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H
εφαρμογή «Covid Free GR», που παρουσιά-
στηκε χθες και αφορά στον έλεγχο των εμβο-
λιασμένων στους χώρους εστίασης, είναι
ακόμη μία απόδειξη της αναίμακτης επανά-

στασης που συντελείται στη χώρα μας τον τελευταίο και-
ρό. Μια επανάσταση που έχει όνομα: Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Έχει όραμα: Να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη
και απλούστερη. Έχει ηγέτη: Τον αθόρυβο τεχνοκράτη
υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη. Έχει στρατό: Τους ακάμα-
τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης. Έχει, όμως, και έναν πολύ μεγάλο εχ-
θρό: Το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας. Η μάχη είναι
άνιση και δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά, δείχνει να κερδίζεται.
Η Ελλάδα βγαίνει από τον ψηφιακό λήθαργο που απολάμ-
βανε μακαρίως.

Πρώτο παράδειγμα: Μετακίνηση με SMS στο 13033.

Πρωτοποριακή ελληνική εφαρμογή, η οποία διευκόλυνε
τις μετακινήσεις και τον έλεγχο από τις πρώτες ημέρες της
πανδημίας.

ΔΔεύτερο παράδειγμα: Τo emvolio.gov.gr. Η εφαρμογή
μέσω της οποίας χιλιάδες άνθρωποι έχουν κλείσει το ραν-
τεβού τους για εμβολιασμό τους τελευταίους μήνες, χω-
ρίς ουρές, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς να χρειαστεί οι ίδιοι
να προσκομίσουν δικαιολογητικά. 

Επίσης, η άυλη συνταγογράφηση, τα άυλα παραπεμπτι-
κά, οι προσωρινές άδειες οδήγησης είναι μόνο μερικές
από τις εκατοντάδες ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες προ-
σφέρει το gov.gr, η ενιαία ψηφιακή πύλη όπου συγκεντρώ-
νονται όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να
προσφέρουν όλοι οι φορείς του Δημοσίου στους πολίτες. 

Και έπεται συνέχεια… Αντίθετα από τη συνήθη τακτική
των πολιτικών εξαγγελιών που έχουν πρόσημο ένα «θα»,
χωρίς ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στο gov.gr
πρώτα υλοποιείται ένα έργο και μετά ανακοινώνεται. 

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρί-
ου μέχρι και την 30ή Ιουνίου τα συστήματα του Δημοσίου
είτε παρείχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες
είτε «μίλησαν μεταξύ τους» αθροιστικά περισσότερες από
150.000.000 φορές, αποτρέποντας αντίστοιχο αριθμό φυ-
σικών επισκέψεων από πολίτες στις υπηρεσίες. Αυτό με-
ταφράζεται σε λιγότερες χαμένες ανθρωποώρες για πολί-
τες και δημόσιους υπαλλήλους, λιγότερα ζητήματα κακο-
διοίκησης ή διαφθοράς.

Υπό κανονικές συνθήκες, μια τέτοια μεταρρύθμιση θα
απαιτούσε πολλά χρόνια και θα συναντούσε μεγάλες αν-
τιστάσεις. Ωστόσο, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης κατάφερε να επιτύχει εκείνο που ζητούσαμε, αλ-
λά δεν εφαρμόσαμε ποτέ στη διάρκεια της δεκαετούς
οικονομικής κρίσης: Να μετατρέψει την κρίση σε ευκαι-
ρία αλλαγής. Με ένα «κλικ» στο taxisnet, άλλαξε τη σχέ-
ση του πολίτη με το κράτος και την έκανε πιο φιλική και
παραγωγική.

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Το gov.gr βγάζει την Ελλάδα από τον ψηφιακό λήθαργο

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νίκος Ελευθερόγλου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Αγάπη Κόρμπε

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Γεωργία Κουμπούνη, 
Κώστας Κουτσογιάννης

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Γιώργος Νεοχωρίτης, Δέσποινα Κρητικού, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού 

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 IOYΛIOY 2021

OLITICALP ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟK2



Μ
πουρλότο άναψε πάλι στον
ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην υπουργός
Παύλος Πολάκης. Το στέλε-
χος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δη-

μοσίως έχει πει ότι δεν θα κάνει (ακόμη) το
εμβόλιο για την προστασία από τον κορο-
νοϊό, εξέφρασε στη Βουλή τη διαφωνία του
με τα μέτρα ενίσχυσης του εμβολιαστικού
προγράμματος, ισχυριζόμενο ότι καταπα-
τούν το δικαίωμα της ελευθερίας.

Με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της
Βουλής, προχώρησε σε σχολιασμό του
διαγγέλματος του πρωθυπουργού, κατά το
οποίο ανακοινώθηκαν τα μέτρα που θα
ισχύουν για τους μη εμβολιασμένους, ενώ
προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν αναλυτικό-
τερες τοποθετήσεις από τον πρόεδρο του
κόμματός του, τον Αλέξη Τσίπρα.

Ως προπομπός, λοιπόν, του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Πολάκης
είπε: «Κύριε Μητσοτάκη, η ελευθερία μετά
τις αστικοδημοκρατικές επαναστάσεις του
17ου και 18ου αιώνα και τις αστικές του 20ού
είναι αυθύπαρκτο αξίωμα της ανθρώπινης
ύπαρξης και έτσι καταγράφεται στα Συντάγ-
ματα. Δεν είναι προνόμιο το οποίο το ορίζει -
την εφαρμογή και το εύρος του- εσείς ο
πρωθυπουργός ως ελέω θεού μονάρχης του
Μεσαίωνα. Το διάγγελμα-μήνυμα διχασμού
προωθεί κοινωνικό αυτοματισμό και κανι-
βαλισμό. Κάνει κακό στην εμβολιαστική
προσπάθεια. Και είναι η απέλπιδα προσπά-
θεια να καλύψετε την καταστροφική πορεία

της πανδημίας με τους 13.500 θανάτους, με
τους 8.000 θανάτους εκτός ΜΕΘ. Και οι
6.000 θα μπορούσαν να έχουν σωθεί αν
φέρνατε τα φάρμακα που σας είπαμε. Αυτά
για το ένα - μηδέν».

Η Ν.Δ. 
Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της

Νέας Δημοκρατίας τονίζει: «Το είδαμε κι
αυτό! Τον κ. Πολάκη, που έχει ταυτιστεί με
τον χυδαίο λόγο, με το μίσος, ακόμη και με
εκκλήσεις για προπηλακισμό πολιτών στη
μέση του δρόμου, να καταγγέλλει τον διχα-
σμό! Ο φίλος και συνεργάτης του πιο διχα-
στικού πολιτικού της Μεταπολίτευσης, του
αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο ίδιος ο κ.
Τσίπρας μιλούν λες και οι πολίτες τούς μα-
θαίνουν τώρα. Ο κ. Πολάκης, μάλιστα, εμφα-
νίζεται να ανησυχεί και για την εμβολιαστική
προσπάθεια. Και αυτό τη στιγμή που ο ίδιος,
όπως έχει δηλώσει, παραμένει ανεμβολία-
στος και διαδίδει κατά καιρούς διάφορες
απίθανες αντιεπιστημονικές θεωρίες. Τώρα
κλείνει το μάτι στους αντιεμβολιαστές με
πρόσχημα την υπεράσπιση των δικαιωμά-
των τους, όπως και ο κ. Τσίπρας που από τη
μια μιλάει υπέρ της υποχρεωτικότητας των

εμβολιασμών και από την άλλη καταγγέλλει
την κυβέρνηση για “βούρδουλα”. Θα μιλού-
σαμε για τρικυμία αν δεν επρόκειτο για κα-
θαρή κοροϊδία όσων έχουν μείνει να τους
ακούνε».

Ο Τσίπρας
«Να αγνοήσουν τον ανεύθυνα διχαστικό

λόγο Μητσοτάκη, να εμβολιαστούν και να
φοράνε μάσκες» κάλεσε τους πολίτες ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Αλέξης Τσίπρας
και ταυτόχρονα κάλεσε την κυβέρνηση να
μην επιμείνει «στη γενίκευση της υποχρεω-
τικότητας του εμβολιασμού», μετά τη συνάν-
τηση που είχε χθες στη Βουλή με την καθη-
γήτρια Επιδημιολογίας Αθηνά Λινού και τον
επικεφαλής της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων
Σωτήρη Τσιόδρα.

Ταυτόχρονα, ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης εξέφρασε την ανησυχία του
«τόσο για την εξέλιξη της πανδημίας όσο και
για τις διαρκείς παλινωδίες της κυβέρνησης
στη διαχείρισή της», καθώς «οι παλινωδίες
αυτές απειλούν να οδηγήσουν στη διάρρηξη
της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ελληνική
κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα».

Ξεκαθάρισε επιπλέον ότι «στόχος κοινός
είναι να αποτρέψουμε ένα ακόμη πανδημικό
κύμα που θα απειλήσει ανθρώπινες ζωές»
και προς τούτο «χρειάζεται να επιστρα-
τεύουμε την επιστημονική τεκμηρίωση αλλά
και την πειθώ. Να εμπνεύσουμε ξανά εμπι-
στοσύνη στους πολίτες και να τους πείσουμε

να εμβολιαστούν και να τηρούν τα μέτρα
ατομικής προστασίας. Όχι να τους απειλού-
με με τιμωρίες».

Τέλος, απηύθυνε έκκληση τόσο στους πο-
λίτες «να πάρουν την υπόθεση της ζωής και
της υγείας τους στα χέρια τους με σοβαρό-
τητα, υπευθυνότητα και αίσθημα αλληλεγ-
γύης» όσο και στην κυβέρνηση «να μην επι-
μείνει στον διχαστικό λόγο, στον κοινωνικό
διαχωρισμό και στη γενίκευση της υποχρε-
ωτικότητας του εμβολιασμού», διότι θα προ-
καλέσει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο
ευαίσθητο ζήτημα του εμβολιασμού ανη-
λίκων σε συνέντευξη που παραχώρησε
στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι
αν η επιστήμη προέκρινε τον εμβολιασμό
των παιδιών, ο ίδιος θα εμβολίαζε τα παι-
διά του. Πρόσθεσε ακόμη πως «πρέπει να
μιλήσουμε στη γλώσσα των παιδιών. Η κυ-
βέρνηση πρέπει να κάνει μια καμπάνια.
Ούτε εγώ μπορώ να τους μιλήσω που είμαι
47. Πρέπει να είσαι στη λογική τους. Να
πιάσεις το κουμπί του αισθήματός τους».
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Ο πρώην υπουργός, που αρνεί-
ται να κάνει το εμβόλιο, ισχυρί-
στηκε ότι με το διάγγελμά του ο
πρωθυπουργός κάνει κακό στην
εμβολιαστική προσπάθεια!

Εκτός… γραμμής πάλι ο Πολάκης
parginos@paraskhnio.gr

του
Γιάννη Σπ. Παργινού



Μ
αστίγιο και... καρότο περιεί-
χε η εξειδίκευση των μέ-
τρων που ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης. Χθες οι υπουργοί Υγείας
Βασίλης Κικίλιας, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφια-
κής Πολιτικής Κυριάκος Πιερρακάκης
ανακοίνωσαν ποινές, πρόστιμα αλλά και
μπόνους, σε μια προσπάθεια να πει-
στούν όσοι ακόμη δεν έχουν εμβολια-
στεί να το κάνουν. Παράλληλα, ανακοι-
νώθηκε και το πώς θα λειτουργήσουν οι
κλειστοί χώροι σε εστίαση, διασκέδαση
αλλά και τα γήπεδα. Τέλος, δίνεται η ευ-
καιρία για προσλήψεις ορισμένου χρό-
νου για την αντικατάσταση όσων μπουν
σε αναστολή εργασίας, εφόσον επιλέ-
ξουν να μην κάνουν το εμβόλιο.

