τόλκα, έχει διατελέσει
δύο φορές υφυπουργός. Η πρώτη ήταν επί κυ-
βερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, όπου ήταν
υφυπουργός Επικρατείας και η δεύτερη στον
ανασχηματισμό Τσίπρα το 2019, όταν ήταν υφυ-
πουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Γεννή-
θηκε στις 6 Αυγούστου 1978 στη Νάουσα. Είναι
γιος του Χαράλαμπου και της Ευγενίας, το γέ-
νος Τσιάκαλου. Αποφοίτησε από τη Νομική
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές
στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων και το Εργασιακό
Δίκαιο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
στην Κομοτηνή. Ανέπτυξε έντονη συνδικαλι-
στική δράση ως φοιτητής. Διετέλεσε για τρία
χρόνια πρόεδρος της Κίνησης Νέων για την
Ευρώπη (AEGEE). Το 2004 εκλέχτηκε στο
Εθνικό Συμβούλιο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και
μέχρι το 2007 συμμετείχε στην Εθνική Επιτρο-
πή του ΠΑΣΟΚ για τη Νέα Γενιά. Ως νομαρχια-
κός σύμβουλος Ημαθίας ανέπτυξε δράσεις και
προτάσεις τόσο στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
όσο και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας στις εκλογές του
Οκτωβρίου 2009. Στις 3 Αυγούστου 2011 ορκί-
στηκε υφυπουργός Επικρατείας. Τον Οκτώ-
βριο του 2018 ήρθε σε σύγκρουση με τη Φώφη
Γεννηματά και παραιτήθηκε από τη θέση του
γραμματέα Αυτοδιοίκησης του Κινήματος Αλ-
λαγής και την επιτροπή ψηφοδελτίων.

«Μερικές φορές, αυτό για το οποίο πα-
λεύουμε καθυστερεί. Όμως, με επιμονή, υπο-
μονή και σκληρή δουλειά είμαστε ικανοί να
ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Έτσι, σήμερα
έχω τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσω πως η
εκλογή μου ως βουλευτή Ημαθίας επικυρώθη-
κε χθες από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.
Ύστερα από δύο χρόνια μάχης για την αναγνώ-
ριση αυτής της πραγματικότητας, ανυπομονώ
να αναλάβω την ευθύνη για όλα όσα έδειξαν
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου οι συντοπίτες
μας τον Ιούλιο του 2019. Σας ευχαριστώ θερμά.
Συνεχίζουμε δυνατά», δήλωσε μετά την από-
φαση του Εκλογοδικείου.

Την πρώτη τους επαφή είχαν χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο
νέος Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, δύο εβδομάδες
μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και την «εκθρόνιση» του
Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης διατηρούσε
θερμή πολιτική σχέση. Βεβαίως, η πολιτική είναι πολιτική και η
στρατηγική σχέση Ελλάδας - Ισραήλ δεδομένη, εδραιωμένη και
ανεξάρτητη από τα πρόσωπα, συνεπώς και υπό αυτό το πρίσμα ο κ.
Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Μπένετ για τον σχηματισμό κυβέρνη-
σης και την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε «καλή
επιτυχία».

Οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέ-
σεων των δύο χωρών και εξέφρασαν την πρόθεση να συνεχίσουν τη

στενή συνεργασία τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές -με τη συμ-
μετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας- και περιφερειακό επίπεδο.
Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την
αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας, κάνοντας ανα-
φορά στα σημαντικά βήματα που έχουν ήδη γίνει σε κρίσιμους το-
μείς, όπως η ενέργεια, η άμυνα και η τεχνολογία, ενώ συζήτησαν
και για τη διαχείριση της πανδημίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης
προσκάλεσε τον κ. Μπένετ να επισκεφτεί την Αθήνα το επόμενο
διάστημα και, μάλιστα, να είναι αυτό από τα πρώτα του ταξίδια εκτός
συνόρων. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αναζητηθούν κατάλληλες
ημερομηνίες για την πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης, ενώ
υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε βρεθεί για τελευταία φορά

στο Ισραήλ στις αρχές Φεβρουαρίου, οπότε και συμφωνήθηκε να
αρχίσουν και στην Ελλάδα κλινικές δοκιμές για το πρωτοποριακό
φάρμακο που αναπτύσσει ο Ισραηλινός επιστήμονας κ. Αρμπέρ. 

Σήμερα με Ιερώνυμο
Σήμερα, πάντως, ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να συζη-

τήσει στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώ στις 10 θα συνεδριάσει εκ νέου το Υπουργι-
κό Συμβούλιο για τα «ρέστα» από την ατζέντα της προηγούμενης
εβδομάδας, καθώς η επίσκεψη του προέδρου της ΕΤΕπ Βέρνερ Χό-
γερ είχε υποχρεώσει τον κ. Μητσοτάκη να διακόψει νωρίς τη συνε-
δρίαση.

Πρόσκληση στην Αθήνα Μητσοτάκη σε Μπένετ 

Μαρία Ελένη Σούκουλη - Βιλιάλη Κωνσταντίνος Κόλλιας Ευφροσύνη Καρασαρλίδου Άγγελος Τόλκας



Σ
τα... μαλακά έπεσε ο πρώην υπουρ-
γός και στενός συνεργάτης του
Αλέξη Τσίπρα Νίκος Παππάς. Και
αυτό γιατί δεν αποδείχτηκε η δωρο-

ληψία κατά τη διάρκεια της Προανακριτικής,
που θα ήταν κακουργηματική πράξη, αλλά
μόνο για κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση
παράβαση καθήκοντος, που είναι πλημμέλη-
μα. Το κείμενο συμπερασμάτων της Προανα-
κριτικής καταγράφει με λεπτομέρειες τις πα-
ρασκηνιακές μεθοδεύσεις του πρώην
υπουργού με την τοποθέτηση «μπροστινού»
για τη χειραγώγηση του διαγωνισμού τηλεο-
πτικών αδειών και το στήσιμο του ΣΥΡΙΖΑ
Channel.

Παράλληλα, το πόρισμα της πλειοψηφίας
ζητά τη διαβίβαση όλων των «καυτών» στοι-
χείων στις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές (φο-
ρολογική και Αρχή για το «ξέπλυμα μαύρου
χρήματος») προκειμένου να υπάρξει περαι-
τέρω έρευνα για τη χρηματοδότηση, έκδοση
και μεταβίβαση της εφημερίδας «Documen-
to» και για ενδεχόμενους χρηματισμούς Μέ-
σων και δημοσιογράφων.

Η τεκμηρίωση του πορίσματος, που θα συ-
ζητηθεί και ψηφιστεί από την Ολομέλεια έως
τις 15 Ιουλίου, στηρίζεται:

• Στα SMS που αντάλλαξε ο κ. Παππάς με
τον κ. Καλογρίτσα την περίοδο του διαγωνι-
σμού τηλεοπτικών αδειών. Όπως αναφέρουν
πηγές της Προανακριτικής, το περιεχόμενο
των μηνυμάτων επιβεβαιώνει ότι ο πρώην
υπουργός καθοδηγούσε έναν εκ των υποψη-
φίων.

• Στις καταθέσεις του Χρ. Καλογρίτσα που
αποκάλυψε ότι λειτουργούσε ως «μπροστι-
νός» του πρώην υπουργού.

• Στην αποκάλυψη του Κυρ. Τόμπρα για το
ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ Παπ-
πά, Καλογρίτσα και CCC.

• Στα emails που αναφέρονται σε «White
House» και «White Porscha».

• Στην εμπλοκή του γνωστού δικηγόρου
Αρτέμη Αρτεμίου.

Ουσιαστικά, το πόρισμα περιγράφει ότι ο κ.
Παππάς, παρά το ότι όφειλε να διαφυλάξει το
κύρος του διαγωνισμού του, ο ίδιος με ενέρ-
γειές του «έστησε» τον διαγωνισμό για τις τη-
λεοπτικές άδειες.

Ειδική αναφορά γίνεται και για την καταγ-
γελλόμενη εμπλοκή του κ. Παππά στην προ-
σπάθεια εξεύρεσης 3 εκατ. ευρώ για λογαρια-
σμό του κ. Καλογρίτσα προκειμένου ο δεύτε-
ρος να καλύψει την εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής στον διαγωνισμό. Όπως τονίζεται στο
κείμενο συμπερασμάτων, ο κ. Παππάς ήρθε
σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμε-
νους και, μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρι-
κές καταθέσεις, έγινε συνάντηση και στο Μα-
ξίμου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ
Από την άλλη πλευρά, τα μέλη της αξιωμα-

τικής αντιπολίτευσης που μετείχαν στις ερ-
γασίες της Επιτροπής επισημαίνουν στην πο-
ρισματική τους έκθεση πως «καμία απολύ-
τως αξιόποινη πράξη δεν τελέστηκε κατά τη
διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών
σταθμών ούτε καν σε επίπεδο ενδείξεων».

Αξιολογώντας τα στοιχεία που προέκυψαν
από την έρευνα, υποστηρίζουν ότι αποδεί-
χτηκαν το «σαθρό των επιχειρημάτων της
Ν.Δ.» και η πολιτική στόχευση της κυβέρνη-
σης. Προσθέτουν, δε, ότι από τη διαδικασία
επιβεβαιώθηκε πως θέμα παράβασης καθή-
κοντος δεν προκύπτει από πουθενά, όπως
και ότι δεν υπήρξε και δεν προέκυψε απαίτη-
ση οποιουδήποτε ποσού.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που προκύπτει
είναι η διαστρέβλωση των αναφερομένων
στα emails. Το «Top Bras» (συντομογραφία
του «Top Brothers») μεταφράστηκε ως «οι

επικεφαλής» και όχι «κορυφαία αδέρφια»
(αδέρφια Χούρι). Οι δε φράσεις «White
House» και «White Porscha», που ακολου-
θούν το «Top Bras» ως επεξηγηματικά του,
αποσυνδέθηκαν από αυτό με στόχο να απο-
δοθούν σε κυβερνητικά στελέχη, όταν ξεκά-
θαρα αναφέρονται σε μέλη της οικογένειας
Χούρι (Samer και Tawfiq Khoury), που είχαν
γνώση των τραπεζικών λογαριασμών των
εταιρειών τους και τη δυνατότητα να κινούν
χρηματικά ποσά άμεσα.

Κλείνοντας, το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία αναφέρει: «Εν όψει
όλων των ανωτέρω, είναι κατάδηλο ότι στη
διερευνώμενη υπόθεση δεν υπάρχουν καν
ενδείξεις για την τέλεση οποιασδήποτε εγ-
κληματικής πράξης από τον ελεγχόμενο
πρώην υπουργό Νίκο Παππά και, ως εκ τού-
του, δεν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε
βάρος του για ουδεμία εκ των διερευνώμε-
νων πράξεων».

Το ΚΙΝ.ΑΛ.
Υπέρ της παραπομπής του κ. Παππά για το

αδίκημα της παράβασης καθήκοντος τοπο-
θετούνται και οι βουλευτές του ΚΙΝ.ΑΛ. που
μετείχαν στις εργασίες της Προανακριτικής.
Στο κείμενο συμπερασμάτων υπογραμμί-
ζουν, μεταξύ άλλων, ότι «υπάρχουν πολύ σο-
βαρές ενδείξεις έως και αποδείξεις για
ενεργό συμμετοχή, από την αρχή έως το τέ-
λος, του Νίκου Παππά στην όλη μεθόδευση,
που προκύπτουν από έγγραφα, μηνύματα
SMS, ηλεκτρονική αλληλογραφία και μαρτυ-
ρικές καταθέσεις. Σκοπός αυτής της δράσης
του δεν ήταν προφανώς η εξυγίανση του ρα-
διοτηλεοπτικού τοπίου, αλλά η απόκτηση του
ελέγχου ενημερωτικού μέσου από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ., κατά προφανή
παραβίαση των υπουργικών του καθηκόν-
των».

Το ΚΚΕ
Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥ-

ΡΙΖΑ και του πρώην υπουργού Νίκου Παππά
στην υπόθεση του διαγωνισμού τηλεοπτικών
αδειών αναδείχθηκαν από τις εργασίες της
Προανακριτικής, σύμφωνα με τα στελέχη
του ΚΚΕ. Οι Νίκος Καραθανασόπουλος και
Μαρία Κομνηνάκα τονίζουν παράλληλα ότι
δεν προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις τέλεσης
ποινικών αδικημάτων. 

Ούτε στον…… παπά να μην το πει

Στα μαλακά έπεσε ο πρώην
υπουργός και στενός συνεργάτης
του Αλέξη Τσίπρα Νίκος Παππάς, 
ο οποίος πάει για... 
παράβαση καθήκοντος
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Ν.Δ.: Παγκόσμια πρωτοτυπία Τσίπρα
«Είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια πολιτική ιστορία που ένα πολιτικό κόμμα πανηγυρίζει

για το γεγονός ότι ένα κορυφαίο στέλεχός του ελέγχεται μόνο για παράβαση καθήκοντος και
όχι για δωροληψία!», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Ν.Δ. μετά την πρόταση της Προανακριτικής
Επιτροπής για άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Νίκου Παππά για παράβαση καθήκοντος.

«Ο κ. Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, σχεδόν πανηγυρίζει για το γεγονός ότι ο στενότερος
συνεργάτης του και κορυφαίος υπουργός του προτείνεται να παραπεμφθεί για ένα τόσο σοβα-
ρό αδίκημα. Αυτό που για κάθε πολιτικό κόμμα θα αποτελούσε στίγμα, ο κ. Τσίπρας το προ-
σπερνάει αδιάφορα. Είναι προφανή η αμηχανία και το πολιτικό αδιέξοδό του», συνεχίζει η
ανακοίνωση της Ν.Δ. «Καλύπτει τον “πρωταγωνιστή” των παρασκηνιακών διεργασιών του στη-
μένου διαγωνισμού για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών το 2016 και συντάσσεται πλήρως με
τον κ. Παππά, όπως έχει κάνει για όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα. Τον λόγο πλέον θα
έχει η ελληνική Δικαιοσύνη τόσο για τον Νίκο Παππά όσο και για τους συνεργούς του».

Νωρίτερα ο κ. Τσίπρας σε ανάρτησή του τόνισε: «Η βασική κατηγορία περί δήθεν δωρολη-
ψίας για τον Νίκο Παππά αποσύρεται υπό τον φόβο ότι θα τους εξέθετε βαρύτατα η ίδια η Δι-
καιοσύνη. Πήγαν για μαλλί, βγαίνουν κουρεμένοι. Η κυβέρνηση προσέκρουσε με φόρα στην
αλήθεια, έσπασε τα μούτρα της και ανέκρουσε πρύμναν».



Ο
Έλληνας πρωθυπουργός δεν
μασάει τα λόγια του και, όταν
χρειάζεται, βάζει τους Τούρκους

στη θέση τους. Αυτό συνέβη και στην
τυχαία συνάντηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη
Ερσίν Τατάρ. Έγινε στο ισόγειο του
ξενοδοχείου «The Hotel» των Βρυξελλών,
στην αίθουσα όπου σερβίρεται το πρωινό,
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.
Μόλις ο κ. Μητσοτάκης συνάντησε τον κ.
Τατάρ, του είπε χωρίς περιστροφές: «Για
μας είναι απαράδεκτη η λύση των δύο
κρατών. Δεν είναι αποδεκτή λύση ούτε
από εμάς ούτε από την Ευρώπη ούτε από
τα Ηνωμένα Έθνη. Χάνεις τον καιρό σου
με αυτά που λες». Ο άλλος έμεινε
«παγωτό». Και κάπου εκεί τελείωσε η
συζήτηση…

Ανοίγει ο δρόμος
για αγωγές εργαζομένων
Φιλεργατική απόφαση εξέδωσε η πλήρης
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την οποία
ξεκαθαρίζει ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με κάθε
μορφή σύμβασης εργασίας, δικαιούνται τα
δεδουλευμένα τους, ακόμη και στις
περιπτώσεις που οι συμβάσεις τους είναι
άκυρες. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος, μέσω αγωγών
εργαζομένων, για τη διεκδίκηση των
αποδοχών που δεν τους καταβλήθηκαν, δηλαδή
τα δεδουλευμένα τους.

Οι Αρεοπαγίτες έβαλαν με την απόφασή τους
αυτήν τέλος στις αντίθετες δικαστικές
αποφάσεις που είχαν εκδοθεί για το θέμα
αυτό, έκρινε ότι κατά την ορθή έννοια του
νόμου, σε περίπτωση άκυρης σύμβασης
εργασίας αλλά και γενικότερα σύμβασης
παροχής υπηρεσιών, ο πλουτισμός του
εργοδότη συνίσταται σε αυτήν καθεαυτήν την
εργασία που ο εργοδότης έλαβε και η οποία
ενσωματώθηκε στην υπάρχουσα περιουσία
του, από την οποία και δεν μπορεί πλέον να
αποχωρισθεί. Και ο πλουτισμός αυτός υπάρχει,
σύμφωνα με τους Αρεοπαγίτες, ανεξαρτήτως
τού αν η σύμβαση είναι έγκυρη ή άκυρη.

Η απόφαση αφορούσε σε εργαζομένους στο
Γενικό ΝοσοκομείοΒόλου, οι οποίοι
εμφανίζονταν προσχηματικά ως

μαθητευόμενοι, ενώ στην
πραγματικότητα παρείχαν
κανονικά την εργασία τους.

Οι Αριστεροί με τα Gucci 
δεν χάνονται…
Μαθαίνω ότι μια αριστερή τεχνοκράτισσα, με
ακριβά καπιταλιστικά γούστα, η οποία ήταν
διορισμένη σε διάφορες υπηρεσίες του
Δημοσίου επί ΣΥΡΙΖΑ, βρήκε ισχυρή θέση στον
ιδιωτικό τομέα, σε πολύ μεγάλη επιχείρηση.
Είδατε που οι καλοί δεν χάνονται; Η κόρη της
πρώην βουλευτού της ριζοσπαστικής
Αριστεράς μπορεί να απολαμβάνει το latte
καφεδάκι της από το 200 τετραγωνικών
διαμέρισμά της στο Κολωνάκι και να έχει και τη
δουλίτσα της!

Με ταχύτατους ρυθμούς 
το freedom pass 

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν δέχονται επ’ ουδενί τα
επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, ότι η
συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί προεκλογικό
δωράκι. «Το σκεπτικό της κυβερνητικής
απόφασης είναι να δοθεί από μία -
προπληρωμένη από το κράτος- ψηφιακή κάρτα,
ύψους 150 ευρώ, σε κάθε νέο 18 έως 25 ετών
που θα εμβολιαστεί, για να ανακτήσουν αυτά
που στερήθηκαν στο τρίτο κύμα της
πανδημίας», εξηγούν στελέχη που είναι κοντά
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. «Όσοι
βλέπουν πίσω από την ενίσχυση ψήφους είναι
γιατί έτσι πολιτεύτηκαν οι ίδιοι για πολλά
χρόνια», αναφέρουν συνομιλητές του
πρωθυπουργού. Και προσθέτουν ότι η μαζική
συμμετοχή των νέων είναι αυτό που μετράει,
τελικώς, για το χτίσιμο της ανοσίας.

Το φθινόπωρο η παρουσίαση
στο Ελληνικό
Οι υπογραφές της σύμβασης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ
και της Lamda Development για την
παραχώρηση της έκτασης του πρώην
Αεροδρομίου στο Ελληνικό έπεσαν, χωρίς,
ωστόσο, να γίνουν οι συνηθισμένες φιέστες…
Το φθινόπωρο και με την προϋπόθεση ότι δεν θα
μας χτυπήσει τέταρτο κύμα κορονοϊού θα γίνει
μία ειδική εκδήλωση, στην οποία θα
παρουσιαστούν τα τελικά σχέδια και οι
συμφωνίες για επιμέρους έργα στο Ελληνικό
από τα εμπορικά κέντρα (Retail Park της Trade
Estates/Fourlis, Marina Galleria, Vouliagmenis
Mall) και τη μαρίνα μέχρι τα ξενοδοχεία και
τους εντυπωσιακούς πύργους. Μάλιστα, όπως
ήδη σας έχουμε γράψει, μέσα στο καλοκαίρι
αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα και το μεγάλο
αφεντικό, ο Σπύρος Λάτσης, ο οποίος δεν
αποκλείεται να συναντηθεί επί του θέματος και
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
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Όταν ο Μητσοτάκης
«πετσόκοψε» 
τον Τατάρ

Οι «κούφιες» 
υποσχέσεις 
του Αλέξη…
Ό,τι μπορεί λέει ο Αλέξης Τσίπρας, για να μαζέψει
κάνα ψηφαλάκι… Έχει αρχίσει να πουλάει το
αφήγημα της «δεύτερη φορά Αριστεράς», το οποίο
δεν περιορίζεται μόνο στο «ψέκασμα» ότι θα τα
καταργήσει όλα με έναν νόμο και ένα άρθρο. 
Ο άνθρωπος έχει αρχίσει και μοιράζει λεφτά με το
τσουβάλι… Λεφτά που δεν έχει, βεβαίως, γι’ αυτό
και τα μοιράζει άφοβα. Με άκρατο λαϊκισμό, υπό-
σχεται κατώτατο μισθό 800 ευρώ και 35 ώρες ερ-
γασίας την εβδομάδα! Καλά, όσο πλησιάζουμε
στις εκλογές είναι ικανός να το πάει 1.300 ευρώ
και 10ωρο εργασίας. Σιγά, δεν του κοστίζει και τί-
ποτα! Όλο και κάποιοι θα τσιμπήσουν και θα τον
πιστέψουν…

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην υπόθεση της
MLS. Εδώ και ημέρες μού λέγουν ότι αναζητείται
κάποιο μέλος της διοίκησης, έστω ένα στέλεχος ή
υπεύθυνος, προκειμένου να παραδοθούν τα
έγγραφα για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
των ομολογιούχων, αλλά δεν εμφανίζεται
κανένας… Σαν να άνοιξε η γη και τους κατάπιε!
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Σκυλακάκης: Φέτος θα σας πάρουμε λιγότερα…  
Μια ανάσα στους πολίτες φρόντισε να δώσει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος
Σκυλακάκης. Η βασική μας προτεραιότητα είναι η μείωση των φόρων, τόνισε, μιλώντας στον
ΑΝΤ1. Οι πρώτες φορολογικές δηλώσεις προχωρούν κανονικά και φέτος θα είναι μια χρονιά που
«θα σας πάρουμε λιγότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ερώτημα για την αναστολή χρεών,
απάντησε πως «έχουμε πολύ σοβαρή συζήτηση να κάνουμε με τους θεσμούς». Και πρόσθεσε:
«Τι χώρο θα έχουμε θα το ξέρω όταν οριστικοποιηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αυτό θα
εξαρτηθεί από το πώς θα πάει η οικονομία φέτος». Όσο για το ενδεχόμενο να γίνει
συμψηφισμός των φορολογικών υποχρεώσεων με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το απέκλεισε,
υπενθυμίζοντας πως τόσο φέτος όσο και τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ μικρότερη η
προκαταβολή φόρου. Συγκρατημένα αισιόδοξο τον άκουσα… 

Πάμε φουλ 
για σοσιαλιστικό
καπιταλισμό!

«Να επιδοτήσει το κράτος με 1 δισ. ευρώ
τους Έλληνες να πάνε διακοπές σε όποιο
τουριστικό κατάλυμα επιθυμούν για να
ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός». Διά-
βασα αυτήν τη δήλωση και αμέσως σκέ-
φτηκα ότι την έκανε ο γενικός γραμματέας
του ΚΚΕ. Όμως όχι, δεν το είπε ο Κου-
τσούμπας, αδέρφια… Η δήλωση ανήκει
στον Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον πρόεδρο
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και
του ΕΒΕΑ. Ο Μίχαλος σοσιαλιστής! Τι άλλο
θα ζήσουμε σε αυτήν τη χώρα; Εκτός κι αν
ο άνθρωπος έχει βρει κάποιο λεφτόδεν-
τρο, οπότε πάω πάσο...
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Μέσα στον Ιούλιο
ξεκινούν 
οι εμβολιασμοί 
κατ’ οίκον
Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν
οι εμβολιασμοί ηλικιωμένων και
ατόμων με υποκείμενα νοσήματα
που δεν μπορούν να μετακινηθούν.
Mε την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ,
θα υπάρξει κάλεσμα στους ιδιώτες
γιατρούς να ενταχθούν στο
πρόγραμμα. Ο εμβολιασμός θα γίνει
με το μονοδοσικό εμβόλιο της
Johnson & Johnson και θα υπάρχει
συγκεκριμένη αμοιβή για τον γιατρό
από την Πολιτεία για τον εμβολιασμό
κατ’ οίκον, η οποία θα καλύπτεται
από το ελληνικό Δημόσιο. Οι
κατηγορίες των εμβολιασμένων θα
είναι δύο, σύμφωνα με τις
πληροφορίες: Αυτοί που δεν
μπορούν να μετακινηθούν και θα
πρέπει ο γιατρός να μεταβεί στο
σπίτι και οι πολίτες οι οποίοι
μπορούν να μεταβούν στο
πλησιέστερο ιδιωτικό ιατρείο και να
εμβολιαστούν από τον προσωπικό
τους γιατρό. Και στις δύο
περιπτώσεις δεν θα υπάρχει καμία
οικονομική επιβάρυνση για τους
ασφαλισμένους, αφού οι γιατροί θα
πληρωθούν ανά περίπτωση από το
κράτος. Προς αυτήν την κατεύθυνση
αναμένεται να υπάρξει κάλεσμα του
υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια να
συμμετάσχουν οι ιδιώτες γιατροί σε
αυτήν την πρωτοβουλία.

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες το πρωί στο Μέ-
γαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής για την Εθνική
Στρατηγική Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+. Ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε την έκθεση

της Επιτροπής και ευχαρίστησε τον πρόεδρό της, Λίνο - Αλέξανδρο Σισιλιάνο, και
τα μέλη της. Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε
πως στην Ελλάδα του 21ου αιώνα «δεν επιτρέπονται διαχωρισμοί μεταξύ των πο-
λιτών της», προσθέτοντας: «Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι μόνο αντιδημο-
κρατικός, πιστεύω ότι είναι και βαθιά αντιπαραγωγικός. Και γι’ αυτό και η χώρα
μας ακολουθεί την Ευρώπη, ενώνοντας αρμονικά όλες τις δυνάμεις της, ενσωμα-
τώνοντας το διαφορετικό στο κοινό. Αναγνωρίζοντας ίσα δικαιώματα σε όλους,
απαιτώντας, όμως, και απ’ όλους σεβασμό και αλληλεγγύη». Όπως είπε ο πρωθυ-
πουργός, το Σχέδιο «διαθέτει την επιστημονική σφραγίδα της Επιτροπής που το
συνέταξε, με επικεφαλής τον καθηγητή και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον κ. Σισιλιάνο». Με την κίνηση αυτήν, ο
κ. Μητσοτάκης μπαίνει σφήνα σε ένα πεδίο το οποίο διεκδικούσε ως εκλογικό
ακροατήριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κι όπως μου λένε, ο Μητσοτάκης δεν τους βλέπει σαν «ψη-
φαλάκια».