Την εξειδίκευση ξεκίνησε ο Βασίλης
Κικίλιας, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει
όλοι οι εργαζόμενοι σε μονάδες φρον-
τίδας υγείας, είτε υγειονομικοί είτε δι-
οικητικοί, να έχουν εμβολιαστεί έως
τις 16 Αυγούστου, αλλιώς θα μπαίνουν
σε αναστολή εργασίας και θα παύεται
η καταβολή του μισθού τους. Όπως εί-
πε, υποχρεωτικός θα είναι και ο εμβο-

λιασμός και όσων διαμένουν εκεί. Επί-
σης, τα πρόστιμα ορίζονται για όσους
παραβαίνουν τον σχεδιασμό στις
50.000 ευρώ και σε περίπτωση υπο-
τροπής στις 200.000 ευρώ. Υποχρεωτι-
κός, επίσης, είναι ο εμβολιασμός σε
όλες τις δομές υγείας. Έως την 1/9 όλο
το προσωπικό θα πρέπει να έχει κάνει
την πρώτη δόση. 

Ο υπουργός Υγείας συνέστησε σε
όλους να σπεύσουν να εμβολιαστούν.
«Θα έρθει», είπε ο κ. Κικίλιας, «νομοθε-
τική ρύθμιση έτσι ώστε οι δημόσιοι φο-
ρείς να προσλαμβάνουν προσωπικό σε
αναπλήρωση όσων δεν εμβολιάζονται».
Όπως ξεκαθάρισε, «θα δίνεται η δυνα-
τότητα δημόσιοι φορείς (μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων και νοσοκο-
μεία) να προσλαμβάνουν με ταχείες
διαδικασίες προσωπικό ορισμένου
χρόνου σε αναπλήρωση όσων δεν εμ-
βολιάζονται. Δημιουργούνται τριμελείς
επιτροπές από ιατρούς του ΕΣΥ και πα-
νεπιστημιακούς, ανά υγειονομική περι-
φέρεια, που θα αξιολογούν αιτήματα εκ
μέρους των υπόχρεων για απαλλαγή
από τον εμβολιασμό για αποδεδειγμέ-
νους λόγους υγείας, κατόπιν ειδικής λί-

στας εξαιρέσεων που θα προσδιορίσει η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, ο οποίος επισήμανε ότι το
φετινό καλοκαίρι θα είναι «καλοκαίρι
καθήμενων», τονίζοντας ότι αναγνωρί-
ζει πως σε ορισμένους μοιάζει παράλο-
γο το συγκεκριμένο μέτρο, ωστόσο πρέ-
πει να ελεγχθεί η πανδημία.

Αναλυτικότερα:
� Έως 31 Αυγούστου σε όλους τους χώ-

ρους ψυχαγωγίας επιτρέπεται η πα-
ρουσία μόνο καθήμενων πελατών.

� Από 16 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου
κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας (εστιατό-
ρια, κινηματογράφοι, θέατρα) μπο-
ρούν να λειτουργούν μόνο ως αμιγείς
στο 85% της χωρητικότητάς τους. Ει-
δικά για τα κλειστά κέντρα διασκέδα-
σης επιτρέπονται μόνο αμιγείς χώροι
με κάλυψη του 85% της ωφέλιμης
επιφάνειας με τους προβλεπόμενους
όρους για την τήρηση των αποστάσε-
ων και τα μέτρα προφύλαξης. Όλα τα
κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και
κλειστά, λειτουργούν επιπλέον με

τους κανόνες αποστάσεων που
ισχύουν γενικά για την εστίαση.

� Για τα πανηγύρια καταργείται ο όρος
συμπλήρωσης κατά τόπον εμβολια-
στικής κάλυψης. Στο εξής επιτρέπον-
ται με τους γενικούς όρους που αφο-
ρούν στα προστατευτικά μέτρα κατά
του ιού, ιδίως σε σχέση με τη λειτουρ-
γία υπαίθριων αγορών και την καθή-
μενη μόνο διασκέδαση.

� Στην πρώτη παράβαση για κάτω από
200 τ.μ. το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ
και 7 μέρες κλειστά, στα καταστήματα
άνω των 200 τ.μ. το πρόστιμο ορίζεται
στις 5.000 ευρώ και αναστολή λει-
τουργίας από την επομένη για 7 ημε-
ρολογιακές μέρες. Στην πρώτη υπο-
τροπή και ανεξαρτήτως εμβαδού,
πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή
για 15 ημερολογιακές μέρες. Στην
τρίτη παράβαση αφαίρεση άδειας
λειτουργίας για 60 μέρες.

� Αθλητικοί αγώνες θα διεξάγονται με
θεατές μόνο σε αμιγείς χώρους, κλει-
στούς ή ανοιχτούς. Η χωρητικότητα
θα ανέρχεται στο 80% του συνόλου
(5% εξ αυτών μπορεί να είναι ανήλι-
κοι, οι οποίοι θα έχουν υποβληθεί σε
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Μαστίγιο και... καρότο 
για να κάνουν τα εμβόλια
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τεστ), με ανώτατο όριο προσέλευσης
25.000 θεατές για υπαίθρια γήπεδα
και 8.000 για κλειστά γήπεδα.

Επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης ση-
μείωσε ότι οι στρατεύσιμοι και οι μόνι-
μοι στον Στρατό που θα εμβολιάζονται
θα παίρνουν 5 μέρες άδεια, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι ο εμβολιασμός στο στράτευ-
μα είναι εθελοντικός και όχι υποχρεω-
τικός.

Πλαίσιο κυρώσεων
1η παράβαση:

Για τα καταστήματα εμβαδού < 200
τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ
στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και
αναστολή λειτουργίας από την επόμενη
μέρα της παράβασης και για 7 ημερολο-
γιακές μέρες.

Για τα καταστήματα εμβαδού > 200
τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ
στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και
αναστολή λειτουργίας από την επόμενη
ημέρα της παράβασης και για 7 ημερο-
λογιακές μέρες.

2η παράβαση:
Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως

επιφάνειας διοικητικό πρόστιμο 10.000
ευρώ και αναστολή λειτουργίας από την
επόμενη μέρα της παράβασης και για 15
ημερολογιακές μέρες.

3η παράβαση:
Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως

επιφάνειας προσωρινή αφαίρεση άδει-
ας λειτουργίας καταστήματος για 60
ημερολογιακές μέρες. Είναι δυνατή η
επιβολή κυρώσεων ακόμη και μετά την
πραγματοποίηση οποιοσδήποτε παρά-
βασης βάσει αποδεικτικού υλικού από
το οποίο προκύπτει η παράβαση.

Από χθες είναι διαθέσιμη, όπως προ-
έκυψε από όσα δήλωσε ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης, η εφαρμογή που θα χρη-
σιμοποιείται για την επαλήθευση των
πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Η «Covid Free GR» μπορεί να εγκατα-
σταθεί σε οποιαδήποτε συσκευή χρησι-
μοποιεί λογισμικό iOS ή Android και να
χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση
των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποι-
ητικών Covid, καθώς και των ελληνικών
βεβαιώσεων του gov.gr. Διατίθεται δω-
ρεάν μέσω του επίσημου λογαριασμού
της Ελληνικής Δημοκρατίας στο App-
Store και στο Google Play.

Η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα
του κατόχου του πιστοποιητικού, ενώ
δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει προ-
σωρινά ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα
ή ιστορικό επαληθεύσεων. Για τον έλεγ-
χο και την επαλήθευση των Ευρωπαϊ-
κών Ψηφιακών Πιστοποιητικών Covid
δεν απαιτείται σύνδεση στο Ίντερνετ,
ενώ για των ελληνικών βεβαιώσεων
απαιτείται.

Υπάρχουν τρία 
επίπεδα 
επαλήθευσης:

* Πράσινο: σημαίνει ότι ο κάτοχος
του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί ή
έχει νοσήσει από Covid.

* Κίτρινο: σημαίνει ότι ο κάτοχος
του πιστοποιητικού έχει αρνητικό τεστ
(rapid ή PCR).

* Κόκκινο: σημαίνει λάθος ή μη έγ-
κυρο πιστοποιητικό.

Ισχύς των 
πιστοποιητικών:

* Εμβολιασμού: 14 μέρες από την
ημερομηνία της τελευταίας δόσης.

* Νόσησης: έως και 6 μήνες μετά.

* Rapid test: 48 ώρες από τη συλ-
λογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από
τις 00.01 από την ημερομηνία συλλογής
δείγματος).

* PCR test: 72 ώρες από τη συλλογή
δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις
00.01 από την ημερομηνία συλλογής
δείγματος).
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Όλα όσα ανακοίνωσαν οι τρεις υπουργοί για εστίαση, 
διασκέδαση, γηροκομεία - Έρχονται προσλήψεις, 
μπόνους αλλά και πρόστιμα



K
αθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας ο
ΣΥΡΙΖΑ έπαιζε «κλέφτες κι
αστυνόμους» με τον εμβολιασμό,

κλείνοντας επί της ουσίας το μάτι σε όλους
τους συνωμοσιολόγους και τους αρνητές
εμβολιασμού. Πλέον, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
πουλάνε άλλο παραμύθι και λένε ότι ο μη
εμβολιασμός είναι πράξη πολιτικής
ανυπακοής. Προφανώς ευελπιστούν ότι θα
μπορέσουν μέσα σε αυτά τα θολά νερά να
ψαρέψουν ψηφοφόρους και ενδεχομένως
να δημιουργήσουν ένα νέο «κίνημα
αγανακτισμένων». Αγανακτισμένοι
αντιεμβολιαστές, δηλαδή… Να δείτε που θα
ξεκινήσουν σιγά - σιγά οι πορείες και οι
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των αρνητών
και το ευαίσθητο κόμμα των δικαιωματιστών
θα είναι δίπλα τους.

Η Σακελλαροπούλου 
«κόβει» τον Βελόπουλο
από το Προεδρικό

Η Προεδρία της Δημοκρατίας θα είναι η πρώ-
τη δημόσια υπηρεσία που θα ζητεί πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού ή μοριακό τεστ, προκει-
μένου να επιτρέπει την είσοδο στο Προεδρι-
κό Μέγαρο. Οι μεταλλάξεις του ιού, τα αυξη-
μένα κρούσματα και ο τρόμος για την επι-
κράτηση της μετάλλαξης «Δέλτα» έκαναν
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσει πι-
στοποιητικό εμβολιασμού ή μοριακό τεστ (72
ώρες πριν) από τους προσκεκλημένους της
στη δεξίωση που θα παραθέσει την 24η Ιου-
λίου για την Αποκατάσταση της Δημοκρα-
τίας. Εάν κάποιος δεν είναι εμβολιασμένος,
δεν πρόκειται να προσέλθει στη δεξίωση,
ακόμα κι αν είναι αρχηγός κόμματος (βλέπε

Κυριάκος Βελόπουλος και βουλευ-
τές της Ελληνικής Λύσης). Άσε

που, όπως μαθαίνω, φέτος
θα είναι άνευ συζύγων η εκ-
δήλωση…

Καλύτερα στην υγεία 
του ο Εφραίμ 
Βελτιώνεται η υγεία του ηγούμενου Εφραίμ,
ο οποίος εδώ και πάνω από έναν μήνα ταλαι-
πωρείται από τον κορονοϊό. Παραμένει όπως
μαθαίνω στη ΜΕΘ, αλλά του αφαιρέθηκε η
τραχειοστομία στην οποία είχε υποβληθεί ο
Γέροντας. Έχει πλήρη διαύγεια και επικοι-
νωνεί με το περιβάλλον του, σύμφωνα με το
πρακτορείο «Ορθοδοξία». Θυμίζουμε ότι ο
Γέροντας Εφραίμ βρίσκεται στον «Ευαγγελι-
σμό» από τις 28 Μαΐου, αφότου βρέθηκε θετι-
κός στον κορονοϊό, ενώ στις 4 Ιουνίου οι για-
τροί είχαν κρίνει αναγκαία τη διασωλήνωσή
του. Μακάρι να αναρρώσει πλήρως ο άνθρω-
πος και να πάνε όλα καλά.