Εσωτερική ανατροπή στη Ν.Δ. 
Το Εκλογοδικείο έβγαλε την τελική του απόφαση, δύο χρόνια μετά τις εκλογές, για

τους βουλευτές Κορινθίας της Ν.Δ. Ο Κώστας Κόλλιας γίνεται βουλευτής Κορινθίας
και αποχωρεί η αναπληρώτρια κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Ν.Δ. Μαριλένα Σού-
κουλη. Η Μαριλένα Σούκουλη, που είχε συγκεντρώσει 8.583 ψήφους, έναντι 8.496 του
Κώστα Κόλλια, βρίσκεται, τελικά, πίσω από τον αντίπαλό της. Έτσι, ο 66χρονος πρώην
βουλευτής της Ν.Δ. μπαίνει και πάλι στη Βουλή, ενώ η κυρία Σούκουλη αποχωρεί,
αφήνοντας μάλιστα κενή και τη θέση της αναπληρώτριας κοινοβουλευτικής εκπροσώ-
που της Ν.Δ., την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Το
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Κάποιοι, μαθαίνω, είναι δυσα-
ρεστημένοι από τη στάση που
κρατάει ο Γιάννης Στουρνάρας
και δεν διστάζουν να λένε ότι ο
κεντρικός τραπεζίτης έχει απο-
κτήσει εμμονή με το θέμα της κε-
φαλαιακής ενίσχυσης των τρα-
πεζών, προκειμένου να αποκτή-
σουν όχι μόνο περισσότερα, αλ-
λά κυρίως ποιοτικά κεφάλαια.
Κακώς συγχύζονται. Εκ της θέ-
σεώς του, ο κ. Στουρνάρας οφεί-
λει να είναι «κακός» και να μη
χαϊδεύει αυτιά.

LOCK
Ο Μητσοτάκης δεν τους
βλέπει σαν «ψηφαλάκια»
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του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος

Β
ρέθηκαν, λοιπόν, οι πίνακες ανυπολό-
γιστης αξίας που είχαν κλαπεί πριν από
εννέα και πλέον χρόνια από την Εθνική

Πινακοθήκη. Μπορεί εμείς να είχαμε ξεχάσει
το γεγονός, αλλά η Αστυνομία, όχι. Ο φάκελος
δεν είχε κλείσει και, οργανωμένα και με σχε-
διασμό, οι αστυνομικές Αρχές έφτασαν στην
εξιχνίαση αυτής της κλοπής. Λίγο νωρίτερα, εί-
χαν εξιχνιάσει το αποτρόπαιο έγκλημα των
Γλυκών Νερών. Και πιο πριν, άλλες υποθέσεις.
Μένει, βέβαια, να δούμε ποιοι σκότωσαν τον
Καραϊβάζ αλλά και, πολύ νωρίτερα, τον Γκιό-
λια. Πάντως, σε γενικές γραμμές, η Αστυνομία
φέρνει αποτελέσματα… 

Και όχι μόνο αυτό. Την καλείς και σε λίγα λε-
πτά είναι κοντά σου. Φυσικά, όλοι θα θέλαμε να
είναι στην επόμενη γωνία και να έλθει σε μηδε-
νικό χρόνο. Αλλά, αν το δει κανείς ρεαλιστικά,
οι αστυνόμοι ανταποκρίνονται. Στη μεγάλη
τους πλειονότητα είναι ευγενικοί και προσπα-
θούν να λύσουν το πρόβλημα, είτε είναι μια
απλή παράβαση είτε εγκληματικές ενέργειες,
όπως οι προαναφερθείσες.

Στο παρελθόν η Αστυνομία υπήρξε, για πολ-
λές δεκαετίες, το πεδίο σκληρής αντιπαράθε-
σης Δεξιάς και Αριστεράς. Παραδέχομαι, επί-
σης, ότι η συλλογική μας μνήμη δεν είχε τις κα-
λύτερες αναμνήσεις από τη δραστηριότητα των
Σωμάτων Ασφαλείας άλλων εποχών. Αλλά με
αυτήν την παρατήρηση, ερχόμαστε σε ένα κομ-
βικό σημείο της σημερινής Ελλάδας: Θα μέ-
νουμε δέσμιοι των συλλογικών εντυπώσεων
του παρελθόντος ή θα τις εμπλουτίζουμε με τις
συλλογικές εντυπώσεις του παρόντος, κάθε
στιγμής; 

Σήμερα ο αστυνόμος και η αστυνομικίνα δεν
είναι οι «μπαμπούλες». Δεν είναι «γουρούνια,
δολοφόνοι». Και αν κάπου (π.χ., Νέα Σμύρνη)
υπερέβησαν τα όρια, οι ευθύνες πρέπει να
αποδοθούν σε όσους έδωσαν τις εντολές, όχι
σε όσους τις εκτέλεσαν. Δεν είναι «μπαμπού-
λες», αλλά δεν είναι και η καλύτερη Αστυνομία
του κόσμου. Δεν χρειάζεται να αναπαράγουμε
στερεότυπα του χθες ή επιχειρήματα που
έχουν χιλιοακουστεί: Ναι, χρειάζονται καλύτε-
ρη εκπαίδευση. Ναι, χρειάζονται περισσότερα

άτομα. Ναι, πρέπει να μάθουν να συμπεριφέ-

ρονται καλύτερα σε συνθήκες μεγάλης πίεσης,

αυτή είναι η δουλειά τους. Ναι, πρέπει πολλά… 

Αλλά η μεγάλη εικόνα για τη σημερινή Ελλη-

νική Αστυνομία παραμένει: Εξιχνιάζει τις συν-

τριπτικά περισσότερες υποθέσεις, σέβεται τον

πολίτη, είναι αρκετά αποτελεσματική σε όλο το

εύρος των αρμοδιοτήτων της. Και ας μη σπεύ-

σει κανείς να μιλήσει για «μπάτσους που δέρ-

νουν κόσμο» ή για τη «μαφία της νύχτας που

αλληλοσκοτώνεται στους δρόμους της Αθή-

νας», διότι θα λάβει την απάντηση πως δεν

υπάρχει καμία κοινωνία στον κόσμο χωρίς πα-

ραβατικότητα. Να πιέζουμε να γίνεται συνεχώς

καλύτερη η Αστυνομία, ναι. Αλλά να παραδεχό-

μαστε και ότι σήμερα είναι καλύτερη, πολύ κα-

λύτερη από τις περασμένες δεκαετίες. Και ας

ξεκολλήσουν όλοι από τους λίγους κολλημέ-

νους, που μόλις βλέπουν στολή αστυνομικού

θυμούνται τον Γκοτζαμάνη και την «εποχή του

Πάγκαλου που ήταν μακριές οι φούστες». Πάνε

αυτά, πια…

Νόμος, τάξη και Δημοκρατία

Τ
ο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

έρχεται να συμβάλει (ίσως την καταλλη-

λότερη στιγμή) σε ένα σχέδιο πραγματι-

κού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας

από ευκαιριακή και αναποτελεσματική σε αντα-

γωνιστική και αναπτυξιακή. Η στροφή που οφεί-

λεται να γίνει είναι η στήριξη τομέων με άμεση,

στιβαρή και ουσιαστική ανταποδοτικότητα. Το

πέρασμα από τον «παράδεισο των (φθηνών) ει-

σαγωγών» στην επανεπένδυση στους τομείς της

παραγωγής και της μεταποίησης. Ταυτόχρονα, η

εκμετάλλευση των συνοδευτικών υπηρεσιών θα

συμπληρώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δημι-

ουργίας πλούτου και ευημερίας.

Η Ε.Ε. έχει κατανοήσει τη σημασία του τομέα

της βιομηχανίας και της μεταποίησης, καταγρά-

φοντας πως κάθε νέα θέση εργασίας (στη βιομη-

χανία) δημιουργεί επιπλέον 0,5-2 νέες θέσεις

εργασίας σε υποστηρικτικούς ή άλλους τομείς.

Πρωτεύουσας σημασίας για τη χώρα μας το-

μείς είναι η βιομηχανία, τα Logistics, η ναυτιλία

(συμπεριλαμβάνοντας τη ναυπήγηση), τα λιμάνια

και, φυσικά, ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή η γε-

ωργία. Η συμβολή της γεωργίας στον δευτερογε-

νή τομέα παραμένει κρίσιμη, με ένα σημαντικό

φάσμα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Η ορ-

θολογική αξιοποίηση της γεωργικής παραγωγής

και η δημιουργία ποιοτικών προϊόντων που αντα-

ποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και

ικανοποιούν τις διαφορετικές προτιμήσεις τους

αποτελούν αντικείμενο άμεσης ανάπτυξης. Η

βιομηχανία τροφίμων συγκαταλέγεται στις κινη-

τήριες δυνάμεις του μεταποιητικού τομέα στην

Ελλάδα και είναι θεμελιώδης για την ελληνική

οικονομία όσον αφορά στον κύκλο εργασιών,

στην προστιθέμενη αξία και στην παραγωγικότη-

τα και αποτελεί σημαντικό πάροχο απασχόλη-

σης.

Πού όμως υπάρχουν παθογένειες και η ελλη-

νική γεωργία με τη θετική και γεμάτη προοπτικές

ανάπτυξή της απλώς δεν είναι ανταγωνιστική;

Παραμερίζοντας το «αμαρτωλό» παρελθόν, τα

«χαμένα» ευρωπαϊκά κονδύλια και την αχαλίνω-

τη αποκαλλιέργεια της χώρας, θα πρέπει να δού-

με τη σημερινή κατάσταση με πολύ καθαρή μα-

τιά. Ο γεωργικός τομέας ουδέποτε συνδέθηκε με

τον τουρισμό (δομικά και οργανωμένα), δίνοντας

χώρο στη χαμηλού κόστους αγροτοδιατροφική

μεταποίηση τρίτων χωρών. Ο γεωργικός τομέας

ουδέποτε μπόρεσε να συνεργαστεί, διατηρώντας

και συντηρώντας μικροσυμφέροντα και αγκυλώ-

σεις.

Οι σύγχρονοι νέοι Έλληνες αγρότες πλέον

αναγνωρίζουν τη νέα ανάγκη και προσπαθούν να

επενδύσουν στην παραγωγή εξαιρετικών ποιοτι-

κών -από όλες τις απόψεις- προϊόντων. Οι προ-

σπάθειές τους όμως χάνονται σε ένα πολύπλοκο

δίκτυο προώθησης, logistics, πιστοποίησης και

τυποποίησης. Έτσι παραμένουν μόνοι τους. Η

πολυπλοκότητα αυτή μειώνει την εξωστρέφεια

και αποδυναμώνει τη μεταποίηση, ιδιαίτερα σε

αυτούς που ονομάζονται «μικροί παραγωγοί». Το

αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται μια μεγάλη

«ψαλίδα τιμών» ανάμεσα στο χωράφι και το ράφι

(1:4).

Όμως το πρόβλημα δεν σταματά εκεί, η στρεμ-

ματική απόδοση σε αξία στη χώρα μας είναι 190

ευρώ το στρέμμα (σύνολο 37 εκατ. στρέμματα),

ενώ την ίδια στιγμή το Ισραήλ έχει απόδοση 1.290

ευρώ το στρέμμα (σύνολο 6 εκατ. στρέμματα) και

η Ολλανδία 1.700 ευρώ το στρέμμα (σύνολο 45

εκατ. στρέμματα). Δηλαδή, σε σχέση με το Ισ-

ραήλ είμαστε 1:7 και με την Ολλανδία 1:9.

Η επιτυχία χωρών, όπως η Ολλανδία και το Ισ-

ραήλ, στηρίζονται στην άρτια οργάνωση, την και-

νοτομία και το εναρμονισμένο δίκτυο αγροδια-

τροφικής αλυσίδας αξίας (AgroLogistics). Υπο-

στηρίζονται, δε, με ιδιωτικές υποδομές, όχι δη-

μόσιες, αλλά και πλήρη αξιοποίηση των λιμένων

και των βιομηχανικών - μεταποιητικών μονάδων.

Η εμπλοκή στον αγροτοδιατροφικό τομέα

ιδιωτικών επενδύσεων (μεταποίηση, εξαγωγές,

κατανάλωση, logistics) σε άμεση συνεργασία με

τις τράπεζες (οι οποίες είναι και οι κεντρικοί s-

takeholders των παγίων «σκελετών» του παρελ-

θόντος) αποτελεί μονόδρομο σε μια νέα Ελλάδα

τού σήμερα και όχι τού όποτε και όταν.

Μονόδρομος ένα νέο μοντέλο αγροτικής οικονομίας

του
Νίκου 
Ροδόπουλου

Πρόεδρος 
και διευθύνων 
σύμβουλος On-
Line Data A.E.,
μέλος Γενικού 
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός 
σύμβουλος
ΕΒΕΠ
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 του
Κρίτωνα 
Αρσένη  

Βουλευτής
Β2 Δυτικού
Τομέα Αθηνών 
με το ΜέΡΑ25

Σ
τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ένα κύ-

μα ακραίου νεοφιλελευθερισμού με

πρωτεργάτες τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ρόναλντ Ρίγκαν και την πρωθυπουργό της Με-

γάλης Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ χτύπησε

τη Δύση. Η κρατική περιουσία μπήκε στο στό-

χαστρο και οι ιδιωτικοποιήσεις αποτέλεσαν το

άγιο δισκοπότηρο της οικονομίας. 

Η συζήτηση περί κρατικού παρεμβατισμού

και ελευθερίας των αγορών αποτέλεσε αντικεί-

μενο διαξιφισμών τόσο στα βουλευτικά έδρανα

όσο και στα τηλεοπτικά πάνελ αλλά και στις κατ’

ιδίαν συζητήσεις μεταξύ των πολιτών. Η παρα-

χώρηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη

Fraport είναι ενδεικτική για το πώς αντιλαμβά-

νονται οι εγχώριοι θιασώτες του νεοφιλελευ-

θερισμού την ελευθερία των αγορών και κατά

επέκταση τις ιδιωτικοποιήσεις. Στη συγκεκρι-

μένη περίπτωση μιλάμε για παραχώρηση και

όχι για ιδιωτικοποίηση. Ακόμη χειρότερη, δη-

λαδή. Ακόμη λιγότερα έσοδα και ακόμη μεγα-

λύτερα κόστη για το Δημόσιο για την ίδια απώ-

λεια ελέγχου των πυλών εισόδου της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε με μια παγκοσμίως πρωτό-

γνωρη αποικιακή σύμβαση τα 14 αεροδρόμια

στη Fraport το 2016. Το κόστος χρηματοδοτή-

θηκε κατά το 1/4 από μια ιδιωτική τράπεζα, την

Alpha Bank, με εγγυήσεις του ελληνικού Δη-

μοσίου. Δηλαδή, οι πολίτες της χώρας που πλή-

ρωσαν πολλάκις για την ανακεφαλαιοποίηση

των τραπεζών είδαν μια εξ αυτών να χρηματο-

δοτεί την εξαγορά μέρους της δημόσιας περι-

ουσίας.

Το να ζητάει να αποζημιωθεί η Fraport για

διαφυγόντα κέρδη δεν πρέπει να μας εντυπω-

σιάζει. Αναφερόμαστε σε έναν πανίσχυρο όμι-

λο, ο οποίος προτού στεγνώσει το μελάνι των

υπογραφών της συμφωνίας ζήτησε αποζημίω-

ση από το ελληνικό Δημόσιο ύψους 70 εκατ.

ευρώ λόγω των σοβαρών ελλείψεων και της

κακής κατάστασης στα 14 περιφερειακά αερο-

δρόμια που πλέον είχαν περάσει στην κατοχή

του, με το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του

Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου να απο-

φασίζει ότι η Fraport Greece μπορεί να πάρει

αποζημίωση 27 εκατ. ευρώ, αφού προσκομίσει

τα τιμολόγια για τις εργασίες συντήρησης και

αντικατάστασης εξοπλισμού στα 14 περιφερει-

ακά αεροδρόμια.

Η αποζημίωση της Fraport Ελλάδας με 178

εκατ. ευρώ δεν είναι ένα απλό γεγονός. Η κυ-

βέρνηση, χωρίς καμία νομική γνώμη, αποδέ-

χτηκε ότι η Fraport είχε δίκιο να απαιτεί πλήρη

αποζημίωση από το Δημόσιο για τη μείωση της

κερδοφορίας. Μάλιστα, ενώ οι δικηγόροι του

Δημοσίου είχαν τεκμηριώσει ότι το αίτημα της

Fraport ήταν αθεμελίωτο και η υπόθεση είχε

πάρει τον δρόμο της διαιτησίας, η κυβέρνηση

διέκοψε τη διαιτησία για να αποζημιώσει τη

Fraport 4 εκατ. ευρώ παραπάνω από αυτά που

από μόνη της είχε ζητήσει!

Πάμε όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συναί-

νεσε στην πράξη στην αποζημίωση, ψηφίζον-

τας υποκριτικά «παρών», όχι με επιχείρημα τη

διαφωνία του, αλλά για διαδικαστικούς λόγους,

επειδή δεν είχε δει κάποια παραρτήματα εγ-

γράφων - που δεν άλλαζαν τίποτα επί της ου-

σίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ ο υπουργός

πρότεινε στους εκπροσώπους των κομμάτων

να δουν «εμπιστευτικά» έγγραφα στο γραφείο

του και έπειτα από παρέμβασή μου συμφώνη-

σε αυτό να γίνει άμεσα, ο εκπρόσωπος του ΣΥ-

ΡΙΖΑ ζήτησε το αίτημα το ΜέΡΑ25 να ακυρωθεί

και η Βουλή να μην έχει πρόσβαση στα έγγρα-

φα παρά μόνο τη μέρα της ψηφοφορίας στην

Ολομέλεια! Γιατί αυτή η περίεργη στάση; Μα

γιατί η αποικιοκρατική συμφωνία με τη Fraport

είναι δικό του παιδί.

Συνοψίζοντας την κριτική που ασκήθηκε στη

συμφωνία, ο συντάκτης της γερμανικής έκδο-

σης της «Le Monde Diplomatique» Νιλς Κατρί-

τσκε είχε επισημάνει τα εξής: «Ένα σημαντικό

κομμάτι της υποδομής που είναι σημαντική για

τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, δηλαδή ο

κλάδος του τουρισμού, δεν ελέγχεται πλέον.

Συνεπώς η Ελλάδα δεν θα μπορεί να καθορίζει

πλήρως την τουριστική πολιτική της. Δεύτερον

-και αυτό είναι πιο σοβαρό και από μακροοικο-

νομικής άποψης χωρίς κανένα νόημα - κερδο-

φόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να

προσφέρουν σταθερά και μακροπρόθεσμα στα

κρατικά έσοδα έχουν θυσιαστεί για βραχυπρό-

θεσμα έσοδα. Τρίτον, αν εξετάσει κανείς λεπτο-

μερώς τη συμφωνία, διαπιστώνει πόσο σκαν-

δαλώδες είναι το εξής: ορισμένα βάρη παραμέ-

νουν στο κράτος, ενώ η Fraport επωφελείται

από το κέρδος. Αυτό δεν αφορά μόνο στη λει-

τουργία του αερολιμένα αλλά και στην εμπορι-

κή χρήση του όλου χώρου. Και η ίδια η Fraport

λέει ότι αυτό το τμήμα είναι το πιο ενδιαφέρον

στην όλη υπόθεση».

Αντιδράσεις είχαν υπάρξει και από τον επι-

χειρηματικό κόσμο. «Περισσότερο επικίνδυνο

από ένα κρατικό μονοπώλιο είναι ένα ιδιωτικό

μονοπώλιο. Η γερμανική Fraport θα πάρει τα

αεροδρόμια δίνοντας πολύ λιγότερα χρήματα

από την πραγματική τους άξια και ως μονοπώ-

λιο δεν θα κάνει τίποτε για να φέρει επιβάτες,

αλλά θα βγάζει κέρδη από τα ακριβά τέλη. Αυτό

είναι λάθος, θα κερδίσουν περισσότερα χρή-

ματα “αιχμαλωτίζοντας” τα ελληνικά νησιά», εί-

χε δηλώσει σχετικά με τη συμφωνία ο εμπορι-

κός διευθυντής της Ryanair D. O’Brien.

Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα το ελληνικό

Δημόσιο φαίνεται να παραιτείται πλήρως των...

δικαιωμάτων του, η ίδια η εταιρεία δεν είναι

αποκλειστικά ιδιωτικών συμφερόντων. Η Fra-

port ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο διοικεί-

ται από ένα Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο και

είναι υπεύθυνο για την επιχειρηματική ανάπτυ-

ξη και τη στρατηγική της. Το συμβούλιο απαρτί-

ζουν:

• Τρεις εκπρόσωποι του ομοσπονδιακού κρά-

τους της Έσσης.

• Δύο εκπρόσωποι της πόλης της Φρανκφούρ-

της.

• Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ομοσπον-

διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

• Τέσσερις ιδιώτες μέτοχοι.

• 10 εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Μιλάμε για κρατικό μονοπώλιο με γερμανική

σφραγίδα σε άλλη χώρα.

Ανάλογες αποζημιώσεις από τον κρατικό

προϋπολογισμό για τα υπόλοιπα περιφερειακά

αεροδρόμια, που ανήκουν στο ελληνικό Δημό-

σιο, δεν αναμένονται. Όπως δεν δικαιούνται

αποζημιώσεων για διαφυγόντα κέρδη οι μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Έως τώρα η κυβέρνηση έδωσε με διάφορους

τρόπους περίπου 600 εκατ. ευρώ σε Aegean,

Energean, αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμιο

«Ελευθέριος Βενιζέλος», Fraport κι έπεται συ-

νέχεια. Η κυβέρνηση άνοιξε τον ασκό του Αι-

όλου. Εκπρόσωποι των ακτοπλοϊκών εταιρειών

και των ξενοδοχειακών ομίλων βρίσκονται ήδη

στο κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου…

Λεφτά υπάρχουν με δικομματική συναίνεση.

Απλώς δεν είναι για όλους. 

Αποζημίωση Fraport: Το βαλς του νέου δικομματισμού
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AΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙAΔΗΣ
Yπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Συνδυάζουμε το συνταγματικώς ανεκτό
με το υγειονομικώς επιβεβλημένο

Για μια δύσκολη «άσκηση» και ένα σύνθε-
το εγχείρημα κάνει λόγο ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γε-
ωργιάδης, λίγες ώρες μετά τις ανακοινώ-

σεις που φέρνουν και πάλι νέα δεδομένα στις ζωές
των πολιτών. Εξηγεί το πώς ελήφθη η απόφαση
του διαχωρισμού του πληθυσμού σε εμβολιασμέ-
νους και μη, μέσω των «διευκολύνσεων», και καλεί
όλους να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα,
υπό τον φόβο μιας νέας έξαρσης της πανδημίας με-
τά την εμφάνιση του υπερμεταδοτικού στελέχους
Δέλτα και στη χώρα μας. Για την οικονομία δηλώνει
συγκρατημένα αισιόδοξος και χτυπά «καμπανάκι»
για τα κρατικά ταμεία, εάν δεν καταφέρουμε σύντο-
μα να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
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Κύριε υπουργέ, χθες, για πρώτη φορά,
η Ελλάδα ανακοίνωσε «διευκολύν-
σεις» στους εμβολιασμένους πολίτες,
παρέχοντάς τους ουσιαστικά πλήρη
ελευθερία στην καθημερινότητά τους.
Ήταν κάτι που είχε αποφασιστεί να γί-
νει ούτως ή άλλως μέσα στο καλοκαίρι;
Είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τους
ανεμβολίαστους ή θορυβηθήκατε από
την εξάπλωση της ινδικής μετάλλαξης
και αναγκαστήκατε να επισπεύσετε
τον σχεδιασμό σας;

Η προσπάθειά μας, το σχέδιό μας για τον
τρόπο λειτουργίας των ψυχαγωγικών δρα-
στηριοτήτων μέσα στο καλοκαίρι, εδράζεται
στο πόρισμα της Επιτροπής Βιοηθικής και
στις υποδείξεις των ειδικών λοιμωξιολόγων.
Συνδυάζουμε, δηλαδή. αυτό που είναι συν-
ταγματικώς και ηθικώς ανεκτό με αυτό που
είναι υγειονομικώς επιβεβλημένο. Και, από
την άλλη, όλα αυτά προσπαθούμε να τα βά-
λουμε υπό τον όρο της λειτουργίας της οικο-
νομίας.

Δεν είναι μια εύκολη άσκηση. Είναι μια
δύσκολη άσκηση. Και ζητώ συγγνώμη από
τους συμπολίτες μου που γενικώς μπερ-
δεύονται από τις πολλές ανακοινώσεις.
Όμως, είναι σύνθετο εγχείρημα. Πιστεύω ότι
θα πάει καλά. 

Ανησυχείτε ότι η μετάλλαξη Δέλτα
μπορεί να επιφέρει κάποιας μορφής
περιοριστικά μέτρα ή ακόμα και lock-
down το φθινόπωρο; Μια ανεξέλεγκτη
διασπορά μέσα στο καλοκαίρι μπορεί
να τα φέρει νωρίτερα;

Ως υπουργός έχω καθήκον να ανησυχώ
για όλα και γι’ αυτό λαμβάνουμε μέτρα, διότι
το «προλαμβάνειν» είναι καλύτερο του «θε-
ραπεύειν». Εάν οι εμβολιασμοί προχωρή-
σουν με τον ρυθμό που πρέπει, όλα θα πάνε
καλά - δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. 

Ποια είναι τα περιθώρια στήριξης των
οικονομικά ευπαθών ομάδων και για
πόσο ακόμη;

Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο στήριξης
πια. Η ελληνική οικονομία έχει διαθέσει 40
δισεκατομμύρια για να αντέξουμε στην κρί-
ση. Δεν μπορούμε να δίνουμε για πάντα λε-
φτά, γιατί δεν έχουμε να δίνουμε για πάντα
λεφτά. Άρα, όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι
τώρα είναι η ώρα να εμβολιαστούμε. Ο κα-
θένας μας είναι υπεύθυνος από εδώ και εμ-
πρός για τη μοίρα του. 

Έχω διαβάσει δηλώσεις του διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος, που λέει
ότι τα ενισχυτικά μέτρα θα πρέπει να
σταματήσουν με σταδιακό τρόπο για να
μην πληγούν μεγάλες κοινωνικές
ομάδες.

Πράγματι, όλες οι δηλώσεις, όλο το σχέ-

διο της κυβερνήσεως και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι η άρση των μέτρων να γίνεται
σταδιακά. Είδατε ότι κλάδοι που ανοίξανε
τέλος Απριλίου ή τον Μάιο είχαν τύχει βοή-
θειας στα ενοίκια και τον Μάιο και τον Ιούνιο
κ.ο.κ. Όλοι οι κλάδοι θα έχουν σταδιακή
απομάκρυνση από τα μέτρα στήριξης, ακρι-
βώς για να μπορέσουν να πάρουν μπρος. 

Φοβάστε, κύριε υπουργέ, ότι η πανδη-
μία μπορεί να αφήσει πίσω της κάποι-
ες στρατιές ανέργων;

Η πανδημία δεν θα αφήσει πίσω καμία
στρατιά ανέργων, εφόσον εμβολιαστούμε
και πάρει μπρος η οικονομία. Οι προβλέψεις
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
είναι τέτοιες, που δεν αφήνουν περιθώρια
μεγάλης ανησυχίας για στρατιά ανέργων.
Εάν, φυσικά, υπάρξει νέο κύμα πανδημίας
και δεν μπορέσει η οικονομία να πάρει
μπρος, όλα είναι πιθανά. 

Ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις από
το άνοιγμα της αγοράς; Ο κόσμος είναι
ακόμα «μαγκωμένος»;

Η αγορά πάει αρκετά καλύτερα. Το λιανι-
κό εμπόριο στην αρχή ξεκίνησε πάρα πολύ
χαμηλά, αλλά τώρα πάει πολύ καλύτερα. Ξε-
κινάνε σε λίγες ημέρες και οι εκπτώσεις. Θα
τρέξει λίγο περισσότερο και πιστεύω, τον
Ιούλιο, θα τρέχει και ο τουρισμός περισσό-
τερο. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Βά-
ζω το «συγκρατημένα» λόγω της μετάλλα-
ξης Δέλτα.

Εντέλει, υπολογίζετε ότι θα φτάσουμε
το 40% του τουρισμού του 2019, με ό,τι

αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την οι-
κονομία και το ΑΕΠ της χώρας…

Φαινόταν στην αρχή της έναρξης της του-
ριστικής περιόδου ότι θα πηγαίναμε πολύ
καλύτερα από το 40%. Δυστυχώς, η μετάλλα-
ξη Δέλτα μειώνει εκ νέου τις προσδοκίες,
αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι το 40% θα
το πιάσουμε.