Ο Γιαννούλης θέλει
εκλογές. Ο Τσίπρας; 

Άκουσαν καλά τα αυτιά μου; Ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ζήτησε
από την κυβέρνηση εκλογές; Έλα, Χριστέ κι
Απόστολε! Βγήκε εκτός γραμμής; Προχθές
από το βήμα της Βουλής ο κ. Γιαννούλης
εξαπέλυσε επίθεση στον υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών Κώστα
Καραμανλή, καλώντας τον να… πάει στην
κάλπη. Και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει
τίποτα για εκλογές ο άνθρωπος. Φαντάσου
να πάρουν φόρα οι βουλευτές της
Κουμουνδούρου και να ζητάνε εκλογές -
εκτός από τον Τσίπρα!

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 IOYΛIOY 2021

OLITICALP OLITICANTISP6

Και τώρα
πουλάει
«πολιτική
ανυπακοή»

Ποιοι υπουργοί έχουν 
τις περισσότερες 
θετικές γνώμες  

Βεβαίως, οι τάσεις της MRB και των δημο-
σκοπικών εταιρειών δεν κάνουν ανασχημα-
τισμό, αλλά, όπως και να έχει, δείχνουν μια
τάση… Παρακολουθώντας με προσοχή, δια-
πιστώνει κανείς ότι δύο είναι οι υπουργοί του
Κυριάκου Μητσοτάκη που έχουν περισσότε-
ρες θετικές, παρά αρνητικές γνώμες. Ο ένας
είναι ο Νίκος Δένδιας, υπουργός Εξωτερι-
κών, και ο άλλος ο Κυριάκος Πιερρακάκης,
υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθμισης. Τίπο-
τα δεν είναι τυχαίο στη ζωή τελικά…

Όλοι περιμένουν 
το θαύμα… 
Το ομόλογο έληξε και τυπικά είναι σε καθεστώς
χρεοκοπίας (default), το οποίο συνιστά πιστωτικό
γεγονός και επιτρέπει στους ομολογιούχους να
προβούν σε καταγγελίες και διαταγές πληρωμών.
O ιδρυτής και μεγαλομέτοχος της εταιρείας,
«εξαφανισμένος». Ουδείς τον έχει δει εδώ και
πολλούς μήνες. Παρ’ όλα αυτά, όλοι περιμένουν
να συμβεί ένα θαύμα της τελευταίας στιγμής. Να
υπάρξει, δηλαδή, απαρτία της γενικής συνέλευσης
και να εγκριθεί πρόταση της εταιρείας για
τροποποίηση των όρων του ομολόγου και
παράταση της λήξης του κατά έναν χρόνο. Αυτά τα
έχουμε δει μόνο στον κινηματογράφο, αλλά
γίνονται και στην Ελλάδα προφανώς…

ΚΟΥΙΖ: Κανείς δεν μας έχει απαντήσει ακόμα ποια
είναι η βουλευτής της Ν.Δ. που δεν έχει εμβολιαστεί
μέχρι τώρα, διότι, όπως λέει η ίδια, «έτσι της είπε ο
πνευματικός της»… Ούτε καν ένας γιατρός, ρε παιδί
μου. Πάλι καλά που δεν πήγε σε χαρτορίχτρα η κυ-
ρία… Βλέπεις, το ιατρικό απόρρητο δεν επιτρέπει τη
δημοσιοποίηση ονομάτων. 
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Με αρκετή δόση χιούμορ, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης έκανε και τη δεύτερη δόση του εμ-
βολιασμού του. Με ευθεία αναφορά σε αστειότητες που είχαν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ότι δήθεν δεν είχε κάνει την πρώτη δόση επειδή η σύριγγα είχε καλυφθεί με το καπάκι, ο δήμαρχος Αθηναίων
έκανε την παρακάτω ανάρτηση: «Δεύτερη δόση και με το καπάκι στο χέρι αυτήν τη φορά! Με το καλό να ανταμώ-
σουμε πάλι όλοι μαζί. Υγιείς και καλά». Η «καμπάνα», βεβαίως, χτυπάει για τη δημοσιογράφο Έλενα Ακρίτα, η
οποία είχε υιοθετήσει φωτομοντάζ που διακινούσαν «ψεκασμένοι», οι οποίοι έλεγαν ότι ο Μπακογιάννης δεν
έβγαλε το καπάκι από τη σύριγγα στον πρώτο εμβολιασμό.

Και πού να σφίξουν 
οι ζέστες…

Γάμος με άρωμα… ΠΑΣΟΚ. Το ζήσαμε και αυτό εν
έτει 2021. Στα ηχεία το «Καλημέρα, ήλιε» και οι καλε-
σμένοι να κρατούν τα παλιά σημαιάκια του κόμματος
με τον ήλιο τον πράσινο… Ο γραμματέας Οργανωτικού
του ΚΙΝ.ΑΛ. Στέφανος Παραστατίδης, που ήταν καλε-
σμένος, τράβηξε το σχετικό βίντεο και το δημοσίευσε
στο προφίλ του στο Facebook, κάνοντας το εξής σχό-
λιο: «Μα τι όμορφη τρέλα είναι αυτή;».

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 IOYΛIOY 2021

ΡOLITICAL POLITICANTIS

Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Πάμε για πάγωμα
του κατώτατου
μισθού…
Έως το τέλος του μήνα θα «κλειδώ-
σει» η τύχη του κατώτατου μισθού και
ημερομισθίου, με την πλειονότητα
των εισηγήσεων να κλίνει προς τη
διατήρηση στα σημερινά επίπεδα των
650 ευρώ τον μήνα, μεικτών. Την ορι-
στική απόφαση θα τη λάβει ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Κωστής Χατζηδάκης. Οι από-
ψεις των ειδικών, πάντως, διίσταν-
ται… Στην Επιτροπή Εμπειρογνωμό-
νων κάποια από τα μέλη της προτεί-
νουν πάγωμα του κατώτατου μισθού
στα 650 ευρώ και κάποια άλλα μέλη
μικρές αυξήσεις έως και 4%. Το ΚΕΠΕ
θεωρεί ότι, εφόσον αποκατασταθεί η
ομαλότητα στην οικονομία και αυτή
καταγράψει συστηματικά θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης, υπάρχουν περι-
θώρια βελτίωσης του κατώτατου μι-
σθού. Η ΓΣΕΒΕΕ τάχθηκε υπέρ της
διατήρησης του κατώτατου μισθού
στο ίδιο επίπεδο, ενώ ζήτησε να επι-
στρέψει η διαδικασία στο συλλογικό
επίπεδο διαπραγμάτευσης. Η ΓΣΕΕ
ζήτησε αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 751 ευρώ (+15,4%) και περαιτέρω
αύξηση στο 60% του ακαθάριστου δια-
μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης
εντός 14μήνου, στα 809 ευρώ (+159
ευρώ/μήνα).

A
λλη μία θετική είδηση έβγαλε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βο-
ρίδης. Μιλώντας στην ΕΡΤ είπε, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση δε-
σμεύεται να προχωρήσει πολύ σύντομα στη θέσπιση ενός μπόνους

παραγωγικότητας στο Δημόσιο. Κάτι σαν επιβράβευση για όσους εργάζον-
ται σκληρά και αποδίδουν. Ειδικά για το Δημόσιο, ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι
έχουν δεσμευθεί για μπόνους αποδοτικότητας, το οποίο θα δίνεται για την
επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων μίας οργανικής μονάδας, με προ-
ϋπόθεση την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Το
... 
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Δυο νέες, πολύ ισχυρές επενδύσεις
αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα στην
Ελλάδα. Πρόκειται για τις εταιρείες Lamda
Hellix και Digital Realty, τα στελέχη των
οποίων συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόκειται για δύο νέα
data centers, επένδυση που θα φτάσει τα 400
εκατ. ευρώ, ενώ το αποτύπωμά τους σε βάθος
δεκαετίας θα ξεπεράσει το 1,1 δισ. ευρώ.

Ο Μπακογιάννης τρολάρει την Ακρίτα 

H αποκάλυψη Βορίδη
για τους δημοσίους
υπαλλήλους

Δεν θα πάει σε τηλεοπτικό 
ριάλιτι η Ματίνα Παγώνη

Γράφτηκε και αυτό, αλλά το
διέψευσε η ίδια η κυρία Ματίνα
Παγώνη. «Μη λέμε αστεία»,
απάντησε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ
στα δημοσιεύματα που τη θέ-
λουν να αποδέχεται πρόταση για
συμμετοχή της σε ριάλιτι τη νέα
τηλεοπτική σεζόν. Η κυρία Πα-
γώνη το ξεκαθάρισε: «Στα ριάλιτι θα πάνε οι άνθρωποι που πρέπει να
πάνε, που τους αρέσουν, που τα παρακολουθούν και είναι η δουλειά
τους. Εμένα η δουλειά μου είναι η Ιατρική». Πάντως, τον φακό τον
αγαπάει η γιατρός. Από το ένα παράθυρο στο άλλο είναι… και στο με-
σοδιάστημα πετάγεται μέχρι την παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου.
Λες να μας βγει θεατράνθρωπος η κυρία Παγώνη; 

LOCK
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Νίκου 

Ιωσήφ

Μέλος Γραμματείας
Επικοινωνίας, 

Κινήματος Αλλαγής
Μέλος Διοικητικού

Συμβουλίου, 
Insocial

Αν. Αντιπρόεδρος,
Ένωσης 

Δημοκρατικής Εθνικής 
Μεταρρύθμισης
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 του
Θεόδωρου 
Γ. Καράογλου

Βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης
της Ν.Δ.

Η
πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρα-
τίας και του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, δύο χρόνια μετά τις εθνικές

εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, είναι απότοκο της
κυβερνητικής συνέπειας και αποτελεσματικότη-
τας. Ό,τι δεσμευθήκαμε προεκλογικά, το κάναμε
πράξη! 

Είπαμε την αλήθεια στους πολίτες και μιλήσαμε
με σαφήνεια για το πώς θα μειωθούν οι φόροι,
πώς θα προσελκύσουμε στη χώρα επενδύσεις,
πώς θα αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας
στις γειτονιές και πώς θα δημιουργηθούν πολλές
και καλές θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμά μας
ήταν κοστολογημένο και ο πολιτικός μας λόγος
τεκμηριωμένος, απαντώντας στις βασικές ανησυ-
χίες και στα «θέλω» των Ελλήνων πολιτών. 

Γι’ αυτό και πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά
χρονικά μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός
απολαμβάνουν τόσο υψηλά ποσοστά δημοφιλίας
στο μέσον της κυβερνητικής θητείας. 

Ακόμα και όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με
έκτακτες και πρωτοφανείς καταστάσεις, όπως για
παράδειγμα με την προσπάθεια εισβολής μετα-
ναστών από την Τουρκία στον Έβρο ή με την υγει-
ονομική κρίση του κορονοϊού, ενεργήσαμε βάσει
σχεδίου και στρατηγικής. 

Η επιτυχημένη διαχείριση των παραπάνω κα-
ταστάσεων γιγάντωσε τη σχέση εμπιστοσύνης
που έχουμε αναπτύξει με τη μεγάλη πλειοψηφία
των συμπατριωτών μας, οι οποίοι αναγνωρίζουν
ότι σε διάστημα 24 μηνών υλοποιήθηκαν όσα δεν
προχωρούσαν επί δεκαετίες. 

Η μείωση της φορολογίας, η ψηφιοποίηση του

κράτους, η πρόσβαση των πολιτών σε βασικές
υπηρεσίες, δίχως να ταλαιπωρούνται σε ουρές,
πλέον είναι μια πραγματικότητα και έμπρακτη
απόδειξη πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, όταν
πορεύεσαι βάσει σχεδίου. 

Το ίδιο ισχύει και στο μέτωπο της οικονομίας, η
οποία βαδίζει με σταθερά βήματα στον δρόμο της
γρήγορης ανάκαμψης. Το πιστοποιεί, άλλωστε, το
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής της περιόδου 2022-2025, που υπερψηφί-
στηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. Με «όπλο»
τους σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης στην πατρίδα μας, δημιουργούνται νέες ευ-
καιρίες για πρόοδο και ευημερία. Σε συνδυασμό
με το νέο ΕΣΠΑ, διαθέτουμε στα χέρια μας ση-
μαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου
να δρομολογήσουμε την ανάκαμψη μετά την παν-
δημία.