Δύο «υπογραφές», η Γραμμή 4 του
Μετρό και η έναρξη του έργου στην
έκταση του Ελληνικού, έχετε δηλώσει
ότι θα προσελκύσουν μεγάλες επεν-
δύσεις. Ωστόσο αυτό προϋποθέτει την
απλούστευση των διαδικασιών στις
συναλλαγές των επενδυτών με τους
αρμόδιους φορείς του Δημοσίου και
ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο άσκησης
των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Μια παθογένεια δεκαετιών πώς τώρα
θα ξεπεραστεί;

Ήδη έχει υπάρξει πολύ μεγάλη βελτίωση
στη γραφειοκρατία του Δημοσίου και με
τους νόμους που έχουμε ψηφίσει από το
υπουργείο Ανάπτυξης για την απλοποίηση
των επενδυτικών δραστηριοτήτων, αλλά και
όσον αφορά στην ψηφιοποίηση του κράτους
από τον κύριο Πιερρακάκη. 

Άρα, η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο φι-
λική για τον επενδυτή απ’ ό,τι ήταν πριν από
δύο χρόνια. Φυσικά, η προσπάθεια είναι

ακόμα μεγάλη. Υπάρχουν τομείς που πρέπει
να θεραπευτούν ακόμα, όπως είναι η Δι-
καιοσύνη στο μεγαλύτερο κομμάτι της και η
ταχύτητα απονομής της. Και ορισμένοι ορ-
γανισμοί, όπως το Κτηματολόγιο, που, όμως,
έχει κάνει μεγάλη πρόοδο.

Πρόσφατα ανταλλάξατε σφοδρά «πυ-
ρά» στη Βουλή με τον κ. Πολάκη για το
θέμα των εμβολιασμών. Παρά το γεγο-
νός ότι τόσο ο κ. Τσίπρας, ο κ. Τσακα-
λώτος και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
τήρησαν αποστάσεις, με ξεκάθαρες
τοποθετήσεις, γι’ αυτό το θέμα από τον
πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας,
εσείς τους κατηγορήσατε ότι «πατάνε
σε δύο βάρκες».

Πρώτα απ’ όλα, δεν έχω ανταλλάξει καθό-
λου «πυρά» με τον κύριο Πολάκη για κανένα
θέμα. Δεν έχω κανέναν λόγο να μιλάω με
τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης μού
είναι παγερά αδιάφορος. Το ότι, όμως, ο κύ-
ριος Πολάκης, ως πρώην αναπληρωτής
υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει και
υποστηρίζει με τέτοια ένταση το κύμα των
αρνητών του εμβολιασμού, αυτό πραγματι-
κά με ξεπερνά. 

Είναι μεγάλο θέμα, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά για τη χώρα. Και ο κύριος Τσίπρας
έχει ευθύνη που είχε επιλέξει για αναπλη-
ρωτή Υγείας κάποιον που παίζει αυτόν τον
ρόλο σήμερα στην Ελλάδα. Στην κρισιμότε-
ρή μας στιγμή -κρισιμότερη όχι σύμφωνα με
όσα λέω εγώ, αλλά με όσα λέει ο κύριος
Ξανθός, με όσα λέει ο κύριος Τσακαλώτος,
με όσα λέει ο κύριος Φίλης-, που πρέπει
όλοι να εμβολιαστούμε, ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας του κύριου Τσίπρα προ-
σπαθεί να πείσει για το αντίθετο. Αυτό είναι
μεγάλο πρόβλημα και πρέπει κάποια στιγμή
ο κύριος Τσίπρας με θάρρος, δημόσια, να
μιλήσει γι’ αυτό. Καλές οι διαρροές από το
Πολιτικό του Συμβούλιο, καλοδεχούμενες,
αλλά όχι αρκετές. 

«
«Το προλαμβάνειν είναι 
καλύτερο του θεραπεύειν. 
Αν οι εμβολιασμοί 
προχωρήσουν με τον ρυθμό 
που πρέπει, δεν θα υπάρχει 
κανένας κίνδυνος»

«Δεν μπορούμε να δίνουμε 
για πάντα λεφτά. Είναι 
ώρα να εμβολιαστούμε. 
Καθένας μας είναι υπεύθυνος
για τη μοίρα του»

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη «



Στις καλένδες
Πάνω που ο

πρωθυπουρ-
γός φέρεται να
είχε αποφασί-
σει να φέρει
στη Βουλή τα
μνημόνια συ-
νεργασίας με
τη Βόρεια Μα-
κεδονία, φαί-
νεται ότι το
«στραβοπάτημα» του Ζόραν Ζάεφ δίνει «λαβή» για να παραπέμψει το
θέμα στις ελληνικές καλένδες. «Αν οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν
λέγονται “Μακεδονία”, τότε ίσως και εμείς δεν πρέπει να βιαστούμε να
φέρουμε προς κύρωση τα συγκεκριμένα μνημόνια στη Βουλή», επιση-
μαίνουν από το Μαξίμου.

Ζοφερή εικόνα
Λειψυδρία, εκτοπισμοί,
υποσιτισμός. «Η ζωή στη Γη,
όπως τη γνωρίζουμε, θα
αλλάξει αναπόφευκτα από την
κλιματική απορρύθμιση, όταν
τα παιδιά που γεννήθηκαν το
2021 γίνουν 30 ετών»,
προειδοποιούν σε έκθεσή τους
ειδικοί του ΟΗΕ για το κλίμα.
Ανεξαρτήτως του ρυθμού
μείωσης των αερίων του
θερμοκηπίου, οι
καταστροφικές επιπτώσεις της
υπερθέρμανσης του πλανήτη
στη φύση και την ανθρωπότητα
θα επιταχυνθούν.

Τους... κάρφωσε
Για ισχυρή συνιστώσα «αρνητών» στον ΣΥΡΙΖΑ και ανοχή
της ηγεσίας του κόμματος σε παρεμβάσεις στελεχών του
κατά του εμβολιασμού κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο
Twitter ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας
Δημοκρατίας Γιώργος Στεργίου. «Η ταφική σιωπή της
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στα συνεχή αντιεπιστημονικά παρα-
ληρήματα στελεχών του μαρτυρά ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρ-
χει ισχυρή συνιστώσα “αρνητών”», αναφέρει στο tweet
του ο κ. Στεργίου.

Το αξιοπρόσεκτο δδόγμα Δένδια

Ο
ι εντολές του ΥΠ.ΕΞ. Νίκου Δένδια στους αν-
θρώπους του υπουργείου του είναι ενδεικτι-
κές. Τους λέει συνεχώς:

� «Με δεδομένες τις δυνατότητες που είχε η χώρα, το
γεωπολιτικό της αποτύπωμα και τη γεωγραφική της
θέση, είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι για αυτό που
έχει επιτευχθεί τα δύο χρόνια της διακυβέρνησης
Μητσοτάκη».

� «Θεωρούμε ότι αντιμετωπίστηκε, στον βαθμό που
μπορούσε να αντιμετωπιστεί, μια μεγάλη τουρκική
επιθετικότητα, ένας μη πραγματικά γνωστός σε

εμάς μέχρι αυτό το χρονικό σημείο νεοοθωμανι-
σμός».

� «Μπορέσαμε και χρησιμοποιήσαμε την τουρκική
επιθετικότητα σαν όπλο εναντίον της ίδιας της Τουρ-
κίας, δηλαδή η ίδια η Τουρκία μάς βοήθησε στο να
δημιουργήσουμε κατανοήσεις και συμμαχίες».

� «Αισιοδοξούμε ότι θα μπορέσουμε με την ίδια τακτι-
κή και με τη συνεχή κινητικότητα να διευρύνουμε
τους ορίζοντες και να δημιουργήσουμε τελικά το
απόλυτο ζητούμενο για τη χώρα, τις συνθήκες
ασφάλειας και ευημερίας».
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Οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβραδύ-
νουν σημαντικά το ρυθμό με τον οποίο
γερνάνε και πεθαίνουν επειδή φαίνεται

να υπάρχουν βιολογικοί περιορισμοί για κάτι
τέτοιο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημο-
νική μελέτη. Με άλλα λόγια, η αιώνια νεότητα
και η αθανασία μάλλον θα παραμείνουν αυτό
που ήταν πάντα: μύθος.
Το μέγιστο προσδόκιμο της ανθρώπινης ζωής
έχει αυξηθεί από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι
σήμερα με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου τριών
μηνών. Αυτή η διαπίστωση έχει οδηγήσει ορι-
σμένους να αισιοδοξούν ότι διαφαίνεται για
την ανθρωπότητα η προοπτική να νικήσει τα
γηρατειά -ή και τον θάνατο- σε βάθος χρόνου.
Εδώ και χρόνια αρκετοί επιστήμονες σε όλο
τον κόσμο κυνηγούν το όνειρο της επιβράδυν-
σης ή και της αναστροφής της διαδικασίας της
γήρανσης, με τη βοήθεια της γενετικής, της
τεχνητής νοημοσύνης και άλλων μεθόδων. Σή-
μερα η σχετική «βιομηχανία» δαπανά γύρω
στα 110 δισ. δολάρια ετησίως, ποσό που ανα-
μένεται να εκτιναχτεί στα 610 δισ. δολάρια έως
το 2025.
Όμως μια νέα διεθνής μελέτη έρχεται να επι-
σημάνει ότι πιθανότατα το όνειρο δεν θα γίνει
πραγματικότητα. Οι ερευνητές από 14 χώρες,
με επικεφαλής τη δρα Σούζαν Άλμπερτς του
Πανεπιστημίου Ντιουκ της Βόρειας Καρολί-
νας, εξέτασαν τη λεγόμενη «υπόθεση του στα-
θερού ρυθμού γήρανσης», σύμφωνα με την
οποία ένα είδος γερνάει με έναν σχετικά αμε-
τάβλητο ρυθμό.
Η συνεχιζόμενη επιστημονική διαμάχη για το
πόσα χρόνια τελικά μπορούν να ζήσουν οι άν-
θρωποι -με τη βοήθεια της επιστήμης και της
τεχνολογίας- έχει διχάσει την επιστημονική
κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Η νέα μελέτη
ανέλυσε στοιχεία θνητότητας σε μεγάλο εύρος
ειδών τόσο στο εσωτερικό του καθενός είδους
όσο και συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους. Η εικόνα
που προκύπτει είναι λίγο πολύ ίδια: ένας υψη-
λός κίνδυνος θανάτου στο αρχικό βρεφικό
στάδιο της ζωής, ο οποίος μειώνεται γρήγορα
στα χρόνια της παιδικής ηλικίας και της εφη-
βείας, παραμένει σταθερά σε χαμηλά επίπεδα
στην αρχική φάση της ενηλικίωσης και μετά
συνεχώς αυξάνει όσο το άτομο ενός είδους
γερνάει.
Όλα τα μπορεί ο άνθρωπος, εκτός από αυτό.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Δυστυχώς 
γερνάμε...

anetnews24@gmail.com 

Μία απάντηση 
Κάποιοι λένε ότι, αν ένας τρίτος «διαβάσει»

μέσω κινητού τηλεφώνου (με την εφαρμογή
σάρωσης κωδικών QR) τον κωδικό που εμφα-
νίζεται στο πιστοποιητικό, τότε θα είναι σε θέ-
ση να το αποθηκεύσει. Έτσι θα έχει στη διάθε-
σή του το ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ, το είδος
του εμβολίου, μέχρι και τη μονάδα υγείας όπου
έγινε ο εμβολιασμός. Ας δοθεί μία απάντηση
αρμοδίως.



ΤΕΤΑΡΤΗ 30 IOYNIOY 2021

OLITICALP MYNAA13

«Παρέλαση» στην… Defea 2021

Μ
ε δυναμική παρουσία της Ελ-
ληνικής Αμυντικής Βιομηχα-
νίας αλλά και σημαντικές συμ-
μετοχές από ολόκληρο τον κό-

σμο διοργανώνεται η διεθνής έκθεση άμυ-
νας και ασφάλειας Defea 2021, που επι-
στρέφει έπειτα από έντεκα χρόνια.

Η αμυντική έκθεση της Αθήνας θα φιλο-
ξενήσει 97 κρατικά και ιδιωτικά εργοστά-
σια από την Ελλάδα σε σύνολο 312 συμμε-
τοχών, ενώ θα παρουσιαστούν νέα οπλικά
συστήματα και τεχνολογίες για την αντιμε-
τώπιση υβριδικών και ασύμμετρων απει-
λών, όπως επίσης και οι εξελίξεις στον το-
μέα της κυβερνοάμυνας. Θα έχει όμως και
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αφού
και οι έξι χώρες που διεκδικούν το πρό-
γραμμα των 5 δισ. ευρώ για τις νέες φρεγά-
τες του Πολεμικού Ναυτικού θα βρίσκονται
εκεί με περίπτερα και υλικό που αφορά
στις προτάσεις που έχουν υποβάλει στο
υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, η
ιταλική Fincantieri με τις φρεγάτες Fremm
και η αγγλική Babcock με τις Arrowhead
140 δήλωσαν συμμετοχή κυριολεκτικά την
τελευταία στιγμή.

Το «παρών» θα δώσουν ακόμη οι Γάλλοι
της Naval Group, η αμερικανική Lockheed
Martin, οι Ολλανδοί με την Damen και οι
Γερμανοί με τη Thyssen Group. Όπως δια-
μηνύεται από τη Λεωφόρο Μεσογείων, οι
αποφάσεις για το πρόγραμμα-μαμούθ, που
θα ανανεώσει τις βασικές μονάδες κρού-
σης του ελληνικού στόλου, αναμένεται να

ληφθούν εντός τριμήνου κι έτσι οι έξι
«μνηστήρες» που διεκδικούν τα 5 δισ. ευ-
ρώ θα βρεθούν στην Defea, όχι μόνο για
επικοινωνιακούς λόγους, αλλά και για να
δώσουν την ύστατη μάχη, με τις πληροφο-
ρίες να αναφέρουν ότι όλα θα κριθούν στις
λεπτομέρειες. Οι έξι διεκδικητές δεν απο-
κλείεται να εμφανίσουν και τους άσους
που κρύβουν στο μανίκι τους, είτε αυτοί
αφορούν στην τελική διαμόρφωση και το
κόστος των πλοίων είτε στις μονάδες που
προσφέρουν ως ενδιάμεση λύση.

Ιδιαίτερη παρουσία θα έχουν και τα Γενι-
κά Επιτελεία, όπου θα παρουσιάσουν το
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τις επι-
χειρησιακές τους ικανότητες στο ζήτημα
της προστασίας των χερσαίων και θαλασ-
σίων συνόρων, ενώ θα φιλοξενηθούν και
τα Σώματα Ασφαλείας, η Ελληνική Αστυνο-
μία και το Λιμενικό.

Η Defea 2021 θα έχει και γεωπολιτικό
στίγμα, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να
υποδέχεται τους ομολόγους του από την
Ε.Ε. σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα τις ευ-
ρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες και τη
στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στα κρά-
τη-μέλη. Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομη-
χανίας θα αποτελέσει ένα από τα κεντρικά

θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρ-
κεια της έκθεσης, με κεντρικό ομιλητή τον
υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη,
ενώ για τις ευκαιρίες που δημιουργεί το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα ενημερώσει
η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλι-
σμών και Επενδύσεων. Η έκθεση τελεί υπό
την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Άμυ-
νας και Εμπορικής Ναυτιλίας και θα διε-
ξαχθεί στο Metropolitan Expo από 13 έως
15 Ιουλίου. 

Αντικατάσταση
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή, αυτή

της χρήσης ρωσικών οπλικών συστημάτων
στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αποκά-
λυψε το νομοσχέδιο που κατέθεσαν πριν
από λίγες μέρες στην αμερικανική Γερου-
σία οι Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμ-
πιο. Στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται
η αποδέσμευση κονδυλίων προκειμένου
να αντικατασταθούν τα ρωσικά συστήματα
που διαθέτει η χώρα, ενέργεια που εντάσ-
σεται στην πολιτική που εφαρμόζουν εδώ
και χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα
κράτη της Βαλκανικής ως ανάχωμα στον
επεκτατισμό της Μόσχας στην περιοχή.

Ήδη, Ρουμανία, Πολωνία και Βουλγαρία
έχουν μπει σε πρόγραμμα αντικατάστασης
των ρωσικών μαχητικών που διαθέτουν, με
τις χώρες αυτές να υποδέχονται σταδιακά
τα αμερικανικά F-16. Η Ελλάδα βέβαια ου-
δέποτε παρέκκλινε από το άρμα της Δύσης,
όπως συμβαίνει με την Τουρκία, ωστόσο

διαθέτει μια σειρά συστημάτων σε Μονά-
δες του Πυροβολικού, των Τεθωρακισμέ-
νων και της Αεράμυνας, τα οποία πρόκειται
να αντικατασταθούν με όπλα «made in
USA». Το πρώτο και σημαντικότερο είναι οι
αντιαεροπορικοί πύραυλοι S-300, οι οποί-
οι βρίσκονται τοποθετημένοι στη βάση της
Σούδας, την «κορωνίδα» της ελληνοαμερι-
κανικής συνεργασίας. Οι πύραυλοι αυτοί
αγοράστηκαν από την Κύπρο και ποτέ δεν
συνδέθηκαν στα συστήματα του ΝΑΤΟ.

Για την απομάκρυνσή τους φυσικά απαι-
τείται η εγκατάσταση ενός συστήματος Pa-
triot, καθώς η περιοχή θεωρείται ύψιστης
σημασίας για την υπεράσπιση των ελληνι-
κών συμφερόντων. Επιλογές για την αντι-
κατάσταση των ταχέων καταδρομικών
σκαφών «Zubr» δεν φαίνεται να υπάρχουν,
παρά μόνο ελικόπτερα τύπου Black Hawk
σημειώνουν στρατιωτικές πηγές. Περισσό-
τερες είναι οι διαθέσιμες λύσεις για τα ρω-
σικά OSA και TORM1, ενώ και οι πολλαπλοί
εκτοξευτές RM-70 μπορούν να αντικατα-
σταθούν με συστήματα MLRS.

stavros.ion@gmail.com
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Σταύρος Ιωαννίδης

Η αμυντική έκθεση της Αθήνας 
θα φιλοξενήσει 97 κρατικά και
ιδιωτικά εργοστάσια από την
Ελλάδα σε σύνολο 312 συμμετοχών



Σ
τη γραμμή των προκλήσεων επι-
στρέφει η Άγκυρα, που ανεβάζει
και πάλι τους τόνους στα Ελληνο-
τουρκικά, αποδεικνύοντας ότι οι

δεσμεύσεις για αποκλιμάκωση ήταν προ-
σχηματικές. Ο στενός συνεργάτης του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εκπρόσωπος του
κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ κατη-
γόρησε την Ελλάδα ότι παρασύρει την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικές που στρέ-
φονται κατά της Τουρκίας.

«Οι εντάσεις προκαλούνται από την Ελ-
λάδα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις συνομιλίες
τους με τον πρόεδρό μας Ρ.  Τ. Ερντογάν
αναφέρουν πως πρέπει να μειωθεί η έντα-
ση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
και ο πρόεδρός μας τους υπενθυμίζει ότι
πρέπει να μιλήσουν με την Ελλάδα για αυτό
το θέμα. Δυστυχώς, μια χώρα παρασέρνει
την πολιτική ολόκληρης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», ανέφερε ο Τσελίκ, απευθυνόμε-
νος σε κομματικό ακροατήριο.

Την ίδια ώρα, οι Τούρκοι με καθημερινές
Navtex αμφισβητούν την ελληνική δικαιο-
δοσία σε περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και
της Ανατολικής Μεσογείου και διατηρούν
ενεργοποιημένα τα πεδία βολής σε Βόρειο
και Κεντρικό Αιγαίο, παρά το γεγονός ότι
βρισκόμαστε στη θερινή περίοδο και οι δύο
χώρες έχουν δεσμευτεί για αποχή από
στρατιωτικές ασκήσεις κατά τους καλοκαι-

ρινούς μήνες. «Η Τουρκία δεν δείχνει να
αντιλαμβάνεται τα μηνύματα της Ευρώ-
πης», σχολιάζουν από την Αθήνα, με την
ελληνική διπλωματία να παρακολουθεί με
προσοχή τη συμπεριφορά των γειτόνων, οι
οποίοι ανεβάζουν σιγά σιγά το θερμόμετρο
στις σχέσεις με την Ελλάδα.

Το ίδιο επιθετική είναι η συμπεριφορά

της Τουρκίας και απέναντι στην Κύπρο, με
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ετοιμάζει
φιέστα στα Κατεχόμενα, τα οποία προ-
γραμματίζει να επισκεφτεί στα τέλη Ιουλί-
ου. «Δεν γνωρίζω τι λογαριάζει να κάνει,
αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε έκνομη ενέρ-
γεια θα έχει συνέπειες», ήταν το μήνυμα
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης επιχείρησε να
βάλει τέλος και στις φήμες περί σχεδίων
που επεξεργάζεται ο ΟΗΕ για αυτοδιοικού-
μενες περιοχές στα Κατεχόμενα, υπο-
γραμμίζοντας ότι έθεσε εν γνώσει του Αν-
τόνιο Γκουτέρες και της Ειδικής Απεσταλ-

μένης του Τζέιν Χολ Λουτ ότι ανάλογες
αναφορές είναι απαράδεκτες και ατυχείς.

Τη δέσμευση της Ευρώπης για λύση στο
Κυπριακό στο πλαίσιο της διζωνικής - δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας, βάσει των ψηφι-
σμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ, διεμήνυσε στον Ερσίν Τατάρ η Γαλλί-
δα πρέσβειρα στην Κύπρο και τόνισε ότι οι
μονομερείς ενέργειες στα Βαρώσια πρέπει
να αποφευχθούν.

Αν και μέχρι στιγμής η ένταση είναι ρη-
τορική και δεν μεταφέρεται στο πεδίο, η
ελληνική πλευρά στέλνει ηχηρό μήνυμα
ετοιμότητας και αποτροπής. «Δεν διεκδι-
κούμε τίποτε από κανέναν και δεν προτιθέ-
μεθα να παραχωρήσουμε τίποτα σε κανέ-
ναν», διεμήνυσε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, από την Πά-
χη Μεγάρων, όπου παρουσιάστηκε ο νέος
κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζον-
τας πως η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να
αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ασφά-
λειας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Στη γραμμή των προκλήσεων
επιστρέφει η Άγκυρα,
προσχηματικές οι δεσμεύσεις
για αποκλιμάκωση
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Στήνει... φιέστα στα Κατεχόμενα

Συναντήσεις Δένδια
Το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν

την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσουν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο
Εμιρατινός πρέσβης στην Αθήνα Σουλεϊμάν αλ Μαζρούι. Οι δύο υπουργοί εξέτασαν
την εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες και συζήτησαν για τις περι-
φερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με χώρες της περιοχής,
όπως το Ισραήλ, καθώς και τις προοπτικές επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι επαφές ανά-
μεσα σε αξιωματούχους της Αθήνας και του Άμπου Ντάμπι είναι όλο και συχνότερες,
ενώ από το καλοκαίρι του 2020 έχει ενισχυθεί και η στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα
στις Ένοπλες Δυνάμεις των δύο χωρών. Τα ΗΑΕ έδειξαν τη στήριξή τους στην Αθήνα
με την παρουσία μαχητικών F-16 στη Σούδα κατά τη διάρκεια της ελληνοτουρκικής
κρίσης, ενώ λίγους μήνες αργότερα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Εμιρατινός ομόλογός του
υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιτελείων από το κατάστρωμα
της κορβέτας «Baynunah» στο λιμάνι του Πειραιά.
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Εξιχνιάστηκε η κλοπή του αιώνα

Ε
νώπιον του ανακριτή της Αθήνας
Αθανάσιου Μαρνέρη, που εξέδωσε
σε βάρος του το ένταλμα σύλληψης,
αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το

πρωί ο 49χρονος ελαιοχρωματιστής, δράστης
της κλοπής των Πικάσο και Μοντριάν από την
Εθνική Πινακοθήκη. «Ο Πικάσο είχε αφιερώσει
τον πίνακα στον ελληνικό λαό ως αναγνώριση
της Εθνικής Αντίστασης. Βρέθηκε Έλληνας να
το στερήσει. Βρέθηκαν Έλληνες να το φέρουν
πίσω». Η αποστροφή αυτή του Μιχάλη Χρυσο-
χοΐδη, κατά τη σύντομη ομιλία του στον 7ο όρο-
φο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
δείχνει το πόσο μεγάλο στοίχημα ήταν για την
ΕΛ.ΑΣ. η εξιχνίαση της μεγάλης κλοπής από την
Εθνική Πινακοθήκη, τον Ιούνιο του 2012.

Η κατηγορία για την οποία καλείται να απο-
λογηθεί ο 49χρονος είναι «διακεκριμένη πε-
ρίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία, τετελε-
σμένη και σε απόπειρα πραγμάτων καλλιτε-
χνικής σημασίας που βρίσκονταν σε συλλο-
γή, εκτεθειμένα σε κοινή θέα και σε δημόσιο
κτίριο». Αξίζει να σημειωθεί ότι η δίωξη αυτή
αρχικά είχε ασκηθεί σε βάρος άγνωστων
δραστών και μετά τη σύλληψη και την ομολο-
γία του κατηγορουμένου η δικογραφία ανα-
σύρθηκε από το αρχείο. 

«Έχω μετανιώσει πάρα πολύ για την πράξη
μου. Ανέκαθεν με ενδιέφεραν τα έργα τέχνης...
Έτσι, αποφάσισα να κάνω την κλοπή. Δεν είχα
αποφασίσει ποιο έργο θα έπαιρνα, αλλά μόνο

ότι ήθελα να πάρω κάποιο», φέρεται να υπο-
στήριξε. «Έχω μετανιώσει πικρά. Δηλώνω την
πλήρη μεταμέλειά μου. Ξέρω ότι θα τιμωρηθώ,
αλλά ζητώ επιείκεια…», καταλήγει. Ο 49χρονος
περιέγραψε αναλυτικά πώς κατόρθωσε να ει-
σβάλει στην Εθνική Πινακοθήκη και να κλέψει
τους πίνακες. 

«Πήγα στο Μοναστηράκι, αγόρασα μαύρες
αρβύλες, υφασμάτινα γάντια, μαύρο παντελόνι,
ένα μαύρο μπλουζάκι, μια μαύρη κουκούλα
που άφηνε ακάλυπτα μόνο τα μάτια και έναν
μαύρο σάκο... Από τα οικοδομικά μου εργαλεία
χρησιμοποίησα ένα σφυρί, ένα σιδερένιο καλέ-
μι και ένα κοπίδι», λέει στους αστυνομικούς και
υποστηρίζει πως η επιλογή της ημέρας της κλο-
πής ήταν τυχαία. Όπως κατέθεσε προανακριτι-
κά ο 49χρονος, πήγε στην Εθνική Πινακοθήκη
με τρένο και μετρό και κατέβηκε στη στάση
«Ευαγγελισμός».

Περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια πώς
κατάφερε να μπει στο κτίριο -πέρασε από ανα-
σφάλιστες μπαλκονόπορτες- και να ξεγελάσει
τον φύλακα, είπε: «Έβαλα στον σάκο τους δυο
πίνακες και εκείνη την ώρα άκουσα τον φύλακα
να έρχεται και να φωνάζει “κλέφτης, κλέφτης,
σταμάτα”. Δεν γύρισα να τον κοιτάξω καθόλου.
Σηκώθηκα και χωρίς να πω τίποτα, κάνοντας
τρία τέσσερα βήματα, χώθηκα στην τρύπα που

είχα ανοίξει ανάμεσα στις γυψοσανίδες. Βγήκα
στο ταρατσάκι και πέρασα στο πεζοδρόμιο». 