Συνοψίζοντας, το ισοζύγιο της κυβερνητικής
διετίας είναι θετικό! Αυτό, όμως, μεγαλώνει τη
ευθύνη που έχουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο
του καθήκοντος. 

Χρόνος να ξαποστάσουμε δεν υπάρχει. Άλλω-
στε το πεδίο αναμέτρησης της επόμενης διετίας
είναι εκείνο των μεταρρυθμίσεων, αφού η έκβα-
σή τους θα είναι καθοριστική για την πατρίδα μας. 

Α
νεξήγητα και πεισματικά εμμένουμε να
προετοιμαζόμαστε για αυτά που θα θέλα-
με να συμβούν και όχι για όσα πρόκειται

να συμβούν. Από το Πάσχα στο χωριό μέχρι το κα-
λοκαίρι της τουριστικής ανάκαμψης, μοναδικό
αποτέλεσμα οι αλλεπάλληλες απογοητεύσεις. Με
συνέπεια κινούμαστε μπλεγμένοι και μπερδεμέ-
νοι ανάμεσα σε μισές αλήθειες, μισά ή και ολό-
κληρα ψέματα, αναπάντητα ερωτήματα, ευσεβείς
πόθους και αχαρτογράφητα ύδατα.

Για καιρό μιλούσαμε πεισματικά για «ανοσία
της αγέλης», γνωρίζοντας ότι ο εμβολιασμός δεν
αποτρέπει από το να κολλήσει ή να μεταδώσει τον
ιό ένα άτομο, παρά μόνο ελαχιστοποιεί το αρνητι-
κό αποτέλεσμα στην υγεία του ανθρώπου και στο
σύστημα υγείας. Αυτό, όμως, για όσο καιρό διαρ-
κεί η προστασία των εμβολίων από τον ιό. Γνωρί-
ζαμε, επίσης, ότι όσοι έχουν νοσήσει, επειδή ο ιός
μεταλλάσσεται, μπορούν να νοσήσουν ξανά. Με-
τά το τελευταίο Σαββατοκύριακο και την καθυ-
στερημένη δημόσια τοποθέτηση των καθηγητών
Σέιμαν και Τσακρή, ευτυχώς, συνομολογήσαμε το
λογικό και το προφανές. Η «ανοσία της αγέλης»
είναι ανοησία!

Τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ενώ ο
καθόλα απαραίτητος εμβολιασμός είναι η μονα-

δική ασπίδα προστασίας σε αυτήν τη μάχη, δεν εί-
ναι η λύση στον πόλεμο! 

Στην ευτυχή συγκυρία που όλες οι μεταλλάξεις
θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τα δια-
θέσιμα εμβόλια, θα πρέπει να εμβολιαζόμαστε
παγκοσμίως σε άγνωστα τακτά περιοδικά διαστή-
ματα. Κάτι που ακόμη και αν καταστεί εφικτό,
αποτελεί βόμβα τόσο για την παγκόσμια όσο και
τις εθνικές οικονομίες, αφενός αναφορικά με το
άμεσο κόστος που προκύπτει από την προμήθεια
των εμβολίων, αφετέρου από το έμμεσο κόστος
που παράγει η εφοδιαστική αλυσίδα του εμβολια-
σμού.

Τι θα γίνει αν η προστασία διαρκεί μικρό χρονι-
κό διάστημα; Ήδη το Ισραήλ ενέκρινε 3η δόση για
τους εμβολιασμένους που με το πέρας του εξα-
μήνου δεν διαθέτουν τα απαραίτητα αντισώματα.
Τι θα γίνει αν στο ενδιάμεσο των εμβολιασμών
προκύψει μετάλλαξη που δεν είναι αντιμετωπίσι-
μη από τα εμβόλια; Πόσο εύκολο είναι να θεωρη-
θεί δεδομένος ο καθολικός εμβολιασμός του
παγκόσμιου πληθυσμού ώστε να μην εξελίσσεται
ο ιός, όταν σήμερα αυτό δεν έχει επιτευχθεί ούτε
σε μία χώρα στο 60% και είναι πλήρως εμβολια-
σμένο, παγκοσμίως, μόλις το 12%;

Τι σημαίνει η σημερινή προσέγγιση προκειμέ-

νου να σωθεί η οικονομία, ότι παύουν οι περιορι-
σμοί και η ευθύνη μετακινείται στον πολίτη αφού
υπάρχουν εμβόλια; Αν αποτύχουμε, θα κινηθού-
με πολίτες εναντίον πολιτών;

Πώς θα υλοποιηθεί το «αμιγείς κλειστοί χώροι»
για εμβολιασμένους σε σχολεία, πανεπιστήμια,
χώρους εργασίας, μέσα μαζικής μεταφοράς,
σουπερμάρκετ, καταστήματα λιανικής, χώρους
πολιτισμού και αθλητισμού κ.ο.κ.; Ή θεωρείται
αρκετή η α λα καρτ εφαρμογή του μέτρου στην
εστίαση;

Με την πανδημία δεν τελειώσαμε και ούτε θα
τελειώσουμε αν δεν βρεθεί, εκτός του εμβολίου,
και φάρμακο. Με την οικονομία δεν ξεκινήσαμε
καν. Μεταξύ άλλων, το καλοκαίρι θα είναι όμοιο
με εκείνο του 2020, οι πρώτες ύλες, τα βασικά
αγαθά και οι μεταφορές θα συνεχίσουν να ακρι-
βαίνουν, ενώ οι επιχειρήσεις που θα μπορούν να
δανειστούν δεν θα ξεπερνούν το 5%. Τα δύσκολα
είναι μπροστά και όχι πίσω.

Κάθε επικοινωνιακή αισιοδοξία ή ωφελιμιστι-
κή απαισιοδοξία, κάθε ευχή ή σπέκουλα, οτιδή-
ποτε λιγότερο της αλήθειας είναι πολιτική ανηθι-
κότητα. Χρειαζόμαστε σχέδια πολλαπλών σενα-
ρίων γιατί το καλό του πολίτη και της κοινωνίας
είναι πάνω από κόμματα και χρώματα.

Η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα τα «κλειδιά» της 
πολιτικής κυριαρχίας της Ν.Δ. και του Κυριάκου Μητσοτάκη 

Αλλεπάλληλες απογοητεύσεις



Κ
αθόλου τυχαία δεν είναι η επανεμφάνιση
του μονεταριστή Σόιμπλε που εκφράζει
τις απόψεις μιας -σεβαστής- μερίδας

Ευρωπαίων οικονομολόγων και πολιτικών. Με
σαφήνεια και κυνισμό προχώρησε στο ξεκαθάρι-
σμα (και ίσως στην «προετοιμασία» του επόμενου
νέου καγκελάριου) μιας μελλοντικής (εκ του πρό-
σφατου παρελθόντος) γερμανικής θέσης για
άκρατη λιτότητα στην Ευρώπη του Νότου και όχι
μόνο. Τα παιχνίδια του Σόιμπλε -και των πέριξ αυ-
τού- έρχονται από τις πατέντες και τα παλιά σχέ-
δια -και αδιαφανή παιχνίδια- που εφαρμόστηκαν
στην ενσωμάτωση της Ανατολικής Γερμανίας. 

Οι απόψεις και οι πολιτικές του Σόιμπλε κάθε
άλλο παρά βιωσιμότητα προσφέρουν (στους πολ-
λούς και ιδιαίτερα στους μικρομεσαίους) ή ακόμη
και υποστήριξη σε μια ουτοπική αυτόνομη και
ανεξάρτητη Ευρώπη. Αντίθετα, ενισχύουν την
αδυναμία της Γηραιάς Ηπείρου να μπορεί να δη-
μιουργεί πολιτικές-ανάχωμα στις επερχόμενες
(οικονομικές) διαταραχές. Ταυτόχρονα (η Ευρώ-
πη) ξεχνά την αναγκαία διασύνδεση των οικονο-
μιών της Δύσης (βλέπε ΗΠΑ) και με όραμα ένα εί-
δος πολυπαίκτη σχοινοβατεί στο τεντωμένο σχοι-
νί ενός οριζόντιου μονεταριστικού μοντέλου.

«Σήμερα η Ευρώπη μοιάζει περισσότερο με παι-
δική χαρά παρά με έναν σοβαρό και ουσιαστικό
παίκτη», λέει ο Bruno Macaes στο Politico.

Στο υπό διαμόρφωση πλαίσιο η Ευρώπη πρέπει
να αισθάνεται ευάλωτη. Μπορεί ο πρώην υπουρ-
γός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο κατά την
τελευταία επίσκεψή του στο Παρίσι τον Νοέμβριο
του 2020 με άκομψο τρόπο αλλά και σημαντική
δόση αλήθειας να κατέστησε σαφές ότι «πρέπει
να αποτραπεί η σύγχρονη εκδοχή ενός κομμουνι-
στικού πραξικοπήματος: μια κινεζική εξαγορά
ευρωπαϊκών τεχνολογικών εταιρειών». Η αλή-
θεια είναι ότι ένα νέο είδος ψυχρού πολέμου ήδη
είναι αναγνωρίσιμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η τότε Σο-
βιετική Ένωση είχε οικονομική παραγωγή που
δεν ξεπέρασε το 40% της αντίστοιχης των ΗΠΑ.
Ενώ σήμερα ήδη η Κίνα βρίσκεται στο 70% με
προβλέψεις που δείχνουν ότι σε δύο δεκαετίες
θα βρεθεί στο ίδιο επίπεδο οικονομικής παραγω-
γής με τις ΗΠΑ. Κατ’ επέκταση, αν οι ΗΠΑ αισθά-
νονται ευάλωτες, τότε η Ευρώπη έχει σοβαρό
πρόβλημα και ακόμη σοβαρότερο διότι δεν το
αναγνωρίζει.

Η Ευρώπη, παρά τη ρητορική της, έχει σοβαρό

έλλειμμα σε τομείς κρίσιμους για την ανάπτυξη
και την πρόοδο των λαών και των οικονομιών. Η
μεγάλη απόσταση σε καινοτομία και τεχνολογία
από τις ΗΠΑ αλλά και από την Κίνα αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα ασθμαίνουσας προόδου. Από
την άλλη πλευρά, το αφήγημα για «στρατηγική
επάρκεια» και «περιφερειακή (ευρωπαϊκή) πα-
ραγωγή» βρίσκεται, ως συνήθως, στο τραπέζι των
μακροχρόνιων συζητήσεων. Την ίδια στιγμή, βιο-
μηχανίες μετακομίζουν από την Ε.Ε. σε τρίτες
χώρες (όπως η Τουρκία).

Πέρα από συναισθηματισμούς του παρελθόν-
τος και της «αντίδρασης» της Μέρκελ, η οποία με-
τά τη συνάντηση Μπάιντεν - Πούτιν στη Γενεύη
υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με τη
δική της φωνή σε ζητήματα όπου διακυβεύονται
η ασφάλεια και η ευημερία της (μάλλον εννοών-
τας την ευημερία και τον ηγεμονισμό της Γερμα-
νίας), στην Ελλάδα του 2.0 παρουσιάζεται μια νέα
μοναδική ευκαιρία. 

Ο νέος ρόλος του παράγοντα σύνδεσης, σταθε-
ρότητας και οικονομικού ρεαλισμού της Δύσης
σε ένα επόμενο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης
μακριά από τον μονεταρισμό του Σόιμπλε και τη
λιτότητα του μέλλοντος.