Ο κατηγορούμενος βγήκε στη Λεωφόρο Β.
Κωνσταντίνου τρέχοντας, ενώ άκουγε τον
συναγερμό της Πινακοθήκης να χτυπάει και
σειρήνες περιπολικών. «Μπήκα στην αποθη-
κούλα απέναντι από το πάρκο... Οι αστυνομι-
κοί έψαξαν το πάρκο, αλλά δεν άνοιξαν την
αποθήκη, γιατί η πόρτα ήταν κλειστή. Βγήκα
μετά από πολλή ώρα. Πήγα στη στάση του λε-
ωφορείου. Δεν είχε πολλή Αστυνομία... Ρώ-
τησα δύο κοπέλες τι συμβαίνει και τελικά
επέστρεψε σπίτι με ταξί».

Πώς έγινε η σύλληψη 
Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες, κανείς δεν μπο-

ρούσε να πιστέψει ότι πίσω από την κινηματο-
γραφική κλοπή θα βρισκόταν ένας 49χρονος
ελαιοχρωματιστής, ο οποίος για τουλάχιστον
έξι μήνες οργάνωνε μεθοδικά το «χτύπημά»
του, παρακολουθώντας ακόμη και την ώρα που
έκαναν διάλλειμα για τσιγάρο οι φύλακες της
Εθνικής Πινακοθήκης. Γι’ αυτό και οι αξιωματι-
κοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά
Ιδιοκτησίας θεωρούν ότι δεν στέκει ο ισχυρι-
σμός του πως «έκλεψα ό,τι βρήκα μπροστά
μου». Μάλιστα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εν-
τοπιστεί κάποιος «σκοτεινός δίαυλος», ο
49χρονος πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια στο
εξωτερικό (σ.σ.: κυρίως στη Βρετανία), ενώ συ-
νελήφθη λίγες ημέρες πριν να φύγει για την Ολ-

λανδία, όπου εκτιμάται ότι αναζητούσε αγορα-
στή τόσο για το «Γυναικείο Κεφάλι» του Πάμπλο
Πικάσο όσο και για τον «Ανεμόμυλο Στάμμερ»
(σ.σ.: φιλοτεχνήθηκε το 1905) του Ολλανδού Πιτ
Μοντριάν. 

Το γεγονός ότι πριν από μερικούς μήνες
υπήρξε διαρροή πως υπάρχουν νέα στοιχεία
και η ΕΛ.ΑΣ. είναι κοντά στην εξιχνίαση της
κλοπής του 2012 θορύβησε τον 49χρονο ελαι-
οχρωματιστή, ο οποίος έκανε το «μοιραίο» λά-
θος. Μετακίνησε τα έργα τέχνης από τον Περισ-
σό -τα οποία φύλασσε εκεί προφανώς για με-
γάλο χρονικό διάστημα- στην Κερατέα, στο σπί-
τι ενός συγγενή του που είχε αποβιώσει. Οι
αστυνομικοί τον παρακολουθούσαν σε κάθε
του κίνηση, ωστόσο δεν τον συνέλαβαν αμέ-
σως, καθώς ήθελαν να δουν εάν υπάρχει υπο-
ψήφιος αγοραστής. Μπρος στον κίνδυνο, όμως,
να διαφύγει στο εξωτερικό, τελικά το πρωί της
Δευτέρας προχώρησαν στη σύλληψή του. 

Ρεπορτάζ: 
Κώστας Παπαδόπουλος - Μαρία Δήμα 

Σήμερα οδηγείται ενώπιον 
του ανακριτή ο 49χρονος
ελαιοχρωματιστής 
που οργάνωσε μεθοδικά 
το «χτύπημα» 
στην Εθνική Πινακοθήκη



Α
ποπνικτική θα είναι η ατμό-
σφαιρα από σήμερα έως και
την Παρασκευή, σε όλη τη
χώρα, καθώς το νέο κύμα

καύσωνα που μας ταλαιπωρεί ήδη από
χθες θα βρεθεί στην κορύφωσή του. Οι
θερμές αέριες μάζες θα προκαλέσουν
ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με αφόρητη ζέστη
αλλά και σκόνη από την Αφρική. Σύμφω-
να με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων,
αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα, με τον
υδράργυρο σε πολλές περιπτώσεις να ξε-
περνά τους 43 βαθμούς Κελσίου! Το Σάβ-
βατο η θερμοκρασία θα αρχίσει να σημει-
ώνει πτώση. 

Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνι-
κής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα
οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας προ-
βλέπεται να φτάσουν στο εσωτερικό της
ηπειρωτικής χώρας (πλην Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης) τους 40 με 41
βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ιονίου τους
38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, Πέμ-
πτη, οι μέγιστες τιμές θα σημειωθούν στη
Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την
Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και
προβλέπεται να φτάσουν τους 42 και, κα-
τά τόπους, τους 43 βαθμούς Κελσίου. 

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κυμαν-
θούν μεταξύ 39 και 41 βαθμών, εκτός της
Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης,
όπου προβλέπεται να είναι 2 με 3 βαθ-
μούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιονίου
και στην Κρήτη θα φτάσουν κατά τόπους
τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις
υπόλοιπες νησιωτικές και παραθαλάσ-
σιες περιοχές 2-3 βαθμούς χαμηλότερα.
Την Παρασκευή, η ζέστη θα υποχωρήσει
αισθητά στα δυτικά και τα βόρεια. Στην
υπόλοιπη, όμως, χώρα θα παραμείνει σε
υψηλά επίπεδα, όπου αναμένεται να ση-
μειώσει αισθητή πτώση το Σάββατο. Ειδι-
κότερα για την Αττική, οι μέγιστες θερμο-
κρασίες θα σημειωθούν την Πέμπτη και
την Παρασκευή και θα φτάσουν τους 40
και, κατά τόπους, τους 41 βαθμούς Κελσί-
ου. Πτώση της θερμοκρασίας και στο Λε-
κανοπέδιο αναμένεται από το Σάββατο. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr,
σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με πολύ
υψηλές θερμοκρασίες, ενώ τις μεσημε-
ριανές και τις απογευματινές ώρες ανα-
μένονται τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά
και τα βόρεια ορεινά, με τοπικούς όμ-
βρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βό-
ρεια ορεινά. Αυξημένες θα είναι οι συγ-
κεντρώσεις σκόνης κυρίως στα δυτικά
και βαθμιαία και στα κεντρικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20

έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 23
έως 39 στην Κεντρική και τη Νότια Ελλά-
δα (στη Θεσσαλία έως τους 41), 21 έως 41
στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο έως
τους 37), 24 έως 36 στις Κυκλάδες και
έως τους 37 βαθμούς στην Κρήτη (τοπικά
στη Νότια Κρήτη έως τους 39-40 βαθ-
μούς), 24 έως 38 στα νησιά του Ανατολι-
κού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα (στην

Ανατολική Ρόδο έως τους 39-40). Στην
Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από
27 έως 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα
βόρεια και τα ανατολικά θα είναι 1-2 βαθ-
μούς χαμηλότερη. Ηλιοφάνεια με λίγες
νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας
και υψηλές θερμοκρασίες περιμένουμε
στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυ-
μανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 

Πώς θα προστατευτείτε από τη ζέστη
Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση του κύ-
ματος καύσωνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας
απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα, στις περιοχές όπου προβλέπεται η επικρά-
τηση υψηλών θερμοκρασιών εφιστά την προσοχή στα
άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικά, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγεί-
ας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, που μπο-
ρεί να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών
οι οποίες θα επικρατήσουν.
Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές
θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:
• Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς,
μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά
μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά
σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία,

άπνοια και μεγάλη υγρασία.
• Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία όπως και το βάδισμα
ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο,
γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που
επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την
εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφά-
σματα.
• Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λα-
χανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του
φαγητού.
• Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύ-
γοντας τα οινοπνευματώδη.
Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά
παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχον-
τες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις
υψηλές θερμοκρασίες.

Καμίνι η χώρα μέχρι το
Σάββατο. Αύριο θα είναι 
η πιο ζεστή μέρα, με τον
υδράργυρο να χτυπά
κόκκινο
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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες
μετά την απολογία του ο 49χρονος ιε-
ρέας από το Αγρίνιο, ο οποίος, σύμ-
φωνα με τις καταγγελίες δύο νεαρών
γυναικών ηλικίας 27 και 22 ετών, τις
βίασε πριν από χρόνια όταν εκείνες
ήταν 13 και 8 ετών αντίστοιχα. Ο ρασο-
φόρος κατηγορούμενος κρίθηκε προ-
φυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη
ανακρίτριας και εισαγγελέα για το σύ-
νολο των κατηγοριών που αντιμετωπί-
ζει, δηλαδή τον βιασμό των δύο κορι-
τσιών, κατοχή παιδικής πορνογραφίας
και αποπλάνηση.

Υπέρ του ιερέα κατέθεσε στην ανά-
κριση ως μάρτυρας η μητέρα των δύο
κοριτσιών. «Τα κορίτσια είναι στην υπη-
ρεσία των ενεργειών του πατέρα και
αυτός θέλει να εκδικηθεί τον ιερέα
επειδή θεωρεί ότι για τη διάσπαση της
εγγάμου συμβιώσεως με τη σύζυγό
του “πέτρα του σκανδάλου” είναι ο ιε-
ρέας. Αυτό όμως δεν το υποστηρίζει
σήμερα, αλλά από δεκαετίας», ανέφε-
ρε ο δικηγόρος του 49χρονου Δημή-
τρης Νικάκης, όπως μετέδωσε το kar-
vasaras.gr. Νωρίτερα χθες το αρμόδιο
δικαστικό συμβούλιο απέρριψε το αί-
τημα της υπεράσπισης του κατηγορου-
μένου για ακύρωση της προδικασίας
(όσον αφορά στο αυτόφωρο αδίκημα
της παιδικής πορνογραφίας). Ο κ. Νι-
κάκης έκανε λόγο για «σοβαρότατο νο-
μικό ατόπημα» εκ μέρους του δικαστι-
κού συμβουλίου Πλημμελειοδικών
Αγρινίου που δεν έκανε δεκτή την αίτη-
ση ακύρωσης, ενώ παράλληλα γνω-
στοποίησε ότι ο εντολέας του κατέθεσε
απολογητικό υπόμνημα, αλλά δια ζώ-
σης αρνήθηκε να απαντήσει στις ερω-
τήσεις που του έθεσε η ανακρίτρια,
διαμαρτυρόμενος διότι δεν ήθελε να
νομιμοποιήσει μια παράνομη και απα-
ράδεκτη κατά την αυτόφωρη διαδικα-
σία απολογία…

«Ο
ταν μου ανακοινώθηκε η από-
φαση, σε ένδειξη αγανάκτη-
σης και πόνου ψυχής, έβγαλα
το καυστικό υγρό και έριξα

πρώτα σε εμένα, εξ αυτού του λόγου φέρω και
ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Ύστε-
ρα όμως θόλωσα και διασκόρπισα το υγρό στον
αέρα, χωρίς να έχω πρόθεση να βλάψω κανέναν

από τους μητροπολίτες ή τους παρευρισκόμε-
νους». Αυτό υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, στο
απολογητικό του υπόμνημα που κατέθεσε χθες
στην ανάκριση, παράλληλα με τη ζωντανή πα-
ρουσία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 36χρονος
καθαιρεθείς αρχιμανδρίτης που επιτέθηκε πε-
τώντας βιτριόλι στους μητροπολίτες της Ιεράς Συ-
νόδου. Ο κατηγορούμενοςκρίθηκεμετά τηνολο-
κλήρωση της απολογίας του προφυλακιστέος και
οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού (λόγω και
του ψυχιατρικού νοσοκομείου των φυλακών),
ενώ η ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημά του για
διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που του έχει
απαγγελθεί, ο καθαιρεθείς ιερέας «με πρόθεση
προξένησε βαριά σωματική βλάβη σε εννέα άτο-
μα, επτά μητροπολίτες, έναν αρχιμανδρίτη και
έναν αστυφύλακα, ήτοι προξένησε σε αυτά κίν-
δυνο ζωής, αποτέλεσμα το οποίο και επιδίωκε να
επιφέρει, καθόσον το καυστικό υγρό εμφανίζει
έντονη διαβρωτική των ιστών του ανθρωπίνου
σώματος δράση, ενώ η εισπνοή των ατμών, που
προκαλεί η επαφή του υγρού στο ανθρώπινο σώ-
μα ή σε άλλα αντικείμενα, προκαλεί σοβαρές
βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα».

Γνώριζε παραπτώματα άλλων…
Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μέσω του

υπομνήματος του «συγκλονισμένος και συντε-

τριμμένος από το περιστατικό», υποστηρίζοντας
ότι μοναδική του σκέψη και μέλημα είναι να
«συμπαρασταθώ με κάθε δυνατό τρόπο στους
παθόντες, προκειμένου να απαλύνω τη βλάβη
που προκάλεσα εκ της ακούσιας συμπεριφοράς
μου».  Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σύντομο
ιστορικό του απολογητικού υπομνήματός του ο
κατηγορούμενος αναφέρεται στην υπόθεση που
τον έφερε ενώπιον του δευτεροβάθμιου συνοδι-
κού δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται
για σκευωρία: «Ήταν μια σκευωρία η υπόθεση
του 2018 της μικροποσότητας του 1,8 γραμμ.». Ο
ίδιος κατονομάζει τους ηθικούς αυτουργούς της
σκευωρίας και υποστηρίζει ότι γνώριζε πράγμα-
τα για τους δύο «διώκτες» του, καθώς «γνώριζα
παραπτώματα όπως αυτό της παιδοφιλίας και της
ομοφυλοφιλίας».

«Η Εκκλησία ήταν και είναι η διαφυγή μου από
τα ψυχικά προβλήματα που με διακατέχουν από
μικρό παιδί. Πάντα κακό στον εαυτό μου ήθελα
και θέλω να κάνω, έχοντας και διαγνώσεις των
ιατρών πως πάσχω από μανιοκατάθλιψη και μι-
κτή κατάθλιψη με κρίσεις πανικού, έχοντας έντο-
να συμπτώματα ψυχοσωματικά. Ο λόγος που
έκανα την απονενοημένη μου πράξη ήταν για να
κάνω κακό στον εαυτό μου, καθώς η απόφαση
της καθαίρεσής μου ήταν προειλημμένη και από-
δειξη αυτού ήταν πως δεν με άφηναν καν να μι-
λήσω», είπε. 

ΣΣτην αγκαλιά 
της μητέρας 
της Καρολάιν
η μικρή Λυδία  

Στη μητέρα της Καρολάιν πα-
ρέδωσε χθες το πρωί τη μικρή
Λυδία η μητέρα του Μπάμπη
Αναγνωστόπουλου, ο οποίος
έχει ομολογήσει ότι σκότωσε
την 20χρονη κοπέλα και μάνα
του παιδιού του στα Γλυκά Νε-
ρά. Λίγο μετά τις 9 χθες το
πρωί, η μητέρα του συζυγο-
κτόνου, έχοντας στην αγκαλιά
της τη μικρή Λυδία, έφυγε από
το σπίτι της στην Αγία Παρα-
σκευή για να παραδώσει την
εγγονή της στην άλλη του για-
γιά. Η μητέρα του πιλότου συ-
νοδευόταν από τον άλλο της
γιο. Τελικά λίγο μετά τις 11 το
πρωί η Λυδία ήταν στην αγκα-
λιά της μητέρας της Καρολάιν.
Η μικρή Λυδία θα περάσει τα
επόμενα χρόνια της ζωής της
στον τόπο όπου μεγάλωσε και
η αδικοχαμένη μητέρα της.
Από την πλευρά τους, οι γο-
νείς του καθ’ ομολογίαν γυ-
ναικοκτόνου θα μπορούν να
βλέπουν το παιδί μόνο στην
Αλόννησο, πέντε φορές τον
μήνα, από τις 10.00 μέχρι τις
14.00. Υπενθυμίζεται ότι από
τον 33χρονο έχει αφαιρεθεί
προσωρινά η γονική μέριμνα.

Μ Ο Ν Η  Π Ε Τ Ρ Α Κ Η

Στον Κορυδαλλό 
ο ιερέας με το βιτριόλι 
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«Θόλωσα και διασκόρπισα
το υγρό στον αέρα, χωρίς
να έχω πρόθεση να βλάψω
κανέναν», υποστήριξε 
στο απολογητικό του
υπόμνημα… 

Αγρίνιο: Στη
φυλακή ο παπάς
που κατηγορείται
για βιασμό

Γράφει η
Μαρία Δήμα



ΟΤΑ

Έξι δήμοι εισπράττουν 7,2 εκατ. 
ευρώ ως αντισταθμιστικά οφέλη

Με αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται
7.264.318 ευρώ σε έξι δήμους ως αντισταθμιστικά οφέλη.
Έκτακτο αντισταθμιστικό όφελος της λιμενικής και εμπορευ-
ματικής δραστηριότητας της ΟΛΠ Α.Ε. για το έτος 2020 στους
εξής δήμους: Δήμος Πειραιώς, ποσοστό 49%: 2.308.273 ευ-
ρώ. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, ποσοστό 20%:
942.152 ευρώ. Δήμος Περάματος, ποσοστό 27%: 1.271.905 ευ-
ρώ. Δήμος Σαλαμίνος, ποσοστό 4%: 188.430 ευρώ. Έκτακτο
αντισταθμιστικό όφελος από τη δραστηριότητα της Οργανι-
σμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. για το έτος 2020 ως εξής:
Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 1.276.778,17 ευρώ και Δή-
μος Θεσσαλονίκης 1.276.778,18 ευρώ.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Διαγωνισμός καλύτερης βιτρίνας 
για επανεκκίνηση της αγοράς
Διαγωνισμό ανάδειξης της καλύτερης βιτρίνας για το κα-
λοκαίρι του 2021 οργανώνει ο Δήμος Παύλου Μελά με τη
συνεργασία της Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων Ηλι-
ούπολης και τα καταστήματα Ευκαρπίας, Πολίχνης και
Σταυρούπολης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
τα καταστήματα που άνοιξαν και πάλι τις πόρτες τους έχουν
την ευκαιρία να δώσουν το στίγμα της επανεκκίνησης της
αγοράς με τον πιο όμορφο τρόπο: «Στολίζουμε τις βιτρίνες
μας, επιλέγουμε την καλύτερη και τη βραβεύουμε».

Τα αυτοδιοικητικά στελέχη, περιφερειάρχης και δήμαρχοι, στέκονται στο πλευρό
του μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμου, ο οποίος ηγείται της εκστρατείας να μην κλεί-
σει η ιστορική Εκκλησιαστική Σχολή της Μονής Βελλά έπειτα από 110 χρόνια λει-
τουργίας. Ο κ. Μάξιμος εγκαλεί ευθέως τον Αρχιεπίσκοπο, την Ιερά Σύνοδο και
τους μητροπολίτες της Ηπείρου, καθώς στις τροποποιήσεις του νομοσχεδίου για
την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση πρότειναν τη δημιουργία Σχολής Μαθητείας Υπο-
ψηφίων Κληρικών στη Θεσσαλονίκη αντί στα Γιάννενα. Ο περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης δηλώνει ότι «για λόγους ιστορικούς και για να μην έρθουν
τα σύνορα στα Γιάννενα πρέπει να στηρίξουμε τη Βελλά. Δεν το θέλει ο Θεός. Την
κράτησε 110 χρόνια και δεν θα την κλείσει η Ιεραρχία τώρα». Ενώ ο δήμαρχος Ιωαν-
νίνων Μωυσής Ελισάφ τόνισε: «Θέλω να πιστεύω ότι η Πολιτεία θα κατανοήσει τι
έχει συμβεί και μαζί με την Ιεραρχία θα αναγνωρίσει το σφάλμα της».

Μια πρωτότυπη καμπάνια για την τουριστι-
κή προβολή εγκαινίασε η δημοτική Αρχή της
Αλεξανδρούπολης. Φιλοξένησε για τρεις μέ-
ρες εκπροσώπους κορυφαίων φορέων του
τουρισμού, εκπροσώπους μέσων μαζικής
ενημέρωσης και λοιπούς τουριστικούς in-
fluencers με στόχο να προωθήσουν την Αλε-
ξανδρούπολη στα τουριστικά τους πακέτα. Οι
φιλοξενούμενοι διέμειναν σε κεντρικά ξενο-
δοχεία της πόλης, απόλαυσαν τις γαστριμαρ-
γικές προτάσεις του τόπου σε εξαιρετικά
εστιατόρια, επισκέφτηκαν σημαντικά ιστορι-
κά σημεία και μουσεία και είχαν την ευκαιρία
να περιηγηθούν στο Δέλτα του Έβρου με ορ-
γανωμένη βαρκάδα. Κατά την παραμονή τους
στην πόλη έκαναν επαφές με στελέχη του
τουρισμού του δήμου αλλά και με επαγγελ-
ματίες του τουρισμού. Το ταξίδι γνωριμίας
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Tou-
rism-E και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευ-
ρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και εθνικούς πόρους.

!ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ταξίδι γνωριμίας για
φορείς του τουρισμού
και influencers

Πανηπειρωτικός ξεσηκωμός για να μην κλείσει 
η Εκκλησιαστική Σχολή της Μονής Βελλά

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

ΠΑΤΡΑ

Ο Πατρέας το νέο λογότυπο 
Κατοχυρώθηκε και επισήμως με απόφαση του Συμ-
βουλίου Τοπωνυμιών του υπουργείου Εσωτερικών το
νέο δηλωτικό σήμα
του Δήμου Πατρέων.
Είναι ο Πατρέας, μυθι-
κός οικιστής της πό-
λης των Πατρών, πλαι-
σιωμένος με την άμ-
πελο και τις δάφνες.
Σημειώνεται ότι η μη
ύπαρξη κατοχυρωμέ-
νου σήματος ήταν ο
λόγος που ο Δήμος Πατρέων χρησιμοποιούσε το
εθνόσημο στα υπηρεσιακά του έγγραφα. «Η μυθική
μορφή του Πατρέα, του οικιστή της πόλης, είναι το
πλέον αναγνωρίσιμο δηλωτικό σήμα του Δήμου Πα-
τρέων και το επαναφέρουμε τιμώντας παράλληλα τον
σπουδαίο ζωγράφο Επαμεινώνδα Θωμόπουλο, ο
οποίος φιλοτέχνησε από το 1930 τον πίνακα με τον
Πατρέα και τα έργα του έχουν συνδεθεί με την ιστο-
ρία του δημαρχείου μας», δήλωσε ο δήμαρχος Πα-
τρέων Κώστας Πελετίδης.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Επισκευάζεται το Ορειβατικό
Καταφύγιο Βαρδουσίων

Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε η επισκευή
του Ορειβατικού Καταφυγίου Βαρδουσίων από την Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το έργο έχει προϋπολογι-
σμό 240.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Τεχνικό
Πρόγραμμα της Π.Ε. Φωκίδας. Ο περιφερειάρχης Στε-
ρεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός εξήγησε ότι «συμπράξα-
με με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και αναλά-
βαμε την επισκευή του Ορειβατικού Καταφυγίου Βαρ-
δουσίων». Ταυτόχρονα θα εκτελεστούν: χωματουργικά
έργα, τεχνικά έργα, οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο
ορειβατικό καταφύγιο «Νάσος Τζάρτζανος».
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Τ
ην αντικατάσταση των αμιαντοτσι-
μεντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης
της Νέας Μάκρης, ειδικότερα στις

περιοχές Μάτι και Ζούμπερι, προβλέπει
μεταξύ άλλων η προγραμματική σύμβαση
που υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γιώργο Πατούλη και τον δήμαρχο Μα-
ραθώνα Στέργιο Τσίρκα. Το έργο είναι
ύψους 4.215.000 ευρώ, που προέρχεται
από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττι-
κής, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε
διάστημα 46 μηνών.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, σκοπός του έρ-
γου είναι η προστασία του περιβάλλοντος
και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κα-
τοίκων. Τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης
αποτελούνται κυρίως από παλαιούς αμιαν-
τοτσιμεντοσωλήνες, οι οποίοι σε συνδυα-
σμό με τις μεγάλες πιέσεις λειτουργίας
έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση συ-
χνών διαρροών στους αγωγούς, αυξάνον-
τας το λειτουργικό κόστος των δικτύων, κα-

θώς επίσης οι συχνές επεμβάσεις στο δί-
κτυο αυξάνουν τον κίνδυνο εισχώρησης
θραυσμάτων αμιαντοτσιμεντοσωλήνα και
ενδεχομένως ινών αμιάντου στο πόσιμο νε-
ρό. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση με
αγωγούς πολυαιθυλενίου υψηλής αντοχής,
βασικών αγωγών των εσωτερικών δικτύων
ύδρευσης που είναι κατασκευασμένοι από
αμιαντοτσιμέντο στις περιοχές Μάτι και
Ζούμπερι της Νέας Μάκρης του Δήμου Μα-
ραθώνα. Το συνολικό μήκος αντικατάστα-
σης αγωγών αμιαντοτσιμέντου και για τους
δύο οικισμούς είναι περίπου 30.000 μ. Ο κ.
Πατούλης υπογράμμισε ότι «στις άμεσες
προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής
είναι η προστασία της υγείας και της ασφά-
λειας των πολιτών». «Πρόκειται για ένα έρ-
γο που θα συμβάλει στην εξολοκλήρου αλ-
λαγή ενός πεπαλαιωμένου δίκτυού έκτασης
30.000 μ. στο Μάτι και στο Ζούμπερι και θα
απαλλάξει τους δημότες από τα χρόνια προ-
βλήματα που τους ταλαιπωρούν», τόνισε. 

Δημιουργία εκπαιδευτικού μονοπατιού
Την αξιοποίηση μιας νέας πεζοπορικής

διαδρομής μέσα στο δάσος Θεόκλητου -
Ρεματιάς, ως μονοπατιού μάθησης και
εξοικείωσης με το φυσικό περιβάλλον για
όλους τους μαθητές των σχολείων του Βό-
ρειου Τομέα της Αττικής, εξετάζουν στον
Δήμο Βριλησσίων. Για τον σκοπό αυτό ο δή-
μαρχος Ξένος Μανιατογιάννης συναντήθη-
κε στο δημαρχείο με εκπροσώπους των κα-
θηγητών και της ΟΛΜΕ, παρουσία και του
προέδρου του φυσιολατρικού συλλόγου «Βριλησσός». Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλες
οι παράμετροι γύρω από αυτή την πρωτοβουλία και το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί εκπαι-
δευτικά για τους μαθητές η συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργα-
σία του δήμου με τον «Βριλησσό», ενώ στο τραπέζι μπήκε και η προοπτική δημιουργίας
ενός Κέντρου Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον.

Αναπλάσεις πρασίνου
στον Πειραιά 

Σε αναπλάσεις πρασίνου και φυτεύσεις
εποχικών φυτών, λουλουδιών και
δέντρων προχώρησε ο Δήμος Πειραιά
σε πλατείες, κήπους και διάφορα
σημεία της πόλης, προκειμένου να
υπάρξει περισσότερο πράσινο και να
είναι καθαροί, λειτουργικοί και
περιποιημένοι οι κοινόχρηστοι χώροι
στον Πειραιά. Οι παρεμβάσεις αυτές
πραγματοποιήθηκαν στις πλατείες
Καραϊσκάκη, Κοραή, Κωσταράκου,
Νεράιδας και Γιαννοπούλου από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Πρασίνου. Επιπλέον ολοκληρώθηκαν
εκτεταμένες αναπλάσεις στη νησίδα
της οδού Μιαούλη ομορφαίνοντας το
σημείο, καθώς και στη νησίδα της οδού
Θηβών. Όπως τόνισε ο δήμαρχος
Πειραιά Γιάννης Μώραλης, «στόχος
είναι να γίνουν οι κοινόχρηστοι χώροι
πιο ελκυστικοί, προσβάσιμοι,
λειτουργικοί, αισθητικά καλύτεροι και
να κάνουν την παραμονή των δημοτών
σε αυτούς πιο ευχάριστη». 