Σόιμπλε και Μέρκελ vs ΗΠΑ στη νέα γεωπολιτική οικονομία
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του
Νίκου 
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Α. Παπαγεωργίου

Διευθυντή 
στην «Ψυχική 

Έρευνα»

Σ
ε κοινωνικό επίπεδο, όταν ανταλλάσσουμε με
την αγαπημένη ή τον αγαπημένο μας τις λέξεις
«έρωτας» και «αγάπη», τις χρησιμοποιούμε σαν

να είναι συνώνυμες, σαν να σημαίνουν το ίδιο πράγμα.
Τις εκφράσεις «είμαι ερωτευμένος» και «σ’ αγαπώ» τις
χρησιμοποιούμε σχεδόν πάντα παράλληλα. Φυσικά, ο
καθένας έχει την ευχέρεια να ονομάζει «έρωτα» και
«αγάπη» ό,τι ο ίδιος πιστεύει και παράλληλα περιμένει
από τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του.

Η λέξη «έρωτας» χρησιμοποιείται όχι σε ένα, αλλά
σε πέντε διαφορετικά είδη σχέσεων, τις οποίες είναι
πολύ ενδιαφέρον να τις ορίσουμε, για έναν εξαιρετικά
πρακτικό λόγο: Πολλές φορές σε ένα ζευγάρι άλλο εί-
δος έρωτα έχει το ένα μέλος και άλλο -κυριολεκτικά-
το έτερο. Όποτε συμβαίνει αυτή η διαφοροποίηση,
στη σχέση προκαλούνται μεγάλες τριβές και κλυδω-
νίζεται.

1. Πρώτο είδος είναι ο παθιασμένος έρωτας, του πά-
θους, ο ρομαντικός: Πρόκειται για μια συναισθηματική
εμπειρία που, όταν τη νιώθουμε, μας απορροφά πλή-
ρως. Ο παθιασμένος έρωτας, δηλαδή, κυριολεκτικά
χαρακτηρίζεται από εμμονές για τον άλλον: «Τι κάνει
τώρα; Πού βρίσκεται; Πώς πάει; Τι σκέφτεται; Εάν και
πόσο με θέλει»... Το σεξ σε αυτήν την ερωτική σχέση
είναι απολύτως απαραίτητο και η ανάγκη του κυριαρ-
χεί ακόμα και εάν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να εκ-
φραστεί.

2. Δεύτερο είδος είναι αυτό που λέμε συντροφικός
έρωτας: Στοργή, κατάσταση κατά την οποία το ενδια-

φέρον μας για το άλλο άτομο αποτελεί συνδυασμό μιας
άνετης οικειότητας και ενός έντονου ενδιαφέροντος
να μοιραζόμαστε χρόνο μαζί του. Στην ουσία, είναι ένα
είδος πολύ δυνατής φιλίας που έχει αποκτήσει και κά-
ποιες εκφράσεις σεξουαλικές: Ο εραστής ή η ερωμένη
είναι ταυτόχρονα και ο καλύτερός μας φίλος ή η καλύ-
τερή μας φίλη. Στον στοργικό, συντροφικό έρωτα
υπάρχουν θερμότητα, δοτικότητα, ενώ χαρακτηρίζεται
από αυτοαποκάλυψη. Μας αρέσει, δηλαδή, να συζητά-
με για τα κρυφά μυστικά της ψυχής μας, ενώ η στοργή
και η φροντίδα για τον άλλον κυριαρχούν.

3. Τρίτο είδος είναι ο κτητικός έρωτας, ο μανιακός
έρωτας: Είναι μια κατάσταση πολύ έντονη, συναισθη-
ματικά πάρα πολύ φορτισμένη. Έχει ζήλια, φθόνο και
πάρα πολλές εμμονές για τον άλλον άνθρωπο, που εί-
ναι και το κυριολεκτικό αντικείμενο στον έρωτά μας.
Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση και κυριαρχούν οι φόβοι
απόρριψης, ενάντια στους οποίους ζητάμε συνέχεια
επιβεβαίωση: «Μ’ αγαπάς;»." Αυτός ο έρωτας κυριο-
λεκτικά είναι μια μανιακή κατάσταση, με ζήλιες, τρι-
βές, κλάματα, απαιτήσεις και εμμονές να κυριαρχούν.

Ο ερωτευμένος με αυτό το είδος κυριολεκτικά απαι-
τεί από τον άλλον άνθρωπο να είναι... κτήμα του.

4. Τέταρτο είδος είναι αυτό που λέμε παιχνιδιάρης
έρωτας: Είναι κάπως σαν παιχνίδι, στο πώς θα κυνηγή-
σεις και θα κατακτήσεις τον άλλον ή την άλλη που επι-
θυμείς. Έχει σκοπιμότητες, έχει πολλές συζητήσεις,
προετοιμασία, στρατηγικό σχεδιασμό, έντονη ανάγκη
να τα «καταφέρεις» να σε ερωτευτεί ο άλλος... Είναι

σαν να παίζεις ένα παιχνίδι κυριολεκτικά που έχει
αγωνία, αλλά και κέρδος. Ωστόσο, αν και όταν τα κατα-
φέρεις, αυτός ο έρωτας είναι πάρα πολύ έντονος, αλλά
δεν διαρκεί πολύ στον χρόνο και αυτό γιατί εύκολα σο-
βαρεύει προς μια άλλη κατάσταση έρωτα ή πολύ πιθα-
νόν να γίνεται απότομα βαρετός και να διακόπτεται
ξαφνικά. Είναι ένα είδος έντονου έρωτα που σταματάει
ξαφνικά ακριβώς, όπως κι όταν δημιουργείται.

5. Υπάρχει, τέλος, και ένα ακόμα είδος που το λέμε ο
ωφελιμιστικός έρωτας, ο πραγματιστικός, όπου ΔΕΝ
κυριαρχεί το συναίσθημα, αλλά η σκοπιμότητα είναι η
κατάσταση που βασιλεύει. Σε αυτόν τον έρωτα αναζη-
τούμε αυτόν που μας ταιριάζει στην εμφάνιση ή στην
οικονομική άνεση ή στη μόρφωση ή στη συμπεριφορά.
Εδώ εξετάζουμε σε προτεραιότητα αν νιώθουμε καλά
να έχουμε πλάι μας τον άλλον άνθρωπο, αν θεωρούμε
πως μας ταιριάζει, αν είναι συμβατός με αυτό που επι-
θυμούμε να έχουμε πλάι μας. Είναι ο λιγότερο συναι-
σθηματικός έρωτας από όλα τα υπόλοιπα είδη. Στην
ουσία, είναι μια ερωτική συναλλαγή: «Είμαι ερωτευμέ-
νος γιατί τη θέλω, γιατί θεωρώ πως μου ταιριάζει, γιατί
θέλω να… την κυκλοφορώ πλάι μου ή τον θέλω γιατί
είναι ο άντρας ο οποίος μου προσφέρει όσα κοινωνικά
χρειάζομαι». Στην ουσία, εδώ οι ερωτευμένοι αποζη-
τούν κοινωνική ικανοποίηση και όχι διέγερση - ούτε
βασίζονται πολύ στο συναίσθημα. Έρωτας τέτοιου εί-
δους είναι στην ουσία ικανοποίηση κοινωνικών αναγ-
κών: «Τα έχω με κάποιον, παντρεύτηκα κάποια που
μου ταιριάζει».

Ο έρωτας που αγάπη… δεν θυμίζει: Πόσα είδη έρωτα υπάρχουν;
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ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
Υφυπουργός Τουρισμού 

«Ο ελληνικός τουρισμός έχει μέσα
του μια τεράστια δύναμη και αντοχή»

«ΗΕλλάδα κατέχει μια από τις
πρώτες θέσεις στις προτιμή-
σεις των τουριστών για το

φετινό καλοκαίρι, καθώς κατάφερε να δημι-
ουργήσει ένα ασφαλές υγειονομικό περιβάλ-
λον, προσελκύοντας ολοένα και περισσότε-
ρους επισκέπτες», εξηγεί η υφυπουργός Του-
ρισμού Σοφία Ζαχαράκη, παρουσιάζοντας τις
δράσεις του υπουργείου για μια επιτυχημένη
θερινή σεζόν. Στη συνέντευξή της στην «Polit-
ical» η κυρία Ζαχαράκη επισημαίνει ότι καθο-
ριστικός παράγοντας για αυτό θα είναι αναμ-
φίβολα η πορεία των εμβολιασμών στη χώρα
μας, γεγονός που, όπως λέει, θα καθορίσει
αυτομάτως και την πορεία της πανδημίας.
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Κυρία υπουργέ, στα μέσα Ιουλίου έχετε
βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα από το
άνοιγμα του τουρισμού στη χώρα μας. Τι
σας δείχνουν τα στοιχεία μέχρι σήμερα;
Ποιες είναι οι προβλέψεις για τη φετινή
τουριστική σεζόν;

Παρά τις δεδομένες αντιξοότητες, αυτό που
τα στοιχεία δείχνουν είναι ότι το στοίχημα για το
άνοιγμα του τουρισμού μπορεί να κερδηθεί. Ο
τουρισμός άνοιξε με ασφάλεια όπως ακριβώς
είχαμε δεσμευτεί. Η σημαντική πρωτοβουλία
του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη υιοθετήθηκε ευρωπαϊκά και είναι πλέον
μια πραγματικότητα για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις για τον Ιού-
νιο φέτος ξεπέρασαν τον περσινό Ιούλιο. Οι ελ-
ληνικοί προορισμοί είναι οι πλέον επιθυμητοί
στην Ευρώπη, με τις αεροπορικές εταιρείες να
αυξάνουν συνεχώς τον αριθμό και τη χωρητικό-
τητα των απευθείας πτήσεών τους. Παρατηρεί-
ται, δε, και μια ενδιαφέρουσα ροή στο κομμάτι
της κρουαζιέρας. 

Πλέον και η Βρετανία, ακολουθώντας το πρό-
τυπο των υπόλοιπων χωρών, επέτρεψε το ταξίδι
χωρίς καραντίνα προς την Ελλάδα και οι κρατή-
σεις -ειδικά τις τελευταίες μέρες- αυξάνονται
συνέχεια. Ο ελληνικός τουρισμός, ιδιαίτερα στο
δεύτερο εξάμηνο του έτους, μπορεί έχει μια πο-
λύ καλύτερη επίδοση από πέρυσι, λαμβάνοντας
υπόψη τις επιδημιολογικές συνθήκες αλλά και
την ανάγκη συνέχισης και βελτίωσης των ποσο-
στών εμβολιασμού. Δεν μπορεί και δεν πρέπει
να υπάρξει εφησυχασμός, απαιτείται συνεχής
επαγρύπνηση για τις εξελίξεις που αφορούν
στις μεταλλάξεις, τα νέα στοιχεία για τις ηλικια-
κές ομάδες που νοσούν καθώς και τη διαδικα-
σία του εμβολιασμού. Είναι σημαντικό, πάντως,
να σημειώσουμε ότι οι αφίξεις από Γερμανία,
Γαλλία, Αμερική, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ,
χώρες τις Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σκαν-
διναβικές χώρες είναι πολύ ενισχυμένες και
παρατηρούμε πολλές κρατήσεις της τελευταίας
στιγμής. Θα είναι μια χρονιά τουριστικού μαρα-
θωνίου. Θέλει αντοχές και ψυχραιμία. 

Είστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμε-
νο έξαρσης της πανδημίας και το κατά πό-
σο αυτό θα επηρεάσει τις αφίξεις τουρι-
στών στη χώρα μας;

Αν κάτι μας έχει διδάξει η εμπειρία αντιμετώ-
πισης του ιού, είναι να είμαστε διαρκώς προ-
ετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Το σχέδιο
για το άνοιγμα του τουρισμού που εγκαίρως
ανακοινώσαμε και εφαρμόσαμε περιέχει όλες
τις ασφαλιστικές δικλίδες και χρησιμοποιεί όλα
τα μέσα που υπάρχουν για να διασφαλιστεί ένα
ασφαλές καλοκαίρι και για εμάς και για τους
επισκέπτες μας. Συνεχώς παρακολουθούμε τα
δεδομένα και όπου χρειάζεται κάνουμε τις ανα-
γκαίες προσαρμογές πάντα με την καθοδήγηση
των επιστημόνων και τον διαρκή συντονισμό με
τα συναρμόδια υπουργεία. Σε αυτήν τη μάχη εί-
μαστε όλοι μαζί. Όμως, το γεγονός είναι ότι το
άνοιγμα έχει μέχρι στιγμής κυλήσει ομαλά και

οφείλουμε όλοι να θωρακίσουμε την έναρξη
των δραστηριοτήτων, που σημαίνει δουλειές,
ανάκαμψη και ψυχολογική ανάταση έπειτα από
πολλούς μήνες ανασφάλειας και αβεβαιότητας. 

Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» -
«Tourism4all». Υπήρξε η ανταπόκριση
που αναμένατε; Θα υπάρξουν και άλλες
ενέργειες για την ενίσχυση του εγχώριου
τουρισμού;

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που υπήρ-
ξε τόσο μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον για
το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» που
χρειάστηκε να δώσουμε και παράταση τριών
ημερών. Αυτήν τη στιγμή έχουν κατατεθεί πάνω
από 250.000 νέες αιτήσεις και συνεχίζουμε.
Φέτος, μάλιστα, επιφέραμε σημαντικές αλλα-
γές στην κατεύθυνση της βελτίωσης του προ-
γράμματος για τους δικαιούχους του. Συγκεκρι-
μένα, ο δικαιούχος και οι ωφελούμενοι συνολι-
κά μπορούν να μείνουν 2, 3 ή 4 μέρες αντί των
υποχρεωτικά 4 που ίσχυε μέχρι πέρυσι. Αυξή-
σαμε την επιδότηση από το 60% στο 80% έως και
100% ανά περίπτωση. Τα άτομα με αναπηρία
έχουν 100% κάλυψη και επιπλέον επιλύσαμε
ζητήματα των συνοδών τους που διαπιστώθη-
καν την περσινή χρονιά. Επεκτείναμε το πρό-
γραμμα και εντάξαμε επιπλέον 631 νέα καταλύ-
ματα και 41 νέα τουριστικά γραφεία. Οι περσινοί
δικαιούχοι του προγράμματος γνωρίζουν ότι
μπορούν να εξαργυρώσουν μέχρι τις
31/12/2021 τα περίπου 320.00 vouchers που
δεν χρησιμοποίησαν πέρυσι. Και, βέβαια, υπο-
λογίστε ότι φέτος δίνουμε επιπλέον 50.000
vouchers με τη διαδικασία αιτήσεων που τρέχει
μέχρι και αύριο. Τελικός αριθμός ωφελούμε-
νων, δικαιούχων και μελών της οικογένειάς
τους; Πάνω από 700.000 συμπολίτες μας θα
ωφεληθούν από το πρόγραμμα! Και αυτό μας
χαροποιεί ιδιαίτερα. 

Όσον αφορά σε άλλες δράσεις για την ενίσχυ-
ση του εγχώριου τουρισμού, ήδη προχωρά η

«κάρτα ελευθερίας» για τους νέους 18-25 ετών
που εμβολιάστηκαν, η οποία καλύπτει και τα τα-
ξίδια προς προορισμούς της χώρας, ενώ η αξία
της αυξάνεται από πρωτοβουλίες όπως αυτή της
Aegean, που διπλασιάζει την κάλυψη της κάρ-
τας στα εισιτήριά της. Εξετάζουμε, όμως, και πε-
ραιτέρω μέτρα ενίσχυσης και πρωτοβουλίες για
τον εσωτερικό τουρισμό στο μέλλον.

Λόγω της πανδημίας και της χαμηλής ζή-
τησης στις κρατήσεις υπάρχουν ξενοδό-
χοι σε κάποιες περιοχές της χώρας που
σκέφτονται να μην ανοίξουν καθόλου τις
επιχειρήσεις τους. Θα υπάρξει νέα στήρι-
ξη από το κράτος;

Η Πολιτεία όλο το προηγούμενο διάστημα
στήριξε έμπρακτα τις επιχειρήσεις και τους ερ-
γαζομένους του τουρισμού, περιλαμβανομέ-
νων και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με
ένα πρωτοφανές πρόγραμμα οικονομικής στή-
ριξης που περιλάμβανε τους κύκλους επιστρε-
πτέας προκαταβολής, το πρόγραμμα «Γέφυρα»,
την αναστολή ενοικίων και φορολογικών υπο-
χρεώσεων, την κάλυψη ασφαλιστικών εισφο-
ρών, την αποζημίωση ειδικού σκοπού κ.ά. Και
τα μέτρα αυτά κατά γενική παραδοχή φρέναραν
την ύφεση και συγκράτησαν την ανεργία. Πήρα-
με επιπλέον μέτρα για τους εποχικά εργαζομέ-
νους, ενώ προβλέφθηκε από το υπουργείο
Ανάπτυξης ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενί-
σχυση των πληττόμενων τουριστικών επιχειρή-
σεων, περιλαμβανομένων των καταλυμάτων.
Βέβαια, γνωρίζουμε καλά ότι η μεγαλύτερη
στήριξη που μπορούμε να δώσουμε στον τουρι-
σμό είναι η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του
και η όσο το δυνατόν ισχυρότερη ανάκαμψή
του, για την οποία ακατάπαυστα εργαζόμαστε
κόντρα στις αντικειμενικές δυσκολίες της παν-
δημικής κρίσης.

Πώς σκέφτεστε να προσελκύσετε ξένους
τουρίστες στην περίπτωση έξαρσης της
πανδημίας μέσα στο καλοκαίρι; Προβλέ-
πεται παράταση της τουριστικής περιόδου;

Η Ελλάδα ήδη προσελκύει τουρίστες από αρ-
κετές χώρες, έχοντας ισχυροποιήσει το brand
name της και μέσα από τη διαχείριση της παν-
δημίας. Δεν είναι λίγο ότι η Ελλάδα βραβεύτηκε
ως η χώρα που έκανε το πιο ασφαλές ξεκίνημα

την περσινή χρονιά. Τη χρονιά που οι ερωτήσεις
ήταν συντριπτικά περισσότερες από τις απαντή-
σεις. Το υπουργείο και ο υπουργός Χάρης Θεο-
χάρης είχαν έγκαιρα επιδοθεί σε έναν μαραθώ-
νιο επισκέψεων σε χώρες του εξωτερικού για
να συναντηθούν με κυβερνητικά στελέχη αλλά
και ισχυρούς πόλους της τουριστικής αγοράς
και να ενημερώσουν για το σχέδιο επανέναρξης
του τουρισμού. Συγχρόνως η καμπάνια του ΕΟΤ
με τον τίτλο «all you want is Greece» θα διαρκέ-
σει πολύ παραπάνω από τη συνήθη δίμηνη
διάρκεια, με έξι μήνες στοχευμένης διαφήμι-
σης και προγραμμάτων συνδιαφήμισης με αε-
ροπορικές εταιρείες και tour operators του
εξωτερικού.  Όσο για την παράταση της τουρι-
στικής σεζόν, εργαζόμαστε μεθοδικά για αυτήν,
όμως σημαντικοί παράγοντες εδώ θα είναι η
πρόοδος των εμβολιασμών τόσο στη χώρα μας
όσο και σε χώρες του εξωτερικού και η οικοδό-
μηση του τείχους ανοσίας. Είναι άλλος ένας λό-
γος που αποδεικνύει πόσο αναγκαίο είναι να
εμβολιαστούμε όλοι το συντομότερο δυνατόν.
Είναι στο χέρι μας. 

Είστε αισιόδοξη ότι θα κερδίσουμε το φε-
τινό στοίχημα στον τουρισμό; 

Ναι, διατηρώ την αισιοδοξία μου και πραγμα-
τικά αξίζει στην υπεράνθρωπη, συγκινητική
προσπάθεια που έχει γίνει από τους ανθρώ-
πους του τουρισμού και όλων των αρμόδιων
φορέων να πετύχουμε! Και την αισιοδοξία αυτή
δεν τη βασίζω απλώς στην κοινή επιθυμία όλων
να πάει ο τουρισμός καλά. Ο ελληνικός τουρι-
σμός έχει μέσα του μια τεράστια, μια ακατάβλη-
τη δύναμη και αντοχή. Την απέδειξε πέρυσι που
στάθηκε στα πόδια του, αν και μέσα σε παγκό-
σμια οικονομική κατάρρευση, ιδίως στο κομμά-
τι του ταξιδιού, και την αποδεικνύει και φέτος.
Γνωρίζουμε, κυρία Κουτροκόη, πολύ καλά ότι η
κατάσταση με τον ιό είναι δύσκολη. Όμως, εί-
μαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε και δύσκο-
λες συνθήκες. Τηρουμένων των αναλογιών, η
χώρα πάει καλά και έχει τις προοπτικές να πάει
ακόμη καλύτερα. Αυτό που πρέπει όλοι να κά-
νουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα και να εμβο-
λιαστούμε, θωρακίζοντας έτσι υγειονομικά κά-
θε γωνιά της χώρας. Αν αυτό γίνει, μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία και να επιτρέ-
ψουμε στο φως του ελληνικού τουρισμού να
σκορπίσει κάθε σύννεφο αντιξοότητας και αβε-
βαιότητας.

«Η Ελλάδα κατέχει μια
από τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις
των τουριστών για το φετινό 
καλοκαίρι, καθώς κατάφερε 
να δημιουργήσει ένα ασφαλές 
υγειονομικό περιβάλλον»

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Μέτωπο με το ΚΚΕ
Σε αγωνιστική ετοιμό-
τητα, όποτε και αν φέρει
ξανά ο δήμαρχος τον
Αναπτυξιακό Οργανι-
σμό Α.Ε., καλεί η ΔΑΣ
ΟΤΑ Καλλιθέας, σημει-
ώνοντας ότι «οι αγώνες
που έδωσαν οι εργαζό-
μενοι ενάντια στις προ-
θέσεις της διοίκησης του δήμου να συστήσει Αναπτυξιακό Οργανι-
σμό Α.Ε., εκτός του ότι έβαλαν εμπόδια στους σχεδιασμούς της διοί-
κησης να αρχίσει “να βγάζει στο σφυρί” τις υπηρεσίες του δήμου,
τους ενόχλησαν. Και όταν οι εργαζόμενοι αποφασίσουν να διεκδική-
σουν τα συμφέροντά τους, δεν τους σταματούν ούτε οι απειλές ούτε η
τρομοκρατία».

Η γούνα
Ικανοποίηση επικρατεί μεταξύ
των εκπροσώπων των γουνοποι-
ητικών επιχειρήσεων Δυτικής
Μακεδονίας από τη ρύθμιση για
τις πληττόμενες επιχειρήσεις
που θα ενταχθούν στις αναστολές
συμβάσεων εργασίας του Ιουλί-
ου, ώστε οι εργαζόμενοι δικαιού-
χοι να λάβουν το επίδομα των 534
ευρώ και την ασφάλισή τους. Ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνο-
ποιών Καστοριάς και της Ομο-
σπονδίας Γούνας Απόστολος
Τσούκας ήταν πανευτυχής.

Τα αεροπλάνα
Αντίστροφα μετράμε πλέον για

την άφιξη των μαχητικών αε-

ροσκαφών Rafale στην Ελλάδα

για τις ανάγκες της Πολεμικής

Αεροπορίας. Η τελετή για την

παραλαβή του Rafale θα γίνει

στις 21 Ιουλίου και θα αφορά στη διθέσια έκδοση, ενώ θα

φέρει όλο τον συμφωνημένο υπερσύγχρονο εξοπλισμό

του, όπως τους πυραύλους Meteor.

Ο Κιάμος την αρχή
Το «Posidonio Music Hall», στο οποίο εμφανί-

ζεται ο τραγουδιστής Πάνος Κιάμος, έγινε το

πρώτο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που θα

απαγορεύει την είσοδο σε μη εμβολιασμέ-

νους. Αυτό ανακοίνωσε ο τραγουδιστής με

ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης, μια ανακοίνωση που, όμως, δεν άρεσε

ιδιαιτέρως στους χρήστες, οι οποίοι πέρασαν

από γενεές δεκατέσσερις τον Πάνο Κιάμο.