Ψηφιακές δεξιότητες 
για επιχειρηματίες   
Στην προσπάθεια του δημάρχου
Ηλιούπολης Γιώργου Χατζηδάκη
να στηρίξει τους επαγγελματίες
της πόλης ο δήμος υλοποιεί ένα
πρόγραμμα με θέμα «Ανάπτυξη
της επιχείρησής μου μέσω του
Διαδικτύου». Μάλιστα, όπως 
ενημερώνει, πρόκειται για το 
πρώτο από τρία διαφορετικά που
αναπτύσσονται στην περιοχή με
στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών
δεξιοτήτων για όλους για την 
υποστήριξη της τοπικής
κοινωνίας… Μεταξύ άλλων, 
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα «Εκπαίδευσης και
Συμβουλευτικής» για την ανάπτυ-
ξη της επιχείρησής τους στο Διαδί-
κτυο με στόχο οι επαγγελματίες να
γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα που
μπορούν να προσφέρουν τα κοι-
νωνικά δίκτυα για αύξηση της ανα-
γνωρισιμότητας της επιχείρησής
τους και να ενημερωθούν για το
πώς μπορεί κανείς να διαφημίσει
ηλεκτρονικά την επιχείρησή του
και να αναπτύξει την οικονομική
του δραστηριότητα.

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βορειοδυτικά της
Αθήνας ο πρώην κατηγορεί
τον νυν δήμαρχο για «ωμό
σκάνδαλο» σε έργο που είχε
ξεκινήσει να υλοποιήσει
εκείνος αλλά δεν πρόλαβε; Το
«σκάνδαλο», κατά τον πρώην,
προκύπτει από την αλλαγή
του τρόπου υλοποίησης και
της αύξησης του προϋπολογι-
σμού περίπου… στο τριπλά-
σιο! Όλα δείχνουν ότι θα
έχουμε συνέχεια στα δικα-
στήρια! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Νέα κοινωνική δομή
στο Χαλάνδρι     
Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας
(ΚΣΟΙ) αποτελεί μια νέα κοινωνική
δομή ως επέκταση των δράσεων
του δραστήριου Κέντρου Κοινότη-
τας του Δήμου Χαλανδρίου με σκο-
πό την υποστήριξη και ενίσχυση
των μελών της οικογένειας ώστε
να μπορούν να ανταποκρίνονται
επαρκώς στις απαιτήσεις της κα-
θημερινότητας. Οι δράσεις του, με-
ταξύ άλλων, περιλαμβάνουν συμ-
βουλευτική ζεύγους, καθοδήγηση
σε ζητήματα διαχείρισης των παι-
διών και ατομικές συνεδρίες συμ-
βουλευτικής σε μέλη οικογενειών
για θέματα που προκύπτουν στο οι-
κογενειακό περιβάλλον. Ακόμη δί-
νεται η δυνατότητα για παραπομπή
σε υπηρεσίες και σε άλλες εξειδι-
κευμένες δημόσιες δομές ψυχι-
κής υγείας για την αντιμετώπιση
των περιπτώσεων που χρήζουν
προσοχής.

Άμεση αντικατάσταση
αμιαντοτσιμεντοσωλήνων στο
δίκτυο ύδρευσης Νέας Μάκρης



Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου

Η
ώρα του μηχανογραφικού δελ-
τίου, που ειδικά φέτος εξελίσ-
σεται σε γρίφο λόγω της εφαρ-
μογής της Ελάχιστης Βάσης Ει-

σαγωγής (ΕΒΕ), έχει φτάσει για δεκάδες
χιλιάδες υποψηφίους, καθώς το αργότερο
έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα
ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Ήδη, οι
τελειόφοιτοι μαθητές γενικών και επαγ-
γελματικών λυκείων αλλά και οι απόφοι-
τοι παλαιότερων ετών μπορούν να προμη-
θεύονται τον κωδικό ασφαλείας. Επίσης,
υπενθυμίζεται ότι φέτος κάνει πρεμιέρα
και το παράλληλο μηχανογραφικό για την
εισαγωγή σε δημόσια ΙΕΚ. Ο σύμβουλος
Σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης ανα-
λύει στην «Political» τι πρέπει να προσέ-
ξουν οι υποψήφιοι και τι να αποφύγουν
για την επιτυχημένη συμπλήρωση του μη-
χανογραφικού. 

«Τα βασικά λάθη που κάνουν οι υποψή-
φιοι στη συμπλήρωση του μηχανογραφι-
κού είναι δύο: Αφενός παρασύρονται από
τις λεγόμενες “σχολές κύρους” και τις
σχολές που υπόσχονται επαγγελματική
αποκατάσταση και αφετέρου δεν αντιλαμ-
βάνονται ότι μια σχολή η οποία μπορεί τώ-
ρα να οδηγεί σε επαγγελματική αποκατά-
σταση δεν είναι δεδομένο πως θα προ-
σφέρει τις ίδιες δυνατότητες σε 10 χρόνια,
όταν θα βγούνε στην αγορά εργασίας. Να
σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι Σχολές
Πληροφορικής έχουν μεγάλη ζήτηση,
ωστόσο, αν στον υποψήφιο δεν αρέσει το
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ή
δεν θα αποφοιτήσει ή θα γίνει κακός
επαγγελματίας», εξηγεί ο κ. Στρατηγάκης. 

Αντιθέτως, η επιλογή σχολών με προ-
γράμματα σπουδών που προσελκύουν το
ενδιαφέρον των επιτυχόντων κινείται στη
σωστή κατεύθυνση. «Να σας υπενθυμίσω
ότι το 30% των φοιτητών δεν ολοκληρώνει

ποτέ τις σπουδές του. Επίσης, πρέπει να
γίνει κατανοητό ότι άλλο το επάγγελμα και
άλλο η σχολή. Τι εννοώ; Ότι υπάρχουν
επαγγέλματα που ασκούνται από αποφοί-
τους διαφορετικών σχολών, με χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα τη δημοσιογραφία»,
σημειώνει ο ίδιος. Άλλες παράμετροι που
παίζουν σημαντικό ρόλο στη σωστή συμ-
πλήρωση του μηχανογραφικού είναι οι
εργασιακές αξίες, αν δηλαδή κάποιος θέ-
λει να γίνει ελεύθερος επαγγελματίας ή
μισθωτός, σε τι περιβάλλον επιθυμεί να
εργαστεί, αν προτιμά να εξυπηρετεί τον
κόσμο, αν θέλει να εργάζεται μεμονωμέ-
να ή ως μέλος κάποιας ομάδας. 

Όσον αφορά στον καθοριστικό παρά-
γοντα των βαθμολογικών επιδόσεων κάθε
υποψηφίου, το βασικό είναι να γνωρίζει
σε ποιες σχολές έχει δικαίωμα εισαγωγής
βάσει ΕΒΕ. «Σε καμία περίπτωση δεν πρέ-
πει να πέσει στην παγίδα και να δηλώσει

80 ή 100 σχολές, γιατί χάνεται ο έλεγχος.
Ένας ιδανικός αριθμός είναι περίπου 30
σχολές. Όμως, το μυστικό είναι να δηλώ-
σει σχολές απ’ όλη τη βαθμολογική γκάμα
για να εξασφαλίσει την εισαγωγή του. Επί-
σης, δεν πρέπει να επιλέξει τμήματα σύμ-
φωνα με τις περσινές βάσεις. Αυτό που
βλέπει κανείς στη βάση εισαγωγής ενός
τμήματος είναι η βαθμολογία του τελευ-
ταίου εισαχθέντος. Κανείς, όμως, δεν κοι-
τάει τα μόρια που συγκέντρωσε ο πρώτος.
Για παράδειγμα, στο Μαθηματικό οι πρώ-
τοι μπορεί να έχουν εισαχθεί με 19.000
μόρια, κάτι που σημαίνει ότι επέλεξαν μια
σχολή εκτός μόδας, με κριτήριο το πόσο
τους αρέσει το γνωστικό αντικείμενο»,
αναφέρει ο σύμβουλος Σταδιοδρομίας.

Και καταλήγει: «Να σας εξηγήσω κάτι
ακόμα. Προ κρίσης, το Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών του ΕΜΠ είχε φοβερή ζήτηση,
γιατί οι υποψήφιοι κοιτούσαν γύρω τους

και όλη η Ελλάδα χτιζόταν. Από το 2016 και
έπειτα, με την κρίση, οι βάσεις της σχολής
κατέρρευσαν. Και τα δύο είναι λάθος. Για-
τί; Γιατί κοιτούσαν το αύριο με τα μάτια τού
σήμερα». Σύμφωνα, πάντως, με τον κ.
Στρατηγάκη, οι γενικές τάσεις είναι δύο: Η
Τεχνολογία, για ευνόητους λόγους, και τα
επαγγέλματα Υγείας (νοσηλευτές, φυσιο-
θεραπευτές κ.λπ.), «γιατί η Ελλάδα και η
Ευρώπη γερνάνε επικίνδυνα και θα χρει-
αστούν αυτά τα επαγγέλματα».

Το αργότερο έως τα μέσα 
της ερχόμενης εβδομάδας θα
ανακοινωθούν οι βαθμολογίες
- Τι πρέπει να προσέξουν και 
τι να αποφύγουν οι υποψήφιοι

Έφτασε η ώρα του μηχανογραφικού
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Σύσταση για εμβολιασμό των εφήβων 15-17
Τον εμβολιασμό των εφήβων ηλικίας 15-17 ετών φέρε-

ται να συστήνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που συ-
νεδρίασε χθες για το θέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύσταση της Επιτροπής
σχετίζεται με τη μετάλλαξη «Δέλτα» του κορονοϊού, που εί-
ναι εξαιρετικά μεταδοτική και πλήττει κυρίως τους νέους,
οι οποίοι εμφανίζουν και τη μεγαλύτερη κινητικότητα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η Επιτροπή θα
συστήσει και τον εμβολιασμό των παιδιών με υποκείμενα

νοσήματα ηλικίας 12 έως 17 ετών. Μετά τις ανακοινώσεις
θα ανοίξει άμεσα και η πλατφόρμα για τον προγραμματι-
σμό των ραντεβού.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο
καταγράφτηκαν 605 νέα κρούσματα κορονοϊού, 204 συμ-
πολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και 13 άν-
θρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται σε 421.829 (ημερήσια μεταβολή
+0.1%) και των θανάτων σε 12.695.

Το ΣτΕ απέρριψε 
την αίτηση της ΕΜΑΚ
Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, απορρίφθηκε
από το Τμήμα Αναστολών της Ολομέλειας του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας η αίτηση υπηρετούντων
στην ΕΜΑΚ, οι οποίοι ζητούσαν να ανασταλεί η δια-
ταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος
για υποχρεωτικό εμβολιασμό του προσωπικού τού
εν λόγω Σώματος.



Μ
ε τον πιο τραγικό τρόπο
αναδείχτηκε για ακόμη μια
φορά το τεράστιο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει το πολε-

οδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, το
οποίο είναι ανοχύρωτο αντιπλημμυρικά,
με κάποιες περιοχές να είναι πραγματικά
στο έλεος των καιρικών φαινομένων, όταν
αυτά περιλαμβάνουν ισχυρές βροχοπτώ-
σεις. Ο θάνατος ενός νεαρού ανθρώπου
από παράσυρση αυτοκινήτου και πνιγμό
στην περιοχή της Πολίχνης του Δήμου
Παύλου Μελά ήρθε να επιβεβαιώσει τον
κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι
της περιοχής από πλημμύρες, οι οποίες
αυξάνονται όσο αυξάνεται και ο ρυθμός
βροχών με μεγάλο όγκο νερού. Τα ερωτή-
ματα προς τους αρμοδίους είναι τρία και
είναι όλα εξίσου σημαντικά: Γιατί πλημμυ-
ρίζουμε; Γιατί έχουμε νεκρούς; Πώς το
αντιμετωπίζουμε;

Οι δύο λόγοι
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη

Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
Πάρι Μπίλλια, δύο είναι οι λόγοι που το
πολεοδομικό συγκρότημα πλημμυρίζει.
Ο πρώτος εξαιτίας της κλιματικής αλλα-
γής και των όλο και πιο συχνών βροχο-
πτώσεων με πολύ μεγάλους όγκους νε-
ρού και ο δεύτερος γιατί η πόλη χτίστηκε
άναρχα και με τέτοιον τρόπο που καλύ-
φθηκαν ρέματα. Κάποια από αυτά έχουν
καλυφθεί εντελώς, με λίγα λόγια έχουν
μπαζωθεί ή, όπως προσθέτει ο αντιπερι-
φερειάρχης, «είναι κάποιοι οχετοί που
δεν μπορούν να παραλάβουν τον όγκο νε-
ρού που παροχετεύεται και για αυτό τον
λόγο υπάρχουν πλημμύρες».

«Στην Πολίχνη το ρέμα περνούσε μέσα
από τις πολυκατοικίες. Αυτό σημαίνει ότι με
τα πολεοδομικά σχέδια που εκπονήθηκαν
τις προηγούμενες δεκαετίες το ρέμα αυτό
καλύφθηκε, καθώς δόθηκαν άδειες δόμη-
σης που δεν έπρεπε να δοθούν», τονίζει
στην «Political» o κ. Μπίλλιας.

Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισμός, ενώ διευ-
κρινίζει τον λόγο που πλημμύρισε η Πολί-
χνη, δεν απαντά στο ερώτημα γιατί φτά-
σαμε έως εδώ, καθώς όλα αυτά ήταν γνω-
στά εδώ και χρόνια στη δημοτική Αρχή,
όπως και οι κίνδυνοι που ελλόχευαν.
Σύμφωνα με δήλωση του αντιδημάρχου
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Αθλητισμού,
Δράσεων Εθελοντισμού και Πολιτικής
Προστασίας Σάκη Λαζαρίδη, υπάρχει πά-
νω από μια πενταετία έτοιμη μελέτη διευ-
θέτησης, οριοθέτησης και αντιπλημμυρι-

κής θωράκισης του ρέματος Ξηροποτά-
μου στα συρτάρια του υπουργείου Υπο-
δομών από την προηγούμενη διοίκηση
του υπουργείου, η οποία δεν αξιοποιήθη-
κε ποτέ. Ο κ. Λαζαρίδης καλεί το υπουρ-
γείο προκειμένου να μην υπάρξουν στο
μέλλον και άλλα θύματα να φροντίσει για
τη δημοπράτηση και υλοποίηση της συγ-
κεκριμένης μελέτης. Το πρόβλημα, όπως
και η μεγάλη επικινδυνότητα για τους πο-
λίτες, ήταν εδώ και χρόνια γνωστή στη
δημοτική Αρχή, όπως φαίνεται απ’ όσα
έχει αναφέρει ο αντιδήμαρχος: «Το ρέμα
αυτό είναι αστικό, έχει νερό όλο τον χρό-
νο, όμως έχει χτιστεί όλη η περιοχή με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να απορρο-
φηθεί όλος ο όγκος νερού». 

Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ
Γενικότερα, η Θεσσαλονίκη αντιμετω-

πίζει πρόβλημα αντιπλημμυρικής θωρά-
κισης. Υπάρχουν και άλλες περιοχές υπο-
ψήφιες να παράξουν τόσο δυσάρεστες ει-
δήσεις σε περίπτωση έντονων βροχοπτώ-
σεων ή ενός ξαφνικού μπουρινιού. Όπως

εξηγεί στην «Political» ο αντιπεριφερει-
άρχης τεχνικών έργων, η αντιμετώπιση
της κατάστασης χωρίζεται σε δύο επίπε-
δα: πρώτον στις άμεσες ενέργειες, όπως ο
καθαρισμός ρεμάτων που είναι αρμοδιό-
τητα της ΠΚΜ και γίνεται ώστε να υπάρχει
απρόσκοπτη ροή του νερού. Δεύτερο επί-
πεδο, οι μεσομακροπρόθεσμες ενέργει-
ες, όπως τα έργα που πρέπει να γίνουν, τα
οποία έχουν ιδιαιτερότητες, καθώς πρέ-
πει να γίνουν μέσα σε οικισμούς. 

Ο κ. Μπίλλιας εξηγεί: «Οι ανάγκες που
υπάρχουν για αντιπλημμυρικά έργα είναι
πάρα πολλές και ο προϋπολογισμός τους
υπερβαίνει τις δυνατότητες χρηματοδό-
τησης από το κράτος, ώστε να ολοκληρω-
θούν σε ένα ορατό χρονικό διάστημα. Για
να επανέλθουν τα ρέματα που χρειάζον-
ται παρεμβάσεις στην παλαιότερή τους
κατάσταση, είναι βέβαιο πως θα χρει-
αστούν απαλλοτριώσεις. Πρέπει να κατε-
δαφιστούν ολόκληρες πολυκατοικίες σε
κάποιες περιπτώσεις και αυτό δεν είναι
καθόλου εύκολο, καθώς έχει πολύ μεγά-
λο κόστος κοινωνικό και οικονομικό».

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
έχει ξεκινήσει μελέτες για αντιπλημμυρι-
κά έργα, με τη συγκυρία να είναι ευνοϊκή,
καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης χρημα-
τοδοτεί ανάλογα περιβαλλοντικά έργα,
όπως και το νέο ΕΣΠΑ, τα κονδύλια των
οποίων αποτελούν και τη μοναδική ρεα-
λιστική ελπίδα του πολεοδομικού συγ-
κροτήματος Θεσσαλονίκης και ολόκλη-
ρης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για έργα αντιπλημμυρικής θωράκι-
σης σε πέντε έξι χρόνια. Έως τότε, όπως
υπογραμμίζει ο κ. Μπίλλιας, αυτά που
μπορούν να γίνουν είναι η συνέχιση των
καθαρισμών των ρεμάτων και ανάλογες
παρεμβάσεις.

ΣΣε ποιες περιοχές 
θα γίνουν έργα 
Υπάρχουν περιοχές που αντιμετωπί-
ζουν κίνδυνο πλημμυρικών φαινο-
μένων και έχουν δρομολογηθεί λύ-
σεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντο-
πίζεται στην περιοχή της Λαχαναγο-
ράς, με το υπουργείο να έχει έτοιμο
προς δημοπράτηση αντιπλημμυρικό
έργο. Για την περιοχή της Μηχανιώ-
νας υπάρχει έτοιμη μελέτη ώστε να
ενταχθεί στο επόμενο ΕΣΠΑ. Η ΠΚΜ
μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» θα διαθέσει για αντιπλημ-
μυρικά έργα ποσό 29,4 εκατ. ευρώ.
Τα έργα που θα υλοποιηθούν από αυ-
τό το κονδύλι είναι: στη Θεσσαλονί-
κη, δύο στον Δήμο Παύλου Μελά, για
το ρέμα Ευκαρπίας και το δίκτυο ομ-
βρίων υδάτων στην περιοχή της Νι-
κόπολης, και ένα στον Δήμο Πυλαίας
- Χορτιάτη, που αφορά στο ρέμα Κυ-
ψέλης. Στη Χαλκιδική: αποστράγγι-
ση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη
περιοχή της παραλιακής ζώνης, που
αφορά στον Δήμο Νέας Προποντί-
δας. Έργα αντιπλημμυρικής προστα-
σίας οικισμών Ορμύλιας και Ψακου-
δίων στον Δήμο Πολυγύρου.

Η αδράνεια της 
δημοτικής Αρχής και το
«ξεχασμένο» σχέδιο 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας 
της Θεσσαλονίκης
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Ένας νεκρός με το πρώτο μπουρίνι
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Για σεξουαλική παρενόχληση 
χορευτών διώκεται ο αγαπημένος 

καλλιτέχνης του ΣΥΡΙΖΑ

Ο
άλλοτε καλλιτεχνικός διευθυντής του
Φεστιβάλ Αθηνών και αγαπημένο τέκνο
της ψευτοδιανόησης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιαν
Φαμπρ, διώκεται για σεξουαλική παρε-

νόχληση στην εργασία και προσβολή της αιδούς.
Ο Βέλγος καλλιτέχνης, όπως ανακοίνωσε το

υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας του, παραπέμ-
φθηκε στο Δικαστήριο της Αμβέρσας, μετά τις κα-
ταγγελίες συνεργατών του από τον χορευτικό του
θίασο «Troubleyn». 

Οι περιπέτειές του με τη βελγική Δικαιοσύνη άρ-
χισαν το 2018, όταν περίπου 20 χορευτές και χο-
ρεύτριες, πρώην συνεργάτες του στον θίασο αυτόν,
είχαν καταγγείλει με ανοικτή επιστολή «ταπεινώ-
σεις» που υπέστησαν καθώς και εκβιασμό σεξουα-
λικού χαρακτήρα. Τότε, η Επιθεώρηση Εργασίας
της Αμβέρσας διενήργησε έρευνα και αποφασί-
στηκε η παραπομπή του Φαμπρ ενώπιον δικαστη-
ρίου. Ο καλλιτέχνης θα δικασθεί κυρίως για «βία»
και «σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία» σε
βάρος «δώδεκα εργαζομένων» και για «προσβολή
της αιδούς», διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της Ει-
σαγγελίας.

Η πρώτη διαδικαστική ακροαματική συνεδρίαση
θα πραγματοποιηθεί στο δικαστήριο στις 21 Σε-
πτεμβρίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Θα έχει
στόχο να ορισθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τη δίκη
και δεν θα περιλάβει αναγκαστικά εμφάνιση του
κατηγορουμένου.

Χορογράφος, καλλιτέχνης των Πλαστικών Τε-
χνών, θεατρικός σκηνοθέτης, ο 62χρονος Γιαν
Φαμπρ είναι γνωστός για τον προκλητικό χαρακτή-

ρα της τέχνης του, με θεάματα που θίγουν ανοικτά
το θέμα της σεξουαλικότητας. 

Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα μάς συστήθηκε
με την παράσταση τα «Παλλόμενα Πέη», που ξεσή-
κωσε θύελλα αντιδράσεων, παρά την προσπάθεια
της Αριστερής θολοκουλτούρας να το παρουσιάσει
ως κάτι εντελώς πρωτοποριακό. 

Οι πρώην συνεργάτες και ασκούμενοι, στο κείμε-
νό τους, που είχε δημοσιοποιηθεί τον Σεπτέμβριο
2018 στον ιστότοπο του ολλανδόφωνου περιοδικού
τέχνης «rekto: verso», κατήγγειλαν συστηματικές
πράξεις «παρενόχλησης» εκ μέρους του Φλαμαν-
δού καλλιτέχνη. Οι 20 συνυπογράφοντες, στην
πλειονότητά τους γυναίκες, υπογράμμιζαν πως «η
ταπείνωση ήταν ο επιούσιος άρτος» στους κόλπους
του θιάσου «Troubleyn». Οι ίδιοι εξηγούσαν πως ο
Γιαν Φαμπρ προσκαλούσε στο σπίτι του καλλιτέ-
χνες, με πρόσχημα παραστάσεις αναπαραστατικής
τέχνης, και επιχειρούσε τότε μια «σεξουαλική προ-
σέγγιση».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ορισμένοι συνερ-
γάτες είδαν να τους προσφέρεται ένα σημαντικό
χρηματικό ποσό έπειτα από αυτές τις προσκλήσεις.
Αυτοί που αρνούνταν τα χρήματα έβλεπαν τον ρόλο
τους στις παραστάσεις να περιορίζεται. 

«Ουδέποτε είχα την πρόθεση να εκφοβίσω ή να
τραυματίσω τους ανθρώπους ψυχολογικά ή σε-
ξουαλικά»,  είχε δηλώσει εκείνη την εποχή ο
Φαμπρ, μιλώντας στην ίδια εξειδικευμένη έκδοση.

Άδοξο τέλος
Ο έρωτας της κυβέρνησης Τσίπρα με τον Γιαν

Φαμπρ κράτησε λίγο και είχε άδοξο τέλος. Ο καλλι-
τεχνικός διευθυντής στο Φεστιβάλ Αθηνών, τοπο-
θετημένος από τον υπουργό Πολιτισμού Αριστείδη
Μπαλτά, παραιτήθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, δηλώνον-
τας ότι υπήρξε «εχθρικό καλλιτεχνικό περιβάλ-
λον». «Αποδέχθηκα την πρόταση του Έλληνα
υπουργού Πολιτισμού με τον όρο ότι θα κάνω τις
καλλιτεχνικές επιλογές μου με απόλυτη ελευθερία.
Αυτό δεν φαίνεται, πλέον, δυνατόν στην Ελλάδα.
Δεν θέλω να εργαστώ σε ένα εχθρικό καλλιτεχνικό
περιβάλλον, στο οποίο έφτασα με ανοιχτό μυαλό
και καρδιά», δήλωσε. Και έφυγε από την Ελλάδα,
αφήνοντας… δυσαναπλήρωτο κενό.

Γ Ι Α Ν  Φ Α Μ Π Ρ



Α
νατριχιαστικά είναι τα ευρήματα μιας
έκθεσης που ήλθε στο φως της δημο-
σιότητας και αφορά στις κακοποι-
ήσεις μικρών παιδιών από μέλη της

Καθολικής Εκκλησίας στης Πολωνίας. Η έκθεση
αναφέρεται σε ένα χρονικό διάστημα 62 ετών,
από το 1958 έως το 2020, και καταγράφει περίπου
300 περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης αγο-
ριών και κοριτσιών από μέλη της Καθολικής Εκ-
κλησίας της Πολωνίας, η οποία, ωστόσο, ήταν αυ-
τή που ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη σύνταξη
της έκθεσης αυτής.

Η έκθεση άρχισε να καταγράφει τις σχετικές
μαρτυρίες από το 2018 και συμπεριέλαβε τις απο-
καλύψεις που έγιναν έως το τέλος του 2020. Η
κοινή γνώμη της χώρας συνταράχτηκε από την
έκθεση, οι αποκαλύψεις της οποίας βασίστηκαν
σε στοιχεία τα οποία κατέθεσαν τα θύματα των
κακοποιήσεων, οι οικογένειές τους αλλά και άλ-
λοι κληρικοί, δημοσιογράφοι που πραγματοποί-
ησαν έρευνες και σε άλλες πηγές. 

Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, ο επικεφα-
λής της Καθολικής Εκκλησίας της Πολωνίας ορ-
γάνωσε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, όπου εί-
χε παρουσιάσει όσα περιείχε η έκθεση και, εκ μέ-
ρους ολόκληρης της Εκκλησίας της χώρας, ζήτη-
σε συγγνώμη από τα θύματα των κακοποιήσεων.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι καταγγελίες για

ασέλγεια το διάστημα Ιουλίου 2018 - Δεκεμβρίου
2020 έφτασαν τις 368, από τις οποίες θεωρήθη-
καν αξιόπιστες οι 144, ενώ το Βατικανό ερευνά
άλλες 186 υποθέσεις που ακόμα δεν έχουν ολο-
κληρωθεί ως προς την επιχείρηση διαλεύκανσής
τους. Παράλληλα, 38 καταγγελίες έχουν απορρι-
φθεί ως αβάσιμες.

Σε προηγούμενη έκθεση για το διάστημα 1990-
2018 είχε διαπιστωθεί ότι 382 μέλη της Καθολι-
κής Εκκλησίας της Πολωνίας είχαν κατηγορηθεί
για σεξουαλική κακοποίηση 625 ανήλικων αγο-
ριών και κοριτσιών. Οι δύο λίστες υπέστησαν σύγ-
κριση και αποκαλύφθηκε ότι 42 ονόματα κληρι-
κών ήταν κοινά και στις δύο, κάτι το οποίο σημαί-
νει ότι επί δεκαετίες οι συγκεκριμένοι δρούσαν
ανενόχλητοι και κακοποιούσαν ανήλικα παιδιά. Η
υπόθεση έχει φτάσει έως το Βατικανό, που έρευ-
νά τόσο την ουσία των υποθέσεων όσο και το εν-
δεχόμενο καθυστερημένης αντίδρασης τα προ-
ηγούμενα χρόνια της κορυφής της Πολωνικής
Καθολικής Εκκλησίας.

Σβήνουν και οι τελευταίες ελπί-
δες για εύρεση ζωντανών κάτω από
τα ερείπια της δωδεκαώροφης πο-
λυκατοικίας στο Μαϊάμι (Φλόριντα)
των ΗΠΑ, η οποία κατέρρευσε σαν
χάρτινος πύργος, με έως τώρα απο-
λογισμό 11 νεκρούς και πολλούς
τραυματίες. Το μεγαλύτερο πρό-
βλημα αυτήν τη στιγμή είναι οι 150 αγνοούμενοι, με
τους δικούς τους ανθρώπους να φοβούνται τα χειρό-
τερα, όταν αρχίσουν να μετακινούνται οι τόνοι μπά-
ζων στους οποίους έχει μεταβληθεί η άλλοτε επιβλη-
τική πολυκατοικία.

Οι συγγενείς των αγνοουμένων «αντιμετωπίζουν το
ενδεχόμενο οι αγαπημένοι τους να μη βρεθούν ζων-

τανοί, αν και εξακολουθούν να
ελπίζουν», δήλωσε η δήμαρχος
της κομητείας Μαϊάμι, Ντέιντ
Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, στους δη-
μοσιογράφους. «Οι αγαπημένοι
τους ενδέχεται να ανασυρθούν
διαμελισμένοι», πρόσθεσε η δή-
μαρχος.

Όπως είναι φυσικό, οι προσπάθειες διάσωσης γί-
νονται με τη βοήθεια θερμικών καμερών, σκύλων και
γερανών για μετακίνηση τσιμέντων και σίδερων, όπου
υπάρχουν ενδείξεις ζωής. Οι εμπειρογνώμονες ήδη
περιλαμβάνουν αυτό το δυστύχημα στα πιο σοβαρά
περιστατικά που έχουν ποτέ καταγραφεί στις ΗΠΑ και
οφείλονται σε δομικά προβλήματα κτιρίων.

Πρωτόγνωρες συνθήκες καύσωνα ζουν οι κάτοικοι της Βό-
ρειας Αμερικής, καθώς σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτει-
ών και του Καναδά η θερμοκρασία έχει αγγίξει τους 47 βαθ-
μούς Κελσίου υπό σκιά, με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία
και εμβολιαστικά κέντρα, να αναβληθούν αθλητικές αναμε-
τρήσεις και οι κάτοικοι των περιοχών να αναζητήσουν κλι-
ματιζόμενους χώρους για να προστατευθούν. Στο Πόρτλαντ
του Όρεγκον και το Σιάτλ της Ουάσιγκτον, δύο πόλεις στις
Βορειοδυτικές ΗΠΑ που είναι γνωστές για το κρύο και υγρό
κλίμα τους, ο υδράργυρος έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο
από το 1940, που τηρούνται σχετικά αρχεία. Στο Λάιτον, βο-
ρειοανατολικά του Βανκούβερ, ο υδράργυρος έφτασε τους
47,9 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμο-
κρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στον Καναδά μετά το κύμα
καύσωνα του 1937.

Ακραίος καύσωνας σε ΗΠΑ και Καναδά:
Στους 47,9 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Πολωνία: Καθολικοί
ιερείς κακοποίησαν
300 ανήλικα παιδιά

Κ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μαϊάμι: 
Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων



Οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά ακινήτων το 2020
χαρακτηρίστηκαν μεν από τον περιορισμό της δυναμι-
κής που είχε καταγραφεί το 2019, αλλά ανέδειξαν και
την ανθεκτικότητα των τιμών τόσο των οικιστικών όσο
και των επαγγελματικών ακινήτων. Το 2021, με τη στα-
διακή επιστροφή στην κανονικότητα, αναμένεται να ση-
ματοδοτήσει την επανεκκίνηση της αγοράς μέσα σε ένα
πλαίσιο σημαντικών ανακατατάξεων. Η αλλαγή νοοτρο-
πίας και αναγκών ενδέχεται να οδηγήσει σε χωρική και
ποιοτική μετατόπιση της ζήτησης. Ταυτόχρονα, τα δρο-
μολογημένα έργα ανάπτυξης και υποδομών μεγάλης
εμβέλειας εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω την

τάση μετατόπισης και ανάδειξης νέων αγορών ενδιαφέ-
ροντος. Αυτά αναφέρονται στην έκθεση νομισματικής
πολιτικής 2020-2021 της Τράπεζας της Ελλάδoς. Όπως

επισημαίνεται στην έκθεση, παρά τις πιέσεις που δέχτη-
κε η αγορά των κατοικιών το 2020 και τις αρχές του 2021,
όπως αυτές αποτυπώνονται στα στοιχεία του προγράμ-
ματος Golden Visa, στην περιορισμένη εισροή κεφαλαί-
ων από το εξωτερικό για αγορά ακινήτων, στον μειωμένο
αριθμό μεταβιβάσεων κατοικιών, καθώς και στις αρνητι-
κές επιχειρηματικές προσδοκίες για τις κατασκευές κα-
τοικιών, η αγορά παρουσιάζει ανθεκτικότητα τόσο ως
προς τις τιμές όσο και ως προς την οικοδομική δραστη-
ριότητα, προεξοφλώντας τις θετικές προσδοκίες ανά-
καμψης της οικονομίας και της διεθνούς ζήτησης για
την ελληνική αγορά ακινήτων το 2021.

Τράπεζα της Ελλάδος: Επανεκκίνηση της κτηματαγοράς το 2021

Η
πανδημία «χτύπησε» τις
επενδύσεις στο πλαίσιο
του προγράμματος Golden
Visa στην Ελλάδα το πρώ-

το πεντάμηνο του 2021, μια και κατέ-
γραψαν μείωση της τάξης του 65,68%
σε σχέση με την Πορτογαλία. Σύμφω-
να με έρευνα του Πανελλαδικού Κτη-
ματομεσιτικού Δικτύου E-Real Es-
tates, για το 2020 οι απώλειες διαμορ-
φώνονται στο 95,4% σε αντίθεση με
την Πορτογαλία που είχε απώλειες
μόλις 5%.

Η Ελλάδα από την αρχή του προ-
γράμματος Golden Visa έως και την
1η Ιουνίου 2021 έχει εκδώσει συνο-
λικά 8.692 άδειες διαμονής σε επεν-
δυτές-αγοραστές ακινήτων και αν
συνυπολογιστούν και τα μέλη κάθε
οικογένειας, αγγίζουμε τις 26.123. 

Για το σύνολο του έτους 2020,
συμπεριλαμβανομένων και των
αδειών του Ιανουάριου, σύμφωνα με
τα στοιχεία του υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου και της Γενικής
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής, έως και τις 5/1/2021 εκδό-
θηκαν συνολικά 403 νέες άδειες
Golden Visa σε πολίτες εκτός Ευρω-
παϊκής Ένωσης που επένδυσαν κατ’
ελάχιστο το ποσό των 250.000 ευρώ
σε ακίνητα.

Η Ελλάδα διαθέτει τα κατάλληλα
«εργαλεία» για να στοχεύσει υψηλό-
τερα. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος
του E-Real Estates Θεμιστοκλής
Μπάκας, οι αλλαγές που πραγματο-
ποίησε η Πορτογαλία όχι μόνο δημι-
ούργησαν ένα μεγάλο κύμα ζήτησης
το 2020, αλλά ταυτόχρονα έθεσαν τις
βάσεις για τη λειτουργία της κτηματα-
γοράς σε εθνικό επίπεδο, την οικονο-
μική ανάπτυξη της περιφέρειας, κα-
θώς και τη στήριξη των επαγγελματι-
κών ακινήτων στη Λισαβόνα και στο
Πόρτο σε περίπτωση ενδεχόμενης
μείωσης των αξιών λόγω της πανδη-
μίας Covid-19.

Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, η χώρα
μας διαθέτει όλα τα κατάλληλα εργα-
λεία-νομοθετικά πλαίσια που της επι-
τρέπουν να προβεί σε αλλαγές που θα
στοχεύσουν στην άμεση προσέλκυση
επενδυτικών κεφαλαίων. Όπως υπο-
στηρίζει ο ίδιος, η Ελλάδα θα μπορού-
σε άμεσα να ανακοινώσει αύξηση των

ορίων επένδυσης στον Νομό Αττικής
από τις αρχές του 2022 στις 400.000
ευρώ και, παράλληλα, για τους επόμε-
νους πέντε έξι μήνες -έως τα τέλη του
2021- το όριο επένδυσης από 250.000
ευρώ που είναι σήμερα να μειωθεί μό-
νο στην περιφέρεια ή/και μόνο σε
συγκεκριμένες περιφέρειες που
έχουν ανάγκη.

ΤΤο Ελληνικό μπορεί να είναι η αφετηρία
Το επενδυτικό πρόγραμμα στο Ελληνικό θα μπορούσε να αποτελέ-
σει αφετηρία. «Από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για
αγορά οικιστικών ακινήτων εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου και
από τις 400 κατοικίες που είχαν προγραμματιστεί να κατασκευα-
στούν στην πρώτη πενταετία θα κατασκευαστούν τελικά 1.400, σί-
γουρα ένα μεγάλο μέρος των ενδιαφερόμενων θα στοχεύει και στη
χορήγηση της Golden Visa. Άρα, θα πρέπει άμεσα να προγραμματι-
στούν αλλαγές που θα επιφέρουν έσοδα στο ελληνικό Δημόσιο και
παράλληλα θα αποτρέψουν τυχόν “προβλήματα” στην κτηματαγορά
σε περίπτωση που οι επενδυτές ακινήτων προσανατολιστούν μαζι-
κά στα οικιστικά ακίνητα εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου», κατα-
λήγει ο κ. Μπάκας σχολιάζοντας ότι απαιτούνται χρονική στόχευση
και ολοκληρωμένο σχέδιο.

Για το 2020 οι απώλειες 
διαμορφώνονται στο 95,4% - 
Το παράδειγμα της Πορτογαλίας

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Ο κορονοϊός έβαλε
«φρένο» στις 
επενδύσεις ξένων

G O L D E N  V I S A  -  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  
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Μ
ε έντονο βηματισμό και
πνοή ανανέωσης συνεχίζε-
ται η αξιοποίηση της δημό-
σιας περιουσίας από το

ΤΑΙΠΕΔ. Η νέα διοίκηση του Ταμείου, η
οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της πριν από
λίγες μέρες, έχει προετοιμαστεί για έναν
ιδιαίτερα θερμό Ιούλιο, δίνοντας το σήμα
για ένα… restart του προγράμματος, είτε
αφορά σε μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις είτε
σε μικρότερα έργα.

Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στον Ιούλιο
θα υπάρχουν εξελίξεις σε τουλάχιστον
τρεις υπό εξέλιξη διαγωνισμούς. Σύμφω-
να με πληροφορίες της «Political»: 

Πρώτον, θα υποβληθούν δεσμευτικές
προσφορές για μια από τις πιο σημαντι-
κές -και σε εθνικό επίπεδο- ενεργειακές
εταιρείες, τη ΔΕΠΑ Υποδομών, η οποία
έχει προσελκύσει σημαντικό διεθνές εν-
διαφέρον.

Δεύτερον, θα βγει «λευκός καπνός» για
την Εγνατία Οδό, καθώς η νέα διοίκηση
του ΤΑΙΠΕΔ έχει ενημερωθεί πλήρως για
το έργο και θα προχωρήσει στην απο-
σφράγιση των δεσμευτικών προσφορών
για τη μακροχρόνια παραχώρηση του αυ-
τοκινητοδρόμου.

Τρίτον, αλλά όχι μικρότερης σημασίας,
μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου το
ΤΑΙΠΕΔ θα λάβει τις εκδηλώσεις ενδια-
φέροντος για τη μαρίνα Καλαμαριάς. Οι
πληροφορίες της «Political» αναφέρουν

ότι το ενδιαφέρον είναι έντονο για την
αξιοποίηση της μαρίνας, η οποία όχι μόνο
θα επιφέρει ουσιαστική αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος και του γιότινγκ
στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, αλλά
θα γίνει σημαντικός πόλος έλξης και ανα-
ψυχής και για τους κατοίκους της ευρύ-
τερης περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύγχρονες
έρευνες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη μαρί-
νας συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυ-
ξη όλης της περιοχής. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι για κάθε ένα ευρώ ελλιμενισμού
σε τουριστικό λιμένα δαπανώνται από 5
έως 12 ευρώ στην τοπική οικονομία σε
προμήθειες, τροφοδοσία, ανεφοδιασμό
καυσίμων, τεχνικές εργασίες, ναυπηγεία
και πολλές άλλες υπηρεσίες και δραστη-
ριότητες που αναπτύσσονται γύρω από
μια μαρίνα. Έτσι και η ανάπλαση της μα-
ρίνας Καλαμαριάς, που παραμένει ημιτε-
λής επί δεκαετίες, εκτιμάται ότι θα έχει
θετικές επιδράσεις στην τοπική και την
εθνική οικονομία, προσφέροντας έναν
σημαντικό πυρήνα οικονομικής δραστη-
ριότητας και απασχόλησης στην πόλη της

Καλαμαριάς και την ευρύτερη περιοχή.
Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται και η εκ-

δήλωση ενδιαφέροντος για τον πιο πρό-
σφατο διαγωνισμό του Ταμείου, την πώ-
ληση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλεί-
ου (ΟΛΗ) στο πλαίσιο της στρατηγικής της
κυβέρνησης για την ανάπτυξη των λιμενι-
κών υποδομών της χώρας. Η διαγωνιστι-
κή διαδικασία για τον Οργανισμό Λιμένος
Ηρακλείου προβλέπει την πώληση πλει-
οψηφικού ποσοστού τουλάχιστον 67% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στον
ΟΛΗ έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό
Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής
χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων,
κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας
λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ενετικό Λιμάνι
έχει εξαιρεθεί από την παραχώρηση, ενώ

πιθανότατα στη β’ φάση του διαγωνισμού,
όταν δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι επενδυ-
τές κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές
οικονομικές προσφορές, θα εξαιρεθεί
και η περιοχή των Λινοπεραμάτων.

Ανεβάζει 
ταχύτητες 
το ΤΑΙΠΕΔ

Ζεσταίνει τις μηχανές του 
μέσα στο καλοκαίρι -
Αναμένονται εξελίξεις για ΔΕΠΑ
Υποδομών, Μαρίνα 
Καλαμαριάς και αποσφράγιση
των δεσμευτικών προσφορών
για τη μακροχρόνια παραχώρηση
της Εγνατίας Οδού

Ειδικό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της ρευστότητας προ-
ωθούν από κοινού κυβέρνηση και τράπεζες, έτσι ώστε να «τρέ-
ξουν» οι χρηματοδοτήσεις υγιών επιχειρήσεων και να στηριχθεί
ένα δυναμικό γύρισμα της οικονομίας. Στη χθεσινή τηλεδιάσκε-
ψη του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με τους επι-
κεφαλής των Eurobank, Εθνική, Alpha Bank και Πειραιώς απο-
φασίστηκαν οι επόμενες κινήσεις κυβέρνησης και τραπεζών,
ενώ το Συμβούλιο Ρευστότητας θα συνεδριάζει κάθε Τρίτη, ώστε
να υπάρξει καλύτερος συντονισμός σε σχέση με την αξιοποίηση
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι εκπρόσωποι των τραπεζών εξέφρασαν την αισιοδοξία τους
για τις θετικές προοπτικές λόγω των πόρων του Ταμείου και συμ-

φώνησαν με την προτροπή του υπουργού Οικονομικών για την
παροχή περισσότερων δανείων. Ωστόσο, εξέφρασαν τις επιφυλά-
ξεις τους σε σχέση με το ενδεχόμενο ενός πισωγυρίσματος της
οικονομίας ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης των μεταλλάξεων του
κορονοϊού και της παγκόσμιας αβεβαιότητας, η οποία πιθανόν να
επηρεάσει καταλυτικά την πορεία των τουριστικών εισπράξεων.
Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε, οι τιτλοποιήσεις των κόκκινων
δανείων έχουν ενισχύσει τους ισολογισμούς των τραπεζών και σε
συνδυασμό με τις υψηλές καταθέσεις δημιουργούν ένα «μαξιλά-
ρι» ρευστότητας, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι και τόσο... απλά.

Οι τραπεζίτες εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να υπάρξουν
πιο τολμηρά βήματα στο μέτωπο των πλειστηριασμών, έτσι ώστε

να θωρακιστούν ακόμη περισσότερο οι τράπεζες και να μπορέ-
σουν να αντιμετωπίσουν πιθανές «διαταραχές» που μπορεί να
προκληθούν τους επόμενους μήνες. Ο Χρήστος Σταϊκούρας ζή-
τησε από τους τραπεζίτες να αναλάβουν ενεργή συμμετοχή στη
διαδικασία αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, δί-
νοντας περισσότερα δάνεια και κινητοποιώντας περισσότερα
ιδιωτικά κεφάλαια. Μάλιστα, διατυπώθηκε η θέση της κυβέρνη-
σης ότι οι τράπεζες δεν θα πρέπει να ρίχνουν το βάρος μόνο στη
χορήγηση δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά να αξιολο-
γούν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια μικρότερων επιχειρήσεων
και να παρέχουν ρευστότητα. 

Λουκάς Γεωργιάδης

Σταϊκούρας προς τραπεζίτες: «Δώστε δάνεια, στηρίξτε την ανάπτυξη»

dorakoi@hotmail.com

Γράφει η
Ντόρα Κουτροκόη

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του
ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης



Ν
έα κίνητρα
ο ι κ ε ι ο θ ε -
λούς πρό-

ωρης αποχώρησης
ετοιμάζεται να προ-
σφέρει στο προσω-
πικό της η Τράπεζα
Πειραιώς, ανοίγον-
τας το κεφάλαιο
«προσαρμογή κό-
στους», που προβλέ-
πει το υλοποιούμενο
πρόγραμμα εξυγίαν-
σης ισολογισμού και μετασχηματισμού «Sunrise». Η τράπεζα
βρίσκεται σε ανοικτή συζήτηση με τους συλλόγους εργαζομέ-
νων του Ομίλου και, όπως όλα δείχνουν, το νέο πρόγραμμα
εθελουσίας θα τεθεί σε ισχύ τις επόμενες ημέρες. Χρήση των
κινήτρων θα μπορεί να κάνει το σύνολο του προσωπικού, ενώ
οι προτεραιότητες της τράπεζας αποτυπώνονται μέσω της κλι-
μάκωσης της αποζημίωσης σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομά-
δες ή/και τμήματα του Ομίλου. Στόχος είναι η αποχώρηση του-
λάχιστον 500 ατόμων. Το ανώτατο ύψος της αποζημίωσης

(πλαφόν) μπορεί να
φθάσει τις 200.000
ευρώ, εφόσον ο ερ-
γαζόμενος κάνει
χρήση της δυνατό-
τητας μακροχρόνιας
άδειας (sabbatical).
Οι εργαζόμενοι άνω
των 50 ετών θα πά-
ρουν τις μεγαλύτε-
ρες αποζημιώσεις,
καθώς υπό συγκε-
κριμένες προϋπο-

θέσεις (τμήμα, προϋπηρεσία, ταχύτητα αίτησης κ.ά.) το ύψος
τους μπορεί να ξεπεράσει τους 60 καθαρούς μισθούς. Πέραν
της άμεσης αποχώρησης, δίνεται και η δυνατότητα διετούς ή
τριετούς αδείας. Σε αυτήν την περίπτωση, αν ο εργαζόμενος
επιλέξει διετή άδεια, θα δικαιούται, σύμφωνα με πληροφορίες
να πάρει εφάπαξ το 50% του ποσού της αποζημίωσης και το
70% του μισθού του. Στην περίπτωση τριετούς άδειας, ο μηνι-
αίος μικτός μισθός διαμορφώνεται στο 50% των υφιστάμενων
αποδοχών του.

ΕΨΑ: «Summer Mix» και φέτος
Η επιτυχία του λανσαρίσματος πέρυσι του

«Summer Mix», μιας έκτακτης έκδοσης «πει-
ραγμένων» και μοναδικών αναψυκτικών, οδή-
γησε την ΕΨΑ στην απόφαση να το παγιώσει ως
καλοκαιρινή επιλογή. Έτσι, φέτος η εταιρεία
αναψυκτικών της οικογένειας Τσαούτου προ-
σφέρει ακόμη μία διαφορετική εμπειρία, λαν-
σάροντας για το 2021 μία νέα γεύση: Μάνγκο -
Μανταρίνι. Άλλος συνδυασμός φρούτων, αλλά
με το ίδιο μεράκι και την ίδια αφοσίωση, δημι-
ούργησε μία ακόμα πιο απολαυστική γεύση
στην οποία δύσκολα μπορείς να αντισταθείς.
Πέρυσι το Summer Mix πρωτοπαρουσιάστηκε
στο ελληνικό κοινό με την ανάμειξη Φράουλας
- Βασιλικού.

Watt+Volt: Μετασχηματισμός
ενεργοβόρων κατοικιών 
σε «έξυπνες»
Ολοκληρώ-
θηκε επιτυ-
χώς το συ-
νέδριο όλων
των φορέων
για το Ευρω-
παϊκό Έργο
Precept. Στον ρόλο του συντονιστή ήταν ο
πρωτοπόρος πάροχος ενέργειας Watt+Volt.
Το Έργο Precept στοχεύει στον μετασχηματι-
σμό των παραδοσιακά ενεργοβόρων κατοι-
κιών σε «έξυπνες», με το ελάχιστο δυνατόν
ενεργειακό αποτύπωμα. Σε αυτό συμμετέ-
χουν 15 εταίροι από 10 χώρες: Ελλάδα, Κύ-
προς, Λιθουανία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλαν-
δία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ουκρανία και Ιταλία.
Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού Συνεδρί-
ου παρουσιάστηκε η πρόοδος του Έργου
Precept και τέθηκαν οι αποφάσεις για την
αρχιτεκτονική υλοποίηση των συστημάτων
σε καθέναν από τους έξι πιλότους σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκροτήθηκε σε σώμα 
το νέο Δ.Σ. της Motor Oil

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil
Hellas συγκροτήθηκε σε Σώμα, μετά την τε-
λευταία συνεδρίασή του, στις 24 Ιουνίου. To νέο
Δ.Σ. έχει ως εξής: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης
πρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος, Ιωάννης Β.
Βαρδινογιάννης αντιπρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος, Ιωάννης Ν.
Κοσμαδάκης αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος - εκτελεστικό μέλος, Πέτρος Τζ. Τζαν-
νετάκης αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος -
εκτελεστικό μέλος, Δημοσθένης Ν. Βαρδινο-
γιάννης μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Π.
Αλεξανδρίδης μη εκτελεστικό μέλος, Νίκη Δ.
Στουφή μη εκτελεστικό μέλος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Η Mytilineos, μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου -
Protergia, υπέγραψε συμφωνία με την Copenhagen Infrastructure Partners
(CIP), με έδρα τη Δανία, εκ μέρους του επενδυτικού σχήματος «CI New Mar-
kets Fund I», για την από κοινού συνεργασία (CIP 60% / Mytilineos 40%) για την
ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι δύο εταιρείες θα συνεισφέ-
ρουν εξίσου σε αυτήν την κοινή προσπάθεια, προκειμένου να εντοπίσουν τις
κατάλληλες εκείνες περιοχές όπου θα συναναπτύξουν και θα συγχρηματοδο-
τήσουν υπεράκτια αιολικά έργα, συνδυάζοντας πόρους και τεχνογνωσία. Το
CIP διαθέτει περίπου 15 δισ. ευρώ υπό διαχείριση, γεγονός το οποίο το καθιστά
το μεγαλύτερο fund παγκοσμίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Cope-
nhagen Offshore Partners είναι ο κύριος κατασκευαστής των έργων.

Ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ακινήτων στην Ελλάδα
διαθέτει η ΟΤΕ Estate, η θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΟΤΕ,
στην οποία έχει μεταβιβαστεί το σύνολο της ακίνητης περιου-
σίας του Οργανισμού, με σκοπό τη διαχείριση και την αξιοποί-
ησή της. Με βάση την τελευταία αποτίμηση (2020) από την Πει-
ραιώς Real Estate, όπως περιλαμβάνεται στις χρηματοοικονο-
μικές καταστάσεις της εταιρείας, η εύλογη αξία του χαρτοφυλα-
κίου της OTE Estate ανήλθε 884 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 1,4
εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη αξία του 2019. Συνο-
λικά στο χαρτοφυλάκιο της ΟΤΕ Estate περιλαμβάνονται 2.300
ιδιοκτησίες, 400 από τις οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο
από το 80% της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

ΟΤΕ Estate: 2.300 ιδιοκτησίες αξίας 884 εκατ. ευρώ

Ανοίγει νέο πρόγραμμα 
εθελούσιας εξόδου η Πειραιώς

Συμμαχία Mytilineos - CIP για ανάπτυξη πλωτών αιολικών πάρκων



ΣΕΑΟΠ: Το λαθρεμπόριο
αλκοολούχων στα «χέρια»
του οργανωμένου
εγκλήματος

Τα τελευταία χρόνια το θέμα του λαθρεμπορίου αλ-
κοολούχων ποτών έχει περάσει στα «χέρια» του οργα-
νωμένου εγκλήματος και έχει αναδειχθεί σε μείζον θέ-
μα, λόγω της υψηλής φορολόγησης, ανέφερε ο Σύνδε-
σμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοο-
λούχων Ποτών, σε ημερίδα. Ο κλάδος αλκοολούχων πο-
τών ανέδειξε το μέγεθος του ζητήματος. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το πα-
ράνομο εμπόριο αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα
ανέρχεται σε 11% της συνολικής κατανάλωσης. Αυτό ση-
μαίνει πως περίπου 5.000.000 φιάλες διακινούνται χω-
ρίς να καταβάλλουν ΕΦΚ και ΦΠΑ, με τις απώλειες εσό-
δων από ΕΦΚ αλκοολούχων ποτών να ανέρχονται σε
31.000.000 ετησίως μόνον από τα αλκοολούχα, εκτός
από τα χύμα αποστάγματα διήμερων παραγωγών (τσί-
πουρο / τσικουδιά), όπου το πρόβλημα είναι οξύτερο.
Παράλληλα, υπάρχουν ακόμη σημαντικότερες απώλειες
από τον ΦΠΑ, καθώς η κύρια ποσότητα των παρανόμως
διακινούμενων ποτών διοχετεύεται στην επιτόπια αγο-
ρά, με τις απώλειες ΦΠΑ να εκτιμάται ότι κυμαίνονται
από 28 έως 45 εκατ. ευρώ.

Eurobank: Στην Κρήτη κλιμάκιο 
της διοίκησης
Με τριήμερη
περιοδεία
στην Κρήτη,
η Eurobank
εγκαινιάζει
και πάλι τις
διά ζώσης
συναντήσεις
και τις επαφές με πελάτες της, μετά την περίοδο των
lockdowns. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κλιμά-
κιο της διοίκησης της τράπεζας, με επικεφαλής τον
αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Βα-
σιλείου, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που
δρομολογεί η τράπεζα με πελάτες και στελέχη της
στην Ελλάδα, θα επισκεφθεί το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο
και τον Άγιο Νικόλαο, ενώ προγραμματίζεται νέα πε-
ριοδεία σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Δράμα,
στις αρχές Ιουλίου.