Σε θετικό κλίμα για τη ΣΣΕ

Δ
ύο δεσμεύσεις και μία συμφωνία περιλαμ-
βάνει η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα-
ση Εργασίας, την οποία υπέγραψαν η ΓΣΕΕ

και οι εργοδοτικές οργανώσεις. Η συμφωνία αφορά
στη διατήρηση και επέκταση για το 2021 όλων των
θεσμικών όρων και κανόνων εργασίας που προβλέ-
πονται σε παλαιότερες συμβάσεις και διαιτητικές
αποφάσεις.  Οι δεσμεύσεις προβλέπουν: 

α) την επιμονή των δύο μερών για τη συνέχιση το
2021 των προσπαθειών προκειμένου να δημιουργη-

θεί επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης για το σύνολο
των εργαζομένων (Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο). 

β) ότι εργοδότες και εργαζόμενοι επαναβεβαι-
ώνουν τη θέση τους υπέρ του καθορισμού των κατώ-
τατων αμοιβών από τους ίδιους μέσω διαπραγματεύ-
σεων και υπογραφής σύμβασης και όχι από τον
υπουργό Εργασίας. Δηλώνουν, μάλιστα, ότι εφόσον
αρθεί η απαγορευτική νομοθεσία, θα προχωρήσουν
άμεσα στην υπογραφή σύμβασης με οικονομικούς
όρους.
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Σ
την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθ-
μισης και τη διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την Ψυχική Υγεία προχωρά το

υπουργείο Υγείας. Οι άξονες από τους οποίους ειση-
γείται το υπουργείο να απαρτίζεται το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Ψυχική Υγεία είναι καθορισμένοι και
εξαιρετικά σημαντικοί:
1. Ολοκλήρωση της κατάργησης της ιδρυματικής πε-

ρίθαλψης (κατάργηση των Τμημάτων Χρόνιων
Ασθενών στα εναπομείναντα Ψυχιατρικά Νοσοκο-
μεία του ΕΣΥ) με παράλληλη ανάπτυξη υπηρεσιών
για άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διατα-
ραχές, καθώς και ανάπτυξη της Ψυχογηριατρικής.

2. Περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση του κοινοτι-
κού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας με ταυτό-
χρονη ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγεί-
ας. 

3. Ολοκλήρωση του δικτύου υπηρεσιών ψυχικής
υγείας για παιδιά και εφήβους, συμπεριλαμβά-
νοντας ειδική πρόβλεψη για άτομα με διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές.

4. Μεταρρύθμιση των ιατροδικαστικών ψυχιατρικών
υπηρεσιών από ιδρυματικές σε κοινοτικές υπηρε-
σίες και ανάπτυξη Μονάδων Ψυχιατρικής Εντατι-
κής Θεραπείας.

5. Καθολική εφαρμογή της τομεοποίησης σε όλη την
επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πυ-
λώνες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δια-
σφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των λη-
πτών ψυχικής υγείας και προώθηση της έρευνας
και κατάρτισης στην ψυχική υγεία.

6. Μείωση του αριθμού των ακούσιων νοσηλειών
στον μέσο όρο της Ε.Ε.

7. Ενίσχυση της ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυ-
χικής υγείας στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη
προγραμμάτων για την προστασία της ψυχικής
υγείας των εργαζομένων.

8. Προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών
και καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος με
ταυτόχρονη ενδυνάμωση της φωνής των ψυχικά
ασθενών και των οικογενειών τους.

9. Ενδυνάμωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον
σχεδιασμό της αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονό-
των, όπως η πανδημία ή οι φυσικές καταστροφές.

Το σχέδιο του υπουργείου, στα χαρτιά τουλάχιστον,
φαίνεται πλήρες. Όλα, όμως, θα κριθούν στην πράξη.
Η επόμενη μέρα της πανδημίας δεν θα είναι εύκο-
λη…

Βασίλης Tαλαμάγκας

Περί ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης

anetnews24@gmail.com 
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Στην Defea... η ναυμαχία

Σ
την Παιανία και το Metropolitan
Expo μεταφέρεται προσωρινά η
«ναυμαχία» για τις νέες φρεγά-
τες του Πολεμικού Ναυτικού, με

τις έξι εταιρείες που συνεχίζουν στην
κούρσα να αποκαλύπτουν τους άσους που
κρύβουν στο μανίκι τους, στη Διεθνή Έκ-
θεση Αμυντικής Βιομηχανίας Defea 21, η
οποία άνοιξε τις πύλες της χθες έπειτα
από έντεκα χρόνια απουσίας.

Την παρουσίαση της τελικής διαμόρ-
φωσης της αμερικανικής φρεγάτας HF2
της Lockheed Martin ακολούθησε η γαλ-
λική FDI HN της Group Naval. Το Παρίσι
προτάσσει ως μείζον πλεονέκτημα της
προσφοράς του την ταχύτατη παράδοση
του πρώτου πλοίου, που θα μπορεί να εν-
ταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 2025. Η
ναυπήγηση του πλοίου έχει ήδη ξεκινή-
σει, έτσι ανεξαρτήτως του πότε και αν θα
οριστικοποιηθεί η παραγγελία, η φρεγάτα
θα είναι έτοιμη σε 48 μήνες από σήμερα.
Στην παρουσίαση που πραγματοποίησε η
εταιρεία έγινε γνωστό ότι η FDI HN θα εί-
ναι εξοπλισμένη με 32 αντιαεροπορικούς
πυραύλους Aster ή με συνδυασμό Aster
και Mica, σύστημα Ram, 8 Exocet MM 40
Blk. 3, ελαφρού τύπου τορπίλες MU 90 και
πυροβόλο Strales των 76 χιλιοστών.

Οι Γάλλοι τόνισαν ιδιαίτερα το ραντάρ
Thales Sea Fire, τεχνολογίας Aesa, με εμ-
βέλεια εκατοντάδων χιλιομέτρων που
μπορεί να ανιχνεύει «αόρατες» απειλές,
μη επανδρωμένα αεροσκάφη και υπερη-
χητικούς πυραύλους. Ακόμη, το πλοίο
διαθέτει ειδικό χώρο που προσφέρει μό-
νιμη οπτοηλεκτρονική όψη 360 μοιρών
μέρα και νύχτα, επιτρέποντας στο πλήρω-
μα να εντοπίσει και να εξουδετερώσει
ασύμμετρες απειλές.

Στην Defea θα βρίσκεται σήμερα και ο
υπουργός Αμυντικών Εξοπλισμών της
Μεγάλης Βρετανίας για τη φρεγάτα Arro-
whead 140 της Babcock, ενώ χθες είχε
επαφές με κυβερνητικούς αξιωματού-
χους και στελέχη της ελληνικής αμυντι-
κής βιομηχανίας. Η βρετανική προσφορά
είναι μια από τις πιο ανταγωνιστικές ως
προς το κόστος αγοράς και υποστήριξης,
ενώ προσφέρει και τη δυνατότητα διακυ-
βερνητικής συμφωνίας που διευκολύνει

σημαντικά τις διαδικασίες πρόσκτησης
και αποπληρωμής.

Το «παρών» έδωσαν και οι εκπρόσω-
ποι της ιταλικής Fincantieri, που προτεί-
νουν τη λύση τεσσάρων Fremm για το
Πολεμικό Ναυτικό, οι Γερμανοί με την
πρόταση για τις φρεγάτες A200 και οι Ολ-
λανδοί με τις φρεγάτες Sigma 11515 αλλά
και την πολύ δελεαστική ενδιάμεση λύση
με τις νέες Sigma 10514 ή τις δύο μετα-
χειρισμένες Μ. 

Στο προσκήνιο η αμυντική βιομηχανία
«Η Defea θα αναδείξει τις σημαντικές

δυνατότητες της χώρας τόσο στον τομέα
της αμυντικής βιομηχανίας όσο και στη
διοργάνωση εκδηλώσεων διεθνούς εμ-
βέλειας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσω
της έκθεσης θα παρουσιαστεί στο ευρύ

κοινό ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον το-
μέα της αμυντικής τεχνολογίας, αποδει-
κνύοντας για μια ακόμη φορά πως η εξέ-
λιξη των αμυντικών συστημάτων αποτελεί
κινητήρια δύναμη της τεχνολογίας συνο-
λικά», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποί-
ος πραγματοποίησε χθες τα εγκαίνια της
έκθεσης. 

Προσκεκλημένοι του Νίκου Παναγιωτό-
πουλου ήταν οι ομόλογοί του από την Κύ-
προ, τη Σλοβενία, την Πορτογαλία, την Ιτα-
λία, τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια
Μακεδονία και τη Γεωργία, καθώς και ο
εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Άμυνας, ενώ μετά τα εγκαίνια
ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τρα-
πέζης για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την Άμυνα και τη στρατιω-

τική συνεργασία των κρατών-μελών.
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος φρόντισε να

απαντήσει και στις κατηγορίες του Τούρ-
κου υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ για
το εξοπλιστικό πρόγραμμα που υλοποιεί η
Ελλάδα. «Δεν αναλισκόμαστε στον αντα-
γωνισμό των εξοπλισμών, αλλά εκσυγ-
χρονίζουμε το σύνολο των Ενόπλων Δυ-
νάμεων. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κά-
νουμε ώστε η Ελλάδα να θωρακιστεί και
να παραμείνει θωρακισμένη απέναντι σε
κάθε απειλή ασφαλείας, απ’ όπου κι αν
προέρχεται», σημείωσε ο Έλληνας
υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα στην Defea είναι προγραμματι-
σμένη η ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη για την
«ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιο-
μηχανίας». 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος 
φρόντισε να απαντήσει και 

στις κατηγορίες του Τούρκου 
υπουργού Άμυνας Χουλουσί 

Ακάρ για το εξοπλιστικό 
πρόγραμμα που υλοποιεί η Ελλάδα
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Τ
ον τόνο της προκλητικής φιέστας
που θα στήσει στην Αμμόχωστο την
επόμενη εβδομάδα έδωσε ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας για εκδη-

λώσεις με «θρησκευτική» και «εθνικιστική»
ταυτότητα.

«Με τη βοήθεια του Θεού, ελπίζουμε ότι θα
πάμε στη “Βόρεια Κύπρο” από τη Δευτέρα και
θα είμαστε εκεί την Τρίτη και θα επιστρέψου-
με το απόγευμα. Θα περάσουμε την ημέρα της
θρησκευτικής μας γιορτής με τους “Κύπρι-
ους” αδελφούς μας και θα συμμετάσχουμε
στις εκδηλώσεις της 20ής Ιουλίου. Επομένως,
θα στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι υπο-
στηρίζουμε με τον πιο ισχυρό τρόπο την υπε-
ράσπιση της δικαιοσύνης και των δικαιωμά-
των της “ΤΔΒΚ”», ανέφερε ο Τούρκος πρό-
εδρος. 

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη, μέσω του ύπατου
εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική Ζο-
ζέπ Μπορέλ στέλνει εκ νέου μήνυμα στην Άγ-
κυρα να απέχει από τετελεσμένα και επιθετι-
κές ενέργειες, αφήνοντας, μάλιστα, να εννοη-
θεί ότι -σε αντίθετη περίπτωση- μπορεί να
βρεθεί αντιμέτωπη με νέες κυρώσεις. «Οι
υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης απέρριψαν τη λύση των δύο κρατών στην
Κύπρο και σε αυτό είμαστε σταθερά ενωμέ-
νοι. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες δεν
θα έχουμε λόγο για τη σύγκληση έκτακτου

Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων», τόνισε
ο κ. Μπορέλ. 