Νέο κατάστημα Public στο «Golden
Hall», επένδυση 2 εκατ. ευρώ

Καινοτόμες υπηρεσίες, διευρυμένη ποικιλία
προϊόντων και μια νέα εμπειρία αγορών φέρ-
νει το νέο κατάστημα Public στο «Golden
Hall». Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική
ανακοίνωση, με νέο concept και προϊοντικό
μείγμα, έρχεται για να καλύψει πλήρως τις
ανάγκες όλων των καταναλωτών. Το νέο κατά-
στημα καλύπτει 3.200 τ.μ. και εκτείνεται σε
τρία επίπεδα, διευρύνοντας την γκάμα επιλο-
γών και φιλοξενώντας περισσότερους από
50.000 κωδικούς προϊόντων για όλη την οικο-
γένεια. Πρόκειται για μια επένδυση συνολικού
ύψους 2 εκατ. ευρώ, η οποία εντάσσεται στο
ευρύτερο επενδυτικό πλάνο της PMM, που πε-
ριλαμβάνει την αναβάθμιση υφιστάμενων κα-
ταστημάτων, το άνοιγμα νέων αλλά και σημαν-
τικές επενδύσεις στους κλάδους της τεχνολο-
γίας και των logistics.

Ανέπαφες συναλλαγές μέσω 
κινητού από την Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας τις νέες
τεχνολογίες για τη συνεχή αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών προς τους πελάτες της, δημιούργησε την
υπηρεσία Winbank Pay, που δίνει δυνατότητα για
ανέπαφες πληρωμές από android smartphone.
Ειδικότερα, οι πελάτες μπορούν να πραγματο-
ποιήσουν αγορές με τις κάρτες Visa & Master-
card® της Τράπεζας Πειραιώς, πλησιάζοντας το
κινητό τους στο POS του εμπόρου. Έτσι πραγμα-
τοποιούν τις καθημερινές συναλλαγές τους γρή-
γορα, εύκολα και με ασφάλεια, καθώς πληρώ-
νουν ανέπαφα με το κινητό τους, χωρίς να χρησι-
μοποιούν μετρητά ή τις φυσικές τους κάρτες, κά-
νοντας ταυτοποίηση της συναλλαγής από το κι-
νητό τους μέσω quick login PIN ή του δακτυλι-
κού τους αποτυπώματος, χωρίς να χρειάζεται να
έρχονται σε επαφή με το POS.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Energean: Νέο πρόγραμμα
γεωτρήσεων στη θάλασσα του Ισραήλ

Στη Stena Drilling ανέθεσε η Energean Israel,
θυγατρική του ομίλου Energean plc (LSE: ENOG,
TASE:), το νέο γεωτρητικό πρόγραμμα ανάπτυξης
στη θάλασσα του Ισραήλ, το οποίο θα εκτελεστεί στη
διάρκεια των 2022-2023, με στόχο την ανακάλυψη
πάνω από 1 δισ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου,
στη συντριπτική τους πλειονότητα σε φυσικό αέριο.
Πιο συγκεκριμένα, το συμβόλαιο με τη Stena Dril-
ling προβλέπει την εκτέλεση μίνιμουμ τριών γεω-
τρήσεων, καθώς και, ενδεχομένως, δύο ακόμη, με
την πρώτη εξ αυτών να αναμένεται να ξεκινήσει το
πρώτο τρίμηνο του 2022.

Συμφωνία Grid Telecom - Vodafone
Ελλάδας για τις οπτικές ίνες
Η Grid Telecom και η Vodafone Ελλάδας ανακοι-
νώνουν την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου
διάρκειας 20 ετών, με αντικείμενο την αμοιβαία
ανταλλαγή και την παραχώρηση της χρήσης των
δικτύων οπτικών ινών των δύο εταιρειών. Η συμ-
φωνία, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, θα επι-
τρέψει στα δύο μέρη να αξιοποιήσουν περαιτέρω
τμήματα του δικτύου κορμού, ώστε να προσφέ-
ρουν ακόμη περισσότερες επιλογές στους πελά-
τες τους και να υποστηρίξουν νέες επενδύσεις σε
ψηφιακές υποδομές. Ο ΑΔΜΗΕ προχωρά στη διά-
θεση υπηρεσιών ultra-high χωρητικοτήτων με-
ταξύ μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, μέσω
του τηλεπικοινωνιακού δικτύου τεχνολογίας
DWDM που αναπτύσσει.

Πλαστικά Θράκης: Νέο επενδυτικό
πρόγραμμα 25,5 εκατ. ευρώ

Έκτακτο επενδυτικό πρόγραμμα ενέκρινε το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. Οι
νέες επενδύσεις ανέρχονται στο ύψος των 25,5
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 21,4 εκατ. ευρώ αφορούν
σε αυτές που θα πραγματοποιηθούν κατά στις εγκα-
ταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη και 4,1 εκατ. ευρώ
σε εκείνες στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Σκο-
τία, ενώ όλες αφορούν στον τομέα των Τεχνικών
Υφασμάτων. Η χρηματοδότηση του νέου αυτού
επενδυτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί
κυρίως με ίδια κεφάλαια.
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Στα παιχνίδια Κροατία - Ισπανία 3-5 (παράταση)
και Ελβετία - Γαλλία 3-3 (5-4 πεν.), όπου συνέβη-
σαν όλα εκείνα τα παράδοξα και απίθανα που κα-

θιέρωσαν το ποδόσφαιρο ως τον «βασιλιά των σπορ»,
οι προπονητές έτρεξαν γρήγορα γρήγορα να προλά-
βουν τις επιθέσεις του καινούργιου φρούτου-μάστι-
γας των social media, τους haters. Αυτούς που αγα-
πούν να… μισούν το όποιο λάθος. Ο Ισπανός κόουτς
Λουίς Ενρίκε κάλυψε τον τερματοφύλακά του Γιουνάι
Σιμόν, τον πήρε αγκαλιά μετά το τέλος του ματς και τον
παρηγόρησε για το πιο αστείο γκολ όλων των εποχών
που δέχτηκε. Ο Πέδρι τού γύρισε την μπάλα από το
κέντρο, δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει και έγινε το
0-1. «Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών, απλώς
όταν το κάνει ένας τερματοφύλακας, αυτό είναι κατα-
δικαστικό. Αφήστε τον ήσυχο. Μην καταπιάνεστε με
αυτόν τώρα, αφού αφήσατε τον Μοράτα». Τι έγινε με

τον Μοράτα; Οι haters απείλησαν να σκοτώσουν τα παι-
διά του για την κακή απόδοσή του στα ματς των ομίλων!
Ουδείς ασχολήθηκε με το γεγονός ότι στο παιχνίδι
Κροατία - Ισπανία το ποδόσφαιρο έβγαλε αδρεναλίνη,
όταν οι Κροάτες προηγήθηκαν, στη συνέχεια η Ισπανία
πέρασε μπροστά 3-1 και μέσα σε πέντε λεπτά (85’ και
90’) ισοφάρισαν και έστειλαν το παιχνίδι στην παράτα-
ση, εκεί όπου οι Ισπανοί πέτυχαν άλλα δύο γκολ. Είναι
προφανές ότι οι haters έκαναν συμφωνία με τον… πό-
θο τους που είναι η νίκη και όχι με το αντικείμενο του
πόθου τους που είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Στο παιχνίδι Ελβετία - Γαλλία 3-3, το οποίο οδηγήθη-
κε στα πέναλτι, το νέο αστέρι του ποδοσφαιρικού γαλα-
ξία, ο 22χρονος Κιλιάν Εμπαμπέ, έχασε το τελευταίο
και προκρίθηκαν οι Ελβετοί. Ο Γάλλος κόουτς Ντιντιέ
Ντεσάμπ προσπάθησε να απαλύνει τον πόνο του: «Εί-
ναι ένα μάθημα ζωής για τον Κιλιάν, πρέπει να το πάρει

και να σηκωθεί πιο γρήγορα από ό,τι έπεσε. Είμαστε
ομάδα και φταίμε όλοι για τον αποκλεισμό». Οι Γάλλοι,
παραδοσιακοί γκρινιάρηδες του ποδοσφαίρου, απάν-
τησαν και στο απολογητικό ποστάρισμα του νεαρού στο
Instagram. «Δεν είμαστε μαζί σου πια, δεν μας νοιάζει
που έκανες ένα καλό Μουντιάλ», «είσαι ένα μηδενι-
κό», «πληρώσαμε την αλαζονεία σου» είναι τα πιο…
ήπια. Η Γαλλία με κορυφαίο τον Εμπαπέ είχε κατακτή-
σει το Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018! Όσο για τους Έλ-
ληνες haters, τον ειρωνεύονται ότι είναι μόνο για τη...
Μύκονο.

Για την ιστορία, η Ελβετία προηγήθηκε και στη συνέ-
χεια δέχτηκε τρία γκολ. Όμως, οι Ελβετοί έβαλαν δύο
γκολ (το πρώτο στο 81’ και το άλλο στις καθυστερή-
σεις), ενώ τους ακυρώθηκε ένα ακόμη για μερικά εκα-
τοστά οφσάιντ. Στους 8 η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την
Ισπανία.

Οι ματσάρες και οι... haters 
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Η
«Political» αποκάλυψε την
περασμένη εβδομάδα ότι
προκειμένου να αποφύγουμε

δυσάρεστες εκπλήξεις με τη «Μακε-
δονία» στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο υπάρχει μια κινητικότητα
τόσο σε πολιτικό όσο και σε αθλητικό
επίπεδο. Μια ματιά, ωστόσο, στο επί-
σημο σάιτ της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής φανερώνει ότι σε αθλητι-
κό επίπεδο η Βόρεια Μακεδονία
αναφέρεται και ως «Μακεδονία»
σκέτο αλλά και… FYROM! Τι από τα
τρία θα επικρατήσει στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες του Τόκιο; Θα βρεθού-
με και πάλι να… φωνάζουμε, όπως
και στο Euro, όπου η γειτονική χώρα
κατέβηκε κανονικά ως «Μακεδο-

νία»; Τον λόγο έχει πρωτίστως ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής (ΕΟΕ) Σπύρος Καπράλος,
ο οποίος πρέπει να ενημερώσει σε
ποιες ενέργειες έχει προβεί προς
αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, να
ενημερώσει ποιος θα είναι ο τηλεο-
πτικός λογότυπος της Βόρειας Μακε-
δονίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Διότι στο Euro όλη η υφήλιος έβλεπε
«MKD» («Μακεδονία», δηλαδή) και ο
ΑΝΤ1, που έχει τα δικαιώματα, το με-
τέτρεψε σε «NKM», Βόρεια Μακεδο-
νία - και ορθώς έπραξε.

ΔΟΕ: «Μακεδονία» 
και... FYROM στο επίσημο σάιτ 

Οι εμβολιασμένοι φίλαθλοι 
επιστρέφουν στα γήπεδα 

Την επιστροφή των θεατών στα γήπεδα, που θα
καλύπτουν το 85% της πληρότητας, ανακοίνωσε η
κυβέρνηση. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της χαλά-
ρωσης των μέτρων μετά την ύφεση που παρου-
σιάστηκε στα κρούσματα και θα ισχύσει από τη
15η Ιουλίου. Το άνοιγμα των γηπέδων θα γίνει υπό
τον όρο ότι οι θεατές θα είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι ή θα έχουν νοσήσει, οπότε θα έχουν δημι-
ουργήσει αντισώματα. Άπαντες, ωστόσο, θα πρέ-
πει να φορούν μάσκα. Οι δε ανήλικοι θα μπορούν
να προσέρχονται μόνο αν έχουν κάνει το self test.

Επόμενος στόχος το Τόκιο

Αυτό ήταν ένα σοκ για το παγκόσμιο τένις. Ο
Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο4 στον κόσμο), φιναλίστ
του Ρολάν Γκαρός, έχασε άνετα 3-0 σετ (6-4, 6-4,
6-3) και αποκλείστηκε από τον Αμερικανό Φράν-
σις Τιαφό, Νο57 στον κόσμο, στο εναρκτήριο παι-
χνίδι του στο Γουίμπλεντον! Σε δηλώσεις του ο
Τσιτσιπάς τόνισε ότι δεν ήταν έτοιμος για το τουρ-
νουά αυτό και ότι επόμενος στόχος είναι οι Ολυμ-
πιακοί Αγώνες του Τόκιο.

Δεν ήξεραν 
Σερ Άλεξ και Εμπαπέ!

Στο παιχνίδι Αγγλία - Σκοτία στο Γουέμπλεϊ σε-
κιουριτάς σταμάτησε το αυτοκίνητο του θρυλικού
πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. «Δεν γνωρίζω κανέναν
Φέργκιουσον, απαγορεύεται να είστε εδώ». Το

ίδιο συνέβη και πριν από το ματς Γαλλία - Πορ-
τογαλία στη Βουδαπέστη. Πάλι σε-

κιουριτάς σταμάτησε τον Εμπαπέ
και του είπε: «Περίμενε να βεβαι-
ώσει η αστυνομία αν είσαι εσύ»…

Μεταγραφικά…
Η ΑΕΚ πλήρωσε 400.000 ευρώ στην

Αλάνια και αγόρασε τον διεθνή αμυντικό
Γιώργο Τζαβέλλα, ενώ μιλάει και με τον

Γάλλο φορ Λε Ταλέκ. Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει
την καριέρα του ο Μαροκινός μέσος Ελ Καντουρί
για τα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με δημοσί-
ευμα της γερμανικής «Bild», ο Ολυμπιακός εν-
διαφέρεται να πάρει πίσω τον Παναγιώτη Ρέτσο
από τη Λεβερκούζεν.

«Διαστημικό» ποδόσφαιρο
Αν μιλάμε για «διαστημικό» ποδόσφαιρο, το ματς Γαλ-
λία - Πορτογαλία 2-2 στο Euro έβλεπε και ο Γάλλος
αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήμα-
τος (ESA) Τόμας Πεσκέ και το πόσταρε φυσικά στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Ο Πεσκέ έβγαλε
μια φωτογραφία μπροστά σε μια τεράστια οθόνη ενώ ο
ίδιος στεκόταν μπροστά και... αιωρούνταν! 

Περίπατος 
για τη Σάκκαρη…

Η Μαρία Σάκκαρη σαν σε προπόνηση νίκησε 2-0 σετ (6-1, 6-1) σε 49 λεπτά της ώρας την Ολλανδέζα
Αράντσα Ρους και ξεκίνησε με το δεξί στο τουρνουά του Γουίμπλεντον. Κατά πάσα πιθανότητα, 
στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Σέλμπι Ρότζερς. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια 
είχε επτά «άσους» στο σερβίς της, ενώ προκρίνεται για τρίτη φορά στον δεύτερο γύρο.
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«Αντόνιο θεέ, 
πάρε την ΠΑΕ»! 

• Τρίτη φορά μπαμπάς ο 59χρονος
Τζώνυ Θεοδωρίδης. Όλα κορίτσια!

• Για πρώτη φορά ο Άκης Πετρε-
τζίκης μάς έδειξε την εγκυμο-
νούσα σύντροφό του Κωνσταντί-
να Παπαμιχαήλ! «40 εβδομάδες
και ακόμη περιμένουμε», σχο-
λίασε ο σεφ!

• Αποσύρεται προς το παρόν ο «Αγρό-
της μόνος ψάχνει», αλλά την Κων-
σταντίνα Σπυροπούλου δεν τη μέλλει.
Υπάρχει και άλλο πρότζεκτ στον ΣΚΑΪ
για εκείνη.

• Στον πάγο και το «Ελλάδα έχεις
ταλέντο» του ΑΝΤ1.

• Την Αγγελική Νικολούλη θέλει πάση
θυσία το «μεγάλο κανάλι».

• Η πολυτάλαντη Αφροδίτη Λιάν-
του (κόρη της Εβελίνας Παπού-
λια) και ο Liam Ireland είναι οι
πρωταγωνιστές της νέας σειράς
του Mega «Η γη της ελιάς».

• Μαρία Κορινθίου: Έριξε το Insta-
gram με το φλοράλ σέξι μπικίνι της.

• Η Τόνια Σωτηροπούλου διέψευ-
σε πως θα παρουσιάσει το
«Dancing with the stars».

• Η κόρη του πρωθυπουργού Δάφνη
Μητσοτάκη «έκλεισε» τα 17 και το
γιόρτασε με φίλες της σε συναυλία της
Άννας Βίσση!

• Η Κάτια Ταραμπάνκο αποκάλυ-
ψε ότι πάσχει από ψωρίαση.

• Η Χρυσηίδα Δημουλίδου μετά το
ποστ για τον καθ’ ομολογίαν δολοφό-
νο στα Γλυκά Νερά φοβάται για τη
ζωή της και ακύρωσε την εμφάνισή
της στην Έκθεση βιβλίου της Θεσσα-
λονίκης. 

• Θανάσης Πάτρας, Φλορίντα Πε-
τρουτσέλι και Κώστας Τσουρός
στη νέα εκπομπή της Ελεονώρας
Μελέτη στο Mega. 

Ο
ξύτατες αντιδράσεις
προκάλεσε η μετα-
μόρφωση της Θεσ-
σαλονίκης σε Μαϊάμι

για τις ανάγκες της κινηματογρα-
φικής υπερπαραγωγής «The En-
forcer» με πρωταγωνιστή τον χο-
λιγουντιανό σταρ Αντόνιο Μπαν-
τέρας. Το Τwitter πήρε… φωτιά
από περιφρονητικά σχόλια, με
επιχείρημα ότι το σενάριο δεν
αναδεικνύει τις ομορφιές της
πόλης, αντιθέτως «κρύβεται» πί-
σω από γήπεδα γκολφ και αμερι-
κανιές, επιγραφές και αυτοκίνη-
τα που δεν κυκλοφορούν ούτε
καν στην Ευρώπη. Σε αυτό ήρθε
να προστεθεί και η πληροφορία
ότι η Ελλάδα θα πληρώσει το…
μάρμαρο, συμβάλλοντας κατά
40% στον προϋπολογισμό της πα-
ραγωγής.

«Η μεταμφιεσμένη Θεσσαλο-
νίκη σε Μαϊάμι ουσιαστικά δεν
κερδίζει σε διαφημιστική προ-
βολή ως τουριστικός προορι-
σμός… Θα πληρώσουμε με κρα-
τικό χρήμα μια ταινία που ούτε
προσωπικό από τη χώρα μας θα
χρησιμοποιήσει ούτε θα διαφη-
μίσει τη χώρα στο εξωτερικό»,
ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάμα-
τος - Ακροάματος.

Στον αντίποδα, εμφανίστηκαν
θαυμαστές-υπερασπιστές του
κινηματογραφικού «Security»,
δημοσιεύοντας παλαιότερες δη-
λώσεις του, τότε που αρνήθηκε
να υποδυθεί τον Κεμάλ Ατα-
τούρκ: «Πάντα μου άρεσε να βρί-

σκομαι σε ιστορικές ταινίες.
Ωστόσο, όταν οι Τούρκοι μού
πρόσφεραν να παίξω τον ρόλο
του Ατατούρκ για τρελά χρήματα,
αρνήθηκα αμέσως. Αυτή ήταν η
πιο αληθινή απόφαση στην ιστο-
ρία της καριέρας μου», ανέφερε
ο πρωταγωνιστής.

Πέρα από τα παρατράγουδα, η
συμπρωτεύουσα ζει τον δικό της
μύθο, με τα κορίτσια να ξεροστα-
λιάζουν έξω από τις αποθήκες
«Κορδογιάννη» (πρώην hot spot

προσφύγων Θέρμης), όπου
έχουν βάση τα στούντιο της ται-
νίας, προκειμένου να εξασφαλί-
σουν μια selfie με τον Χολιγουν-
τιανό γόη!

Η επική εμφάνιση του Λατίνου
πρωταγωνιστή στις εγκαταστά-
σεις του Γ.Σ. Ηρακλή (μεταμορ-
φώθηκε σε γήπεδο γκολφ) έδω-
σε άλλον αέρα στον σύλλογο! Ο
διάσημος σούπερ σταρ, ντυμέ-
νος στα λευκά, χαλαρός και ευ-
διάθετος, υπέγραψε φανέλες της
ομάδας μέχρι τη στιγμή που
«χτύπησε» η κλακέτα για τις
πρώτες σκηνές. Λίγες ώρες μετά
το Διαδίκτυο πλημμύρισε με φω-
τογραφίες του συνοδευόμενες
από αποθεωτικά σχόλια και
αθλητικά συνθήματα όπως το
«Αντόνιο θεέ, πάρε την ΠΑΕ
Ηρακλής!».

Χθες τα γυρίσματα συνεχίστη-
καν με εντατικό ρυθμό στη Θέρ-
μη, την Καλαμαριά, τη Μηχανιώ-
να, τη Βίλκα και τις επόμενες μέ-
ρες σε διάφορα κεντρικά σημεία
της Θεσσαλονίκης αλλά και στο
Δέλτα του Αξιού. Σήμερα θα
κλείσει τμήμα της Περιφερει-
ακής Οδού από τον Κ12 (κόμβος
Πανοράματος) μέχρι τη διασταύ-
ρωση Πρασακάκη από τις 6 το
απόγευμα έως τις 5 το πρωί της
Πέμπτης 1 Ιουλίου, ενώ, σύμφω-
να με πληροφορίες του gr-
times.gr, το Σάββατο 3 Ιουλίου
θα κλείσει τμήμα στην Εθνικής
Αμύνης μέχρι Παύλου Μελά από
τις 10 το πρωί έως τις 6 το από-
γευμα.



Άγγιξε… ευαίσθητες χορδές 

Συγκινητικό «ευχαριστώ» του Γιώργου Μα-
ζωνάκη για το φετινό βραβείο «Καλύτερου
τραγουδιού» στα 18α Mad Awards. Το κομμά-
τι με τίτλο «Μπουζούκι. Οι ευαίσθητες χορ-
δές» σάρωσε τις υπόλοιπες υποψηφιότητες,
με τον εκκεντρικό τραγουδιστή να δηλώνει:
«Ευχαριστώ από καρδιάς τον δήμαρχο Αθη-
ναίων, τον φίλο Κώστα Μπακογιάννη, για τα
συγκινητικά και τιμητικά του λόγια. Η βράβευ-
ση και από το mad κοινό αποδεικνύει ότι το
λαϊκό τραγούδι δεν έχει ηλικία, δεν έχει επο-
χή και ότι το μπουζούκι όπως είχα πει… είναι
ένα παγκόσμιο, σύγχρονο σύμβολο».

Ασορτί με τη μικρή Αναστασία 

Η Δούκισσα Νομικού αγκαλιά με τη... «mini me»
της! Η γλυκύτατη μαμά πόζαρε στο Instagram με
τη μικρή της κόρη Αναστασία που της μοιάζει πο-
λύ, φορώντας πανομοιότυπα ολόσωμα μαγιό για
καλό σκοπό! «Το limited edition και το ασορτί
Mini Me παιδικό surfsuit υποστηρίζουν το έργο
της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, αφού όλα τα έσο-
δα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για τη σίτιση
των άπορων οικογενειών με ανήλικα παιδιά»,
αποκάλυψε η παρουσιάστρια του «Super
makeover»!

Νικολέττα Καρρά και Διονύσης
Παναγιωτάκης: το νέο hot ειδύλ-
λιο της σόουμπιζ! Το τέλος της
καραντίνας έκανε το... θαύμα της
και έφερε κοντά τη διαζευγμένη
ηθοποιό με τον θεατρικό επιχει-
ρηματία (πρώην σύζυγο της Ελέ-
νης Κούρκουλα), οι οποίοι γνω-
ρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών
και ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα!
Το ευτυχισμένο ζευγάρι δεν κά-
νει καμία προσπάθεια να κρύψει
τη σχέση του, κυκλοφορώντας
χέρι χέρι στα κοσμοπολίτικα νη-
σιά των Κυκλάδων!

ΔΔεν άντεξε τον καύσωνα…
Το «απόλυτο θηλυκό» Ασημίνα Ιγγλέζου
ήρθε στην Αθήνα για επαγγελματικούς
λόγους και τίναξε στον αέρα πελάτες και
εργαζομένους κεντρικού ξενοδοχείου,
όπου κατέλυσε για λίγα 24ωρα. Η πρώην
«Survivor» δεν άντεξε τον καύσωνα των
ημερών και βρήκε καταφύγιο στην πισί-
να, σκορπώντας απανωτά εγκεφαλικά
στον αντρικό πληθυσμό με το μπραζίλιαν
ροζ μπικίνι που άφηνε σε κοινή θέα τούς
ολοστρόγγυλους γλουτούς της.

Νέο hot ειδύλλιο! 

O
νειρο οι πρώτες διακοπές της Ελένης Χατζίδου και του
Ετεοκλή Παύλου με την κορούλα τους Μελίτα - Δήμητρα.
Το ζευγάρι, που οργανώνει γάμο και βαφτίσια για τον ερ-
χόμενο Σεπτέμβριο, επέλεξε πολυτελέστατο ξενοδοχείο

του Ναυπλίου για την καλοκαιρινή τους εξόρμηση, ποζάροντας τρι-
σευτυχισμένοι στην πισίνα. «Οι πρώτες μας διακοπές ήταν υπέρο-
χες! Το Μελιτάκι χάρηκε τόσο πολύ! Δεν έβγαινε από το νερό, μόνο
το Μπλουμ την ενδιέφερε και πολύ καλά έκανε. Θα σας είμαι απο-
λύτως ειλικρινής όμως... Η κούραση μεγάλη όταν έχεις ένα και πό-
σω μάλλον και περισσότερα παιδιά», αποκάλυψε η τραγουδίστρια
σε ένα μακροσκελές διαδικτυακό ποστ: «Να δίνουμε αγάπη, πολλές
αγκαλιές και φροντίδα ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγει
ένας υγιής άνθρωπος στην κοινωνία. Ευχές σε μάνες και πατεράδες
για καλή υπομονή».
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Ο Τζάστιν «οργώνει» τις Κυκλάδες 
Ο 27χρονος ποπ σταρ Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγό του Χέιλι
Μπάλντουιν άφησαν την κοσμοπολίτικη Μύκονο και επισκέφτη-
καν τη Μήλο, απολαμβάνοντας τοπικές νοστιμιές σε μικρά τα-
βερνάκια. Ο διάσημος τραγουδιστής ανακατεύτηκε με τους
απλούς τουρίστες και τους νησιώτες, έγινε φίλος με 79χρονο
ψαρά, ξετρελάθηκε με την ψητή σαρδέλα και πήρε πακέτο άλλες
τέσσερις μερίδες για το σκάφος.

Πρώτες διακοπές 
με την κορούλα τους



Τ
ο καλοκαίρι είναι εδώ, όπως και τα μπά-
νια και η θάλασσα! Αρκετές κυρίες νιώ-
θουν αμηχανία για την εμφάνισή τους
και η εικόνα τους δεν τις ικανοποιεί αρ-

κετά για την εμφάνιση στην παραλία. Συνήθως, τα
σημεία που τις ενοχλούν είναι οι ατέλειες στους
βραχίονες, στα γόνατα, στους μηρούς ή στην κοι-
λιακή χώρα, τα λεγόμενα «παχάκια» που τις πε-
ριορίζουν τις ενδυματολογικές τους επιλογές. 

«Είναι γεγονός ότι η παρατεταμένη καραντίνα,
σε πολλές περιπτώσεις, είχε ως αποτέλεσμα την
πρόσληψη βάρους, κάνοντας τις ασυμμετρίες πιο
εμφανείς. Εντούτοις, επειδή τα τοπικά προβλή-
ματα είναι γονιδιακού τύπου, η διατροφή, η
άσκηση και η απώλεια βάρους δυστυχώς δεν αν-
τιμετωπίζουν τη συσσώρευση λιπώδους ιστού σε
συγκεκριμένες περιοχές. Όσο βάρος κι αν χάσει
κανείς, πάντα θα υπάρχει ένας πλεονασμός τοπι-
κά και, ακόμα και με μια μικρή προσθήκη κιλών,
τα «επίμαχα» σημεία θα γίνονται περισσότερο
εμφανή», αναφέρει η πλαστικός χειρουργός
Αναστασία Σεφέρη - Δανιήλ και προτείνει θερα-
πείες-εξπρές, για καλύτερη εικόνα και συνδυα-
στικές θεραπείες μέσα σε λίγες ώρες και με μό-
νιμο αποτέλεσμα. «Οι επεμβάσεις αυτές μπο-
ρούν να διενεργηθούν σε ένα σημείο ή σε περισ-
σότερα, συνδυαστικά. Στο πρόσωπο εφαρμόζον-
ται στο πηγούνι (προγούλι) και στο σώμα στους
βραχίονες, στην κοιλιακή χώρα, στους μηρούς
και στα γόνατα, ενώ αντιμετωπίζουν και τη γυναι-

κομαστία στους άνδρες. Με τις διαδικασίες αυτές
αφαιρούμε τα βασικά λιποδυστροφικά κύτταρα
και καταστρέφεται η λιποαποθήκη. Ταυτόχρονα,

γίνεται επεξεργασία στον υποδόριο ιστό και
σφίγγει το δέρμα, έτσι ώστε να μην «κρεμάσει». 

Η καταστροφή της λιποαποθήκης γίνεται με λι-
πόλυση, με τη χρήση λέιζερ και ραδιοσυχνοτή-
των. Με τις ίδιες μεθόδους γίνεται και η σύσφιγ-
ξη. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, καθώς κατα-
στρέφεται η λιποαποθήκη βάσης, από την οποία
προέρχονται τα βασικά δυστροφικά λιποκύττα-
ρα», αναφέρει η κυρία Σεφέρη - Δανιήλ. Και
συμπληρώνει: «Η διαδικασία δεν απαιτεί πάντα
τομές και, όταν γίνονται, αυτές είναι μικροσκοπι-
κές, έως 1 cm, σε μη εμφανή σημεία και δεν αφή-
νουν καν σημάδι. Στο προγούλι, η τομή γίνεται
κάτω από το πηγούνι, στο στήθος στους άνδρες
γίνεται στη θηλαία άλω (ένωση του σκούρου με
το λευκό δέρμα), στο γόνατο γίνεται στην πίσω
πλευρά του και στην κοιλιακή χώρα γίνεται συνή-
θως υπερηβικά. Τα ράμματα είναι απορροφήσι-
μα, γίνονται εσωτερικά και, επίσης, δεν είναι εμ-
φανή. Ανάλογα με το χρώμα του δέρματος, ενδέ-
χεται να υπάρξει μία μικρή, παροδική διαφορά
στο χρώμα τοπικά», εξηγεί η ειδικός. 
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Θεραπείες-express πριν από… το μπικίνι

kpapakosto@yahoo.gr

Αρκετές κυρίες νιώθουν αμηχανία
για την εμφάνισή τους και η εικόνα
τους δεν τις ικανοποιεί αρκετά…

Μικρές παρεμβάσεις, 
μόνιμο αποτέλεσμα
Στόχος των επεμβάσεων αυτών είναι η κα-
ταστροφή των μικρών τοπικών λιποαποθη-
κών που βρίσκονται στις περιοχές όπου εν-
τοπίζεται το πρόβλημα, δίνοντας μόνιμο
αποτέλεσμα. Διενεργούνται συνήθως με
τοπική αναισθησία ή, σε κάποιες περιπτώ-
σεις, με μέθη και δεν απαιτείται νοσηλεία.
Στη συνέχεια γίνεται μία περίδεση για 3-4
εικοσιτετράωρα και σε 5-6 ημέρες το αργό-
τερο μπορεί κανείς να βγει στην παραλία.
«Παρότι τα προβλήματα είναι μικρά, συχνά
είναι σημαντικά γι’ αυτόν που τα αντιμετω-
πίζει, καθώς τον ενοχλούν, ειδικά εάν
υπάρχουν όλα μαζί σε ένα σώμα. Έτσι, πα-
ρόλο που μπορεί κανείς να έχει χάσει βά-
ρος ή να γυμνάζεται, λόγω γονιδιακών τά-
σεων μπορεί το σώμα να μην είναι συμμε-
τρικό. Προκειμένου να αποκτήσει κανείς
αυτήν τη συμμετρία, θα πρέπει οι πολύ μι-
κρές προβληματικές περιοχές να σμιλευ-
τούν», αναφέρει η δρ Σεφέρη - Δανιήλ.

Αναστασία Σεφέρη - Δανιήλ, 
πλαστικός χειρουργός 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη
ΔΡΑΚΟΣ: 8 Φεβρουαρίου 1940 - 26

Ιανουαρίου 1941 / 27 Ιανουαρίου
1952 - 13 Φεβρουαρίου 1953 / 13
Φεβρουαρίου 1964 - 1 Φεβρουα-
ρίου 1965 / 31 Ιανουαρίου 1976 -
17 Φεβρουαρίου 1977 / 17 Φε-
βρουαρίου 1988 - 5 Φεβρουαρίου
1989 / 5 Φεβρουαρίου 2000 - 23
Ιανουαρίου 2001 / 23 Ιανουαρίου
2012 - 9 Φεβρουαρίου 2013

ΦΙΔΙ: 27 Ιανουαρίου 1941 - 14 Φε-
βρουαρίου 1942 / 14 Φεβρουαρί-
ου 1953 - 2 Φεβρουαρίου 1954 / 2
Φεβρουαρίου 1965 - 20 Ιανουαρί-
ου 1966 / 18 Φεβρουαρίου 1977 - 6
Φεβρουαρίου 1978 / 6 Φεβρουα-
ρίου 1989 - 26 Ιανουαρίου 1990 /
24 Ιανουαρίου 2001 - 11 Φεβρουαρίου
2002) / 10 Φεβρουαρίου 2013 - 30 Ιανουα-
ρίου 2014

ΑΛΟΓΟ: 15 Φεβρουαρίου 1942 - 4 Φεβρουα-
ρίου 1943 / 3 Φεβρουαρίου 1954 - 23 Ια-
νουαρίου 1955 / 21 Ιανουαρίου 1966 - 8 Φε-
βρουαρίου 1967 / 7 Φεβρουαρίου 1978 - 27
Ιανουαρίου 1979 / 27 Ιανουαρίου 1990 - 14
Φεβρουαρίου 1991 / 12 Φεβρουαρίου 2002
- 31 Ιανουαρίου 2003 / 31 Ιανουαρίου 2014 -
18 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΤΣΙΚΑ: 5 Φεβρουαρίου 1943 - 24 Ιανουαρί-
ου 1944 / 24 Ιανουαρίου 1955 - 11 Φεβρουα-
ρίου 1956 / 9 Φεβρουαρίου 1967 - 29 Ια-
νουαρίου 1968 / 28 Ιανουαρίου 1979 - 15
Φεβρουαρίου 1980 / 15 Φεβρουαρίου 1991
- 3 Φεβρουαρίου 1992 / 1 Φεβρουαρίου
2003 - 21 Ιανουαρίου 2004 / 19 Φεβρουαρί-
ου 2015 - 7 Φεβρουαρίου 2016

ΠΙΘΗΚΟΣ: 25 Ιανουαρίου 1944 - 12 Φεβρουα-
ρίου 1945 / 12 Φεβρουαρίου 1956 - 30 Ια-
νουαρίου 1957 / 30 Ιανουαρίου 1968 - 16
Φεβρουαρίου 1969 / 16 Φεβρουαρίου 1980
- 4 Φεβρουαρίου 1981 / 4 Φεβρουαρίου
1992 - 22 Ιανουαρίου 1993 / 22 Ιανουαρίου
2004 - 8 Φεβρουαρίου 2005 / 8 Φεβρουα-
ρίου 2016 - 27 Ιανουαρίου 2017

ΠΕΤΕΙΝΟΣ: 13 Φεβρουαρίου 1945 - 1 Φε-
βρουαρίου 1946 / 31 Ιανουαρίου 1957 - 17
Φεβρουαρίου 1958 / 17 Φεβρουαρίου 1969
- 5 Φεβρουαρίου 1970 / 5 Φεβρουαρίου
1981 - 24 Ιανουαρίου 1982 / 23 Ιανουαρίου
1993 - 9 Φεβρουαρίου 1994 / 9 Φεβρουαρί-
ου 2005 - 28 Ιανουαρίου 2006 - 28 Ιανουα-
ρίου 2017 - 13 Φεβρουαρίου 2018

ΣΚΥΛΟΣ: 14 Φεβρουαρίου 1934 - 3 Φεβρουα-
ρίου 1935 / 2 Φεβρουαρίου 1946 - 21 Ια-
νουαρίου 1947/ 18 Φεβρουαρίου 1958 - 7
Φεβρουαρίου 1959 / 6 Φεβρουαρίου 1970 -
26 Ιανουαρίου 1971 / 25 Ιανουαρίου 1982 -
12 Φεβρουαρίου 1983 / 10 Φεβρουαρίου
1994 - 30 Ιανουαρίου 1995 / 29 Ιανουαρίου

2006 - 17 Φεβρουαρίου 2007, 14 Φεβρουα-
ρίου 2018 - 5 Φεβρουαρίου 2019

ΧΟΙΡΟΣ: 4 Φεβρουαρίου 1935 - 23 Ιανουαρί-
ου 1936 / 22 Ιανουαρίου 1947 - 9 Φεβρουα-
ρίου 1948 / 8 Φεβρουαρίου 1959 - 27 Ια-
νουαρίου 1960 / 27 Ιανουαρίου 1971 - 14
Φεβρουαρίου 1972 / 13 Φεβρουαρίου
1983- 1 Φεβρουαρίου 1984 / 31 Ιανουαρίου
1995 - 18 Φεβρουαρίου 1996 / 18 Φεβρουα-
ρίου 2007 - 6 Φεβρουαρίου 2008, 5 Φε-
βρουαρίου 2019 - 24 Ιανουαρίου 2020

ΠΟΝΤΙΚΟΣ: 24 Ιανουαρίου 1936 - 10 Φε-
βρουαρίου 1937 / 10 Φεβρουαρίου 1948 -
28 Ιανουαρίου 1949 / 28 Ιανουαρίου 1960 -
14 Φεβρουαρίου 1961 / 15 Φεβρουαρίου
1972 - 2 Φεβρουαρίου 1973 / 2 Φεβρουαρί-
ου 1984 - 19 Φεβρουαρίου 1985 / 19 Φε-
βρουαρίου 1996 - 6 Φεβρουαρίου 1997 / 7
Φεβρουαρίου 2008 - 25 Ιανουαρίου 2009

ΒΟΔΙ: 11 Φεβρουαρίου 1937 - 30 Ιανουαρίου
1938 / 29 Ιανουαρίου 1949 - 17 Φεβρουαρί-
ου 1950 / 15 Φεβρουαρίου 1961 - 4 Φε-
βρουαρίου 1962 / 3 Φεβρουαρίου 1973 - 22
Ιανουαρίου 1974 / 20 Φεβρουαρίου 1985 - 8
Φεβρουαρίου 1986 / 7 Φεβρουαρίου 1997 -
27 Ιανουαρίου 1998 / 26 Ιανουαρίου 2009 -
13 Φεβρουαρίου 2010

ΤΙΓΡΗΣ: 31 Ιανουαρίου 1938 - 18 Φεβρουαρί-
ου 1939 / 17 Φεβρουαρίου 1950 - 5 Φε-
βρουαρίου 1951 / 5 Φεβρουαρίου 1962 - 24
Ιανουαρίου 1963 / 23 Ιανουαρίου 1974 - 10
Φεβρουαρίου 1975 / 9 Φεβρουαρίου 1986 -
28 Ιανουαρίου 1987 / / 28 Ιανουαρίου 1998 -
15 Φεβρουαρίου 1999/ 14 Φεβρουαρίου
2010 - 2 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΓΟΣ: 19 Φεβρουαρίου 1939 - 8 Φεβρουα-
ρίου 1940 / 6 Φεβρουαρίου 1951 - 28 Ια-
νουαρίου 1952 / 25 Ιανουαρίου 1963 - 12
Φεβρουαρίου 1964 / 11 Φεβρουαρίου 1975
- 30 Ιανουαρίου 1976 / 29 Ιανουαρίου 1987 -
16 Φεβρουαρίου 1988 / 16 Φεβρουαρίου
1999 - 4 Φεβρουαρίου 2000 / 3 Φεβρουαρί-
ου 2011 - 22 Ιανουαρίου 2012

Κριός
(21/3-20/4)
Η ορθόδρομη, πλέον, πορεία του
Ερμή βοηθά να προχωρήσουν,
επιτέλους, τα επαγγελματικά
σας, χωρίς καθυστερήσεις και
προβλήματα. Ίσως νιώσετε αρ-
κετά κουρασμένοι, καθώς θα
τρέχετε συνεχώς, αλλά αξίζει ο
κόπος, γιατί θα αποδείξετε την
αξία σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Άρης ζορίζει την εργασιακή σας
καθημερινότητα με πολλές ευθύ-
νες και κόπο, αλλά ο Δίας και ο Πο-
σειδώνας σάς χαρίζουν δημιουρ-
γικότητα, έμπνευση και ίσως φή-
μη. Η φιλοδοξία σας να επιτύχετε
ενισχύεται σημαντικά.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μην κάνετε υπερπροσπάθειες και
καταρρεύσετε οργανικά ή ψυχο-
λογικά. Επίσης, μπορείτε να βελ-
τιώσετε την εμφάνισή σας, αλλά
μην οδηγηθείτε σε εξαντλητικές
δίαιτες που ίσως θέσουν σε κίν-
δυνο την υγεία σας. Δώστε προ-
σοχή στον εσωτερικό σας κόσμο.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η συνεχιζόμενη πορεία του
Πλούτωνα στον Αιγόκερω εί-
ναι η πιο δύσκολη επιρροή που
δεν σας αφήνει να ησυχάσετε
λεπτό, μια και προκαλεί εντά-
σεις και εκνευρισμούς. Θα
χρειαστείτε αρκετή ξεκούραση,
αισιοδοξία και ψυχραιμία για
να τα βγάλετε πέρα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οι δεσμευμένοι πρέπει να μάθετε
την αξία της υπομονής. Θα έρθουν
πολλές προτάσεις για συνεργα-
σίες, αλλά θα βγουν στην επιφά-
νεια ανταγωνισμοί. Τουλάχιστον,
η Αφροδίτη φέρνει και κάποια τί-
μια άτομα γύρω σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σχέσεις και συνεργασίες είναι στο
επίκεντρο των εξελίξεων με τον
καλύτερο τρόπο. Αν και σεις δείξε-
τε το καλό σας πρόσωπο, ο έρωτας
θα σας χαμογελάσει. Εργασιακά
μπορείτε να τα καταφέρετε, με όλα
τα εμπόδια που ίσως να παρουσια-
στούν.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Στα καλά της μέρας είναι ότι βά-
ζετε πιο γερά θεμέλια σε συναι-
σθηματικό και οικονομικό επί-
πεδο. Η επαγγελματική σας ζωή
θα είναι, επίσης, πολύ καλύτε-
ρη, αφού θα σας δοθούν ευκαι-
ρίες να αναδειχθείτε.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Άρης αυξάνει τα έσοδά σας,
ενώ η Αφροδίτη φέρνει λεφτά
κάθε φορά που απελπίζεστε.
Μερικοί ίσως έχετε και ένα πο-
λύ σημαντικό έσοδο! Ερωτικά,
να βάζετε μόνο ό,τι αξίζει στη
ζωή σας οι αδέσμευτοι.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αφροδίτη και Άρης σάς επιτρέ-
πουν να νιώθετε πιο δυνατοί στις
συναλλαγές σας και να είστε…
ακραία ερωτικοί! Η Αφροδίτη
σάς φέρνει πολύ καλές συνεργα-
σίες, ενώ ο Άρης στηρίζει τον το-
μέα των σχέσεων. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θα έχετε περισσότερα κέφια για
εξόδους, για φλερτ και για ταξίδια,
ενώ οι δεσμευμένοι περνάτε καλύ-
τερα με το ταίρι σας. Ωστόσο, ο Κρό-
νος σάς αναγκάζει να σκέπτεστε
περισσότερο τις οικονομικές ανάγ-
κες σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Πρέπει να περνάτε μία - μία τις
δυσκολίες και θα φτάνετε στον
στόχο σας. Να είστε φειδωλοί και
συνετοί στη διαχείριση των χρη-
μάτων σας. Λόγω του Άρη και της
Αφροδίτης, κάποια άτομα σας ζο-
ρίζουν.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Κάποια άτομα επαναλαμβάνουν
τα ίδια και τα ίδια και αυτό σας
έχει κουράσει. Ο έρωτας θα είναι
στο πλευρό σας και πιο… τρυφε-
ρός! Είστε ζορισμένοι από τις ευ-
θύνες σας, που αυξάνονται συνε-
χώς.

Οι προβλέψεις της ημέραςΒρες το ζώδιό σου στο Κινέζικο Ωροσκόπιο
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Π
ολύ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Αλέξη
Τσίπρα, αλλά η σκληρή πραγματικότητα δεν
με αφήνει. Διότι ασφαλώς «η αλληλεγγύη

είναι στάση ζωής, δεν εξαργυρώνεται». Ξέρετε,
όμως, πόσοι νέοι από 18 έως 25 ετών δήλωσαν μέσα
σε λίγες ώρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το
voucher των 150 ευρώ ότι θα εμβολιαστούν; Έως
χθες το μεσημέρι είχαν ξεπεράσει τις 18.000, ενώ
ολόκληρη την περασμένη εβδομάδα ιδρώσαμε για
να φθάσουν (σκέτα) τις 8.000. Προφανώς η «αλλη-
λεγγύη», η οποία, ως γνωστόν, κατέχει δεσπόζουσα
θέση στη λίστα με τα προτερήματα της ελληνικής
φυλής, ήθελε το σπρωξιματάκι της. Κατανοώ, συνε-
πώς, την ιδεολογική αντίδραση του αρχηγού της αν-
τιπολιτεύσεως. Αν και υποθέτω ότι την αγανάκτησή
του προκάλεσε λιγότερο η άρνηση των νεότερων
βλαστών μας να εμβολιαστούν και περισσότερο η
υποψία ότι ο Κυρ. Μητσοτάκη επιβουλεύεται τα κοι-
νά με τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ καβατζάρει το 20%-23% των
δημοσκοπήσεων. Οπότε είχε δίκιο η κυβερνητική
εκπρόσωπος, η οποία του καταλόγισε πως, κατηγο-
ρώντας την κυβέρνηση για «εξαγορά», κρίνει εξ
ιδίων τα αλλότρια. Βέβαια, τα περί «αντισταθμιστι-
κών οφελών» προς την τάλαινα νεολαία πολύ σύγ-
χυσαν τους ανά την επικράτεια μισθωτούς, ανέρ-
γους και συνταξιούχους που, επί εξάμηνο και βάλε,
έγιναν ένα με τα ντουβάρια των σπιτιών τους χωρίς
να τα σπάνε στην πλατεία Βαρνάβα. Αλλά η πολιτική
επικοινωνία έχει και τις λακκούβες της.

Τα vouchers (δωροκάρτες ή freedom pass ή ό,τι
άλλο) μαζί με τις διευκολύνσεις στους χώρους
άθλησης και πολιτισμού, συν τα μαγαζιά «δύο τα-
χυτήτων» για εμβολιασμένους και μη, δείχνουν
ελκυστικά προς όσους διστάζουν να εμβολιαστούν.

Η αλήθεια είναι πως όλα τούτα τα μέτρα, μάλλον
ανελεύθερα και αντιδημοκρατικά, παρατείνουν το
καθεστώς διακρίσεων και περιορισμών που ο κο-
ρονοϊός επέβαλε. Ωστόσο, μεταξύ δύο κακών το μη
χείρον βέλτιστον. Που μπορεί να μεταφραστεί σε
κάτι: να σταθούμε πρώτα όρθιοι ώστε να αλλάξου-
με στη συνέχεια τα πράγματα. Άλλωστε, από το μέ-
τωπο καταπολέμησης της πανδημίας και στήριξης
της οικονομίας τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Κατ’
εκτίμηση των επιστημόνων, δεν αρκεί πλέον ο εμ-
βολιασμός του πληθυσμού κατά 65% ώστε να επι-
τευχθεί τείχος ανοσίας. Η μετάλλαξη Δέλτα ανέβα-
σε ήδη τον πήχη στο 80%, ποσοστό που για τους δι-
κούς μας εμβολιαστικούς ρυθμούς δείχνει εξω-
πραγματικό. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση
φαίνεται ότι δεν έχει καταλήξει στο ποιο μήνυμα να
εκπέμψει. Αυτό σύμφωνα με το οποίο το success
story του εμβολιαστικού προγράμματος συνεχίζε-
ται ή το άλλο που, σε απλά ελληνικά, μεταφράζεται
«τρέξτε να προλάβουμε»;

Οι λόγοι ασφαλώς δεν είναι μόνο κοινωνικοί. Εί-
ναι και οικονομικοί. Τα περιθώρια στην τουριστική
βιομηχανία έχουν στενέψει και παρά τα ανοίγματά
μας (στα οποία Γερμανοί και Γάλλοι αντέδρασαν με
σφοδρότητα) βρισκόμαστε ήδη εκτός στόχων. Αν η

μετάλλαξη Δέλτα μάς βρει τον Σεπτέμβριο - Οκτώ-
βριο απροετοίμαστους, αν δεν λάβουμε τώρα όλα
τα δυνατά, αν και δύσκολα, μέτρα, το φθινόπωρο
θα είναι εξίσου δύσκολο με το περσινό. Υγειονομι-
κά, οικονομικά και κοινωνικά. Η εκτίμηση αυτή,
που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρο
τον πλανήτη, θα πρέπει να επικοινωνηθεί και να γί-
νει κατανοητή από την ελληνική κοινωνία, η οποία
σήμερα, μεταξύ ήλιου και θάλασσας, δείχνει ελα-
φρώς επαναπαυμένη δίχως να υποψιάζεται ότι η
οικονομική στήριξη προς τους πληττόμενους δεν
θα είναι αντίστοιχη της περσινής, ενώ τα lock-
downs είναι αδύνατο πλέον να εφαρμοστούν παρά
μόνο τοπικά. Μόνη λύση ήταν και παραμένουν οι
εμβολιασμοί παράλληλα με τα μέτρα προφύλαξης
όπως η χρήση μασκών και αντισηπτικών και η απο-
φυγή του συγχρωτισμού.

Όταν βλέπουμε χώρες, όπως το Ισραήλ, με απολύ-
τως έγκαιρα εμβολιαστικά προγράμματα να κάνουν
πρόσω ολοταχώς ακυρώνοντας μέτρα χαλάρωσης,
είναι καλό η επανεκτίμηση της κατάστασης να μην
καθυστερήσει. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των
επαγγελματιών που έχουν άμεση σχέση με την κατα-
πολέμηση του Covid-19, από την ώρα που το πράσινο
φως από τους συνταγματολόγους και την Επιτροπή
Βιοηθικής έχει δοθεί, ας μην περιμένει το φθινόπω-
ρο. Η χρήση μάσκας να επιβληθεί εκ νέου στους
ανοιχτούς χώρους και να ενταθεί ο έλεγχος στους
κλειστούς. Και, επιτέλους, να ελεγχθεί κατά πόσο
έχουν εμβολιαστεί οι εργαζόμενοι στην εστίαση.
Τουλάχιστον στην κουζίνα και το σερβίρισμα. Πρό-
κειται για ουσιαστικότερη προφύλαξη από αυτές
που κατά κόρον συζητούνται. Εκτός κι αν υπάρχουν
άλλοι λόγοι. Που δεν θέλουμε καν να φανταστούμε.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Μπορεί να ακούγεται ευχάριστα 
στη διάσημη φράση ότι το «μαστίγιο» 
έπεται του «καρότου». Εκτός από τα 
μέτρα επιβράβευσης των εμβολιασμένων,
επιβάλλονται και μέτρα υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού σε ορισμένες 
κατηγορίες εργαζομένων...

Ο αγιασμός, τα vouchers και η αλληλεγγύη

Ε
ίχαμε πολλά χρόνια να δούμε κυβέρνηση να
βάζει την ατζέντα και, μάλιστα, δύο χρόνια μετά
τη νίκη της στις εκλογές. Και όταν αυτή η κυβέρ-

νηση είναι και κεντροδεξιά, τότε η επιτυχία είναι ακόμη
μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη έχει το πολιτικό πλεονέκτημα και το δείχνει. Βάζει το
πλαίσιο και κάνει την αντιπολίτευση να τρέχει πίσω της.
Ο αιφνιδιασμός της δεύτερης είναι τέτοιος που έχει χά-
σει την… μπάλα, εκνευρίζεται και εκτίθεται χωρίς λόγο.

Όπως έγινε και στο θέμα της προπληρωμένης κάρ-
τας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι λοιπές δυνάμεις, αντί να πουν
«μπράβο» σε μια σωστή κίνηση της κυβέρνησης, πιά-
στηκαν στον ύπνο και άρχισαν τις θλιβερές ανακοινώ-
σεις περί… δωροδοκίας και εξαγοράς των νέων. Θλίψη
και μόνο θλίψη προκάλεσε αυτή η μίζερη αντίδραση, η
οποία επιβεβαιώνει τη μιζέρια που διακινείται στην πο-
λιτική ζωή του τόπου. Μια μιζέρια που δείχνει ότι η εκά-
στοτε αντιπολίτευση στερείται της κοινής λογικής που
θα την έκανε αποδεκτή από την κοινωνία και θα έδειχνε
μια άλλη κουλτούρα δημοκρατικής συνεννόησης.

Το μέτρο είναι σωστό. Και είναι σωστό όχι γιατί το λέω

εγώ ή ο Μητσοτάκης. Είναι σωστό γιατί το λένε οι νέοι
που θα πάρουν αυτό το «μπόνους», το οποίο, εκτός των
άλλων, θα επιστρέψει στην αγορά και σε κλάδους που
δοκιμάστηκαν από την πανδημία. Είναι σωστό γιατί τα
150 ευρώ δεν είναι ψίχουλα, παρά τα όσα λέει η αντιπο-
λίτευση.

Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι έχουν πάρει διαζύγιο με
την κοινή λογική και πως το μόνο που ανατροφοδοτεί τις
σκέψεις τους είναι μια μιζέρια που δεν πείθει κανέναν.
Από την άλλη, ενώ καταδικάζουν, δεν έχουν εναλλακτι-
κή πρόταση. Η μόνη τους πρόταση βασίζεται σε ένα
«όχι» σε ό,τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση.

Εκτιμώ ότι η προσέγγιση που κάνει η αντιπολίτευση
είναι λανθασμένη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από
όσα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Ότι, παρά τα λάθη
της κυβέρνησης και την γκρίνια της κοινωνίας για συγ-
κεκριμένους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, η αντι-
πολίτευση δεν εισπράττει τίποτε. Παραμένει καθηλω-
μένη. Δυο χρόνια μετά δεν εισπράττει τη δυσαρέσκεια
των πολιτών, γιατί αποδεικνύεται μίζερη και χωρίς φαν-
τασία σε θέσεις και προτάσεις. Και όσο παραμένει σε
προσεγγίσεις που θεωρούν ότι μπορείς να αντιμετωπί-
σεις προβλήματα του σήμερα με συνταγές τού χθες τό-
σο θα απομακρύνεσαι από την κοινωνία. 

Όσο δεν μπορείς ως αντιπολίτευση να βάζεις εσύ
την ατζέντα τόσο πιο πολύ απομακρύνεσαι από την
προοπτική της εξουσίας. Για αυτό και δύο χρόνια μετά
η κυβέρνηση της Ν.Δ. παραμένει κυρίαρχη στο πολι-
τικό σκηνικό. Καλό θα ήταν, λοιπόν, η αντιπολίτευση,
αντί να μιζεριάζει, να σκεφτεί με τόλμη και φαντασία.
Να αποκτήσει επαφή με την κοινωνία και να βρει τη
γενναιότητα να λέει και κάνα «ναι» στα όποια καλά
αποφασίζει η κυβέρνηση. Μόνο έτσι θα γίνει αξιόπι-
στη εναλλακτική πρόταση.

Όταν η κυβέρνηση βάζει την ατζέντα

Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν
πάρει διαζύγιο με την κοινή
λογική και πως το μόνο που
ανατροφοδοτεί τις σκέψεις
τους είναι μια μιζέρια που δεν
πείθει κανέναν