Σε μια αποστροφή του λόγου του, πάντως, ο
Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ
επιβεβαίωσε ότι το ενεργειακό πρόγραμμα
της Άγκυρας είναι απλώς μια «τρύπα στο νε-
ρό». Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογρά-
φου για τον λόγο για τον οποίο η Τουρκία δεν
προχωρά σε γεωτρήσεις στην Ανατολική Με-
σόγειο, ο Ντονμέζ παραδέχτηκε πως δεν
υπάρχουν ενδείξεις για υδρογονάνθρακες.
«Αφού δεν βρέθηκε κάτι στις σεισμικές έρευ-
νες που έγιναν εδώ, δεν θα κάνουμε γεωτρή-
σεις οι οποίες κοστίζουν εκατομμύρια δολά-
ρια. Δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης, αλλά
τεχνικής. Δεν κάνουμε γεωτρήσεις εκεί όπου
δεν υπάρχει πιθανότητα να βρούμε κάτι»,
υποστήριξε.  Η Αθήνα, πάντως, επενδύει στις

σχέσεις της με τις χώρες της Ανατολικής Με-
σογείου, ενισχύοντας τη συνεργασία της στον
αμυντικό και τον ενεργειακό τομέα. Ο Νίκος
Δένδιας βρέθηκε χθες στο Κάιρο και συναν-
τήθηκε με τον γενικό γραμματέα του Αραβι-
κού Συνδέσμου, Αχμέντ Αμπούλ Γκεΐτ. Οι δύο
πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο για τη θεσμο-
θέτηση πολιτικών διαβουλεύσεων, με την Ελ-
λάδα να αναλαμβάνει ρόλο χώρας-παρατηρη-
τή στον Αραβικό Σύνδεσμο.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, μάλι-
στα, έστειλε ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία:
«Χώρες στην περιοχή μας, έθνη που δεν ανή-
κουν στον Αραβικό Σύνδεσμο, μέσω των δρά-
σεών τους, αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή
για την περιφερειακή σταθερότητα. Παρεμ-
βαίνουν στρατιωτικά, άμεσα ή μέσω αντιπρο-
σώπων. Επιδιώκουν να δημιουργήσουν σφαί-

ρες επιρροής, προσπαθώντας να αναβιώσουν
θρησκευτικές αυτοκρατορίες που είναι θαμ-
μένες στην άμμο περασμένων αιώνων. Σε αυ-
τό το πλαίσιο ζητούμε την απόσυρση όλων των
ξένων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των
μισθοφόρων, από αυτές τις χώρες», τόνισε ο
Νίκος Δένδιας.

Η Ευρώπη, μέσω του ύπατου 
εκπροσώπου για την Εξωτερική
Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, στέλνει 
εκ νέου μήνυμα στην Άγκυρα
να απέχει από τετελεσμένα 
και επιθετικές ενέργειες…

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Νέες προκλήσεις από τον Ερντογάν

Η ιστορία εκδικείται. Και, στην περίπτωση του φυγά πρώην
πρωθυπουργού της τότε FYROM Νίκολα Γκρούεφσκι επιβεβαι-
ώνεται, καθώς τα αλυτρωτικά του σχέδια καταρρέουν με πάτα-
γο. Το φαραωνικό project «Σκόπια 2014», που βασίστηκε στο
ιδεολόγημα του «εξαρχαϊσμού» το οποίο εφάρμοσε η εθνικιστι-
κή κυβέρνηση του Νίκολα Γκρούεφσκι μετά το 2008, καταρρέει
στα αζήτητα. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το, αμφιβόλου καλλιτεχνικής
αξίας, έργο που ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ αρχίζει να διαλύε-
ται σε πολλά σημεία - δείγμα της βιασύνης και της προχειρότη-
τας που επιδείχθηκαν.

Μαρμάρινα μπλοκ έχουν υποχωρήσει, υγρασία έχει καλύψει
μεγάλο μέρος των έργων, γυψοσανίδες σε προσόψεις έχουν
καταστραφεί, αναδεικνύοντας το υπόβαθρο από… φελιζόλ και
τα φθηνά υλικά, ρωγμές και σκουριά έχουν εμφανιστεί σε χάλ-
κινα αγάλματα και επιγραφές και άλλα δείγματα προχειροδου-
λειάς, για τα οποία δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά, προς ικανοποί-

ηση του εθνικιστικού οίστρου της κυ-
βέρνησης του φυγόδικου πρώην πρω-
θυπουργού, Νίκολα Γκρούεφσκι.

Με το project «Σκόπια 2014» ο
Γκρούεφσκι επιχείρησε να επιβάλει στη
σλαβική πλειονότητα της χώρας ίδιο…
DNA με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον
Βουκεφάλα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η μεγαλεπήβολη
ανάπλαση της πρωτεύουσας μετέτρεψε
τα Σκόπια σε μια απέραντη Disneyland,
με κτίρια, μνημεία και αγάλματα -φαραωνικών διαστάσεων-
προσωπικοτήτων και ηρώων της ελληνικής και της βουλγαρι-
κής Ιστορίας. 

Το αμφιλεγόμενο έργο ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ, με τους
πολέμιους του Γκρούεφσκι να κάνουν ευθέως όχι μόνο για δια-
φθορά και οικονομικές ατασθαλίες, αλλά και για σχέδιο… φα-

σιστικής έμπνευσης, με στόχο την επιβο-
λή μιας νέας ταυτότητας στην πλειονότητα
των πολιτών της χώρας.

Μετά το 2016 και τη νίκη των Σοσιαλδη-
μοκρατών του σημερινού πρωθυπουργού
Ζόραν Ζάεφ μπήκε οριστικό τέλος στη
συνέχιση των εργασιών του project «Σκό-
πια 2014», ενώ η Δικαιοσύνη ασχολείται
με τη διαφθορά και τα ποσά που δαπανή-
θηκαν για την κατασκευή των έργων. Να
σημειώσουμε ότι ο πρώην πρωθυπουρ-

γός της ΠΓΔΜ είχε διαφύγει στην Ουγγαρία (στην οποία και πή-
ρε άσυλο), μία ημέρα προτού οι αστυνομικές Αρχές της χώρας
εκδώσουν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, για έκτιση ποινής
φυλάκισης δύο ετών, μετά την καταδίκη του σχετικά με την προ-
μήθεια πολυτελούς τεθωρακισμένου οχήματος από το κράτος,
αξίας 600.000 ευρώ, την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός.

Καταρρέει μέρα με τη μέρα το φαραωνικό project «Σκόπια 2014»



Ω
ς «αποκλειστική λύση» συ-
στήνει την επιλογή του εμβο-
λιασμού η Διαρκής Ιερά Σύνο-
δος και την ίδια στιγμή επιση-

μαίνει ότι είναι η μόνη αρμόδια να εκφρά-
ζει την Εκκλησία, με στόχο να περιορι-
στούν οι μεμονωμένες φωνές από ιερείς
και μητροπολίτες, που τάσσονται κατά του
εμβολιασμού. Στη συνεδρίαση της Ιεράς
Συνόδου συμμετείχαν χθες ο υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο καθηγητής
Σωτήρης Τσιόρδας, όπου και ενημέρωσαν
τους ιεράρχες για την πορεία της πανδη-
μίας στη χώρα μας και την ανάγκη του εμ-
βολιασμού όλων των πολιτών.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξέ-
δωσε μετά τη συνάντησή της με τον
υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον
καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, η ΔΙΣ αποφά-
σισε:
� Να αποσταλεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της
Εκκλησίας της Ελλάδος σχετική εγκύ-
κλιος προς τον λαό, με σκοπό την ενημέ-
ρωση των πιστών για την πνευματική και

κανονική διδασκαλία της Εκκλησίας σε
θέματα πανδημιών, συνιστώντας προσευ-
χητική εγρήγορση και συχνή συμμετοχή
στη λατρευτική της ζωή.
� Να συστήσει για μία ακόμη φορά την
ελεύθερη επιλογή του εμβολιασμού ως
την αποκλειστική και επιστημονικά ελεγ-
μένη λύση αναχαίτισης της εξάπλωσης
του ιού.
� Να υπενθυμίσει ότι μόνη αρμόδια να
εκφέρει τις απόψεις της Εκκλησίας της
Ελλάδος επί όλων των ανακυπτόντων θε-
μάτων είναι η ΔΙΣ, ως η διαρκής «συνοδι-
κή φωνή», ενώ ο εκπρόσωπός της, μη-
τροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως Αθηναγόρας είναι ο μόνος εκ-
φραστής των αποφάσεών της προς τα
ΜΜΕ.
� Να ελέγξει και να περιορίσει κάθε πα-
ράλογη και μεμονωμένη φωνή απάδουσα
προς το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλη-
σίας και τη μακραίωνη κανονική της πα-
ράδοση, προκειμένου να αποφευχθεί ο
σκανδαλισμός των πιστών και η διακιν-
δύνευση της υγείας όλων.

«Κρίσιμη αλλά και χρήσιμη» χαρακτή-
ρισε τη συνάντηση, με επίκεντρο την αντι-
μετώπιση της πανδημίας, με τον υπουργό
Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον καθηγητή
Σωτήρη Τσιόδρα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθη-
νών Ιερώνυμος.

«Στο πνεύμα της Εκκλησίας, της Αλλη-
λεγγύης και της Αγάπης, να προστατέ-
ψουμε αλλήλους», υπογράμμισε χαρα-
κτηριστικά ο υπουργός Υγείας και διευ-
κρίνισε πως «ζητήσαμε με κάθε σεβασμό
οι Άγιοι Πατέρες, για μία ακόμη φορά, να
στηρίξουν και να βοηθήσουν στο πνεύμα
του Χριστού αυτήν την προσπάθεια για να
μπορέσουμε να ξαναενημερώσουμε και
να παροτρύνουμε το ποίμνιο και τους
συμπολίτες μας, έτσι ώστε και αυτοί που
είχαν τις αμφιβολίες τους ή κάποιους φό-
βους να μπορέσουν να εμβολιαστούν,
ώστε να προστατέψουμε αυτό το αγαθό

της υγείας και της ζωής». Από την πλευ-
ρά του, ο κ. Τσιόδρας ανέφερε ότι προ-
σπάθησαν να απαντήσουν σε όλες τις
ενδιαφέρουσες ερωτήσεις των Ιεραρ-
χών, με γνώμονα την επιστημονική
αλήθεια, στέλνοντας το μήνυμα ότι «εί-
μαστε συνοδοιπόροι σε αυτήν την ανα-
ζήτηση της αλήθειας και ελπίζουμε με
τον εμβολιασμό σιγά - σιγά να επανέλ-
θουμε σε μια κανονικότητα».

Ξεπέρασαν τις 3.000 τα νέα ημερήσια κρού-
σματα Covid-19 στη χώρα. Την ίδια στιγμή, το
Λεκανοπέδιο βρίσκεται και πάλι στη δίνη του
κυκλώνα. Είναι η τρίτη φορά από τον περασμέ-
νο Μάιο που τα νέα κρούσματα ξεπερνούν τις
3.000, με τις δύο προηγούμενες να είναι στις
11/5 με 3.197 (753 ΜΕΘ, 52 νεκροί) και στις 6/5
με 3.421 (754 ΜΕΘ, 83 νεκροί).

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 που κατα-
γράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.109,
εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ-
χων στις πύλες εισόδου της χώρας. Με βάση τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων
επτά ημερών, 164 θεωρούνται σχετιζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 1.953 με ήδη γνω-
στό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
Covid-19 είναι τέσσερις, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά

12.806. Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 133. Οι εισα-
γωγές νέων ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας είναι 112. Στο «κόκκινο»
παραμένει η Αττική, καθώς από τα 3.109 νέα
κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι
1.571 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο.
Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 214 κρούσμα-
τα. 

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκου-
μανέας είχε προειδοποιήσει από χθες το πρωί
για τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Μι-
λώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε πως έχουμε 150% αύ-
ξηση στα κρούσματα και ο μέσος όρος ηλικίας
τους έχει πέσει πολύ. Όπως εξήγησε, πρέπει να
μάθουμε να βλέπουμε τον μέσο όρο ηλικίας,
εκτός από τα κρούσματα, καθώς χθες ήταν τα
27 έτη και έχει μειωθεί κατά πολύ από τα 46
έτη, από την αρχή του χρόνου.

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων - Στο «κόκκινο» πάλι η Αττική

Η ΔΙΣ αποφάσισε να συστήσει
την ελεύθερη επιλογή του
εμβολιασμού ως την
αποκλειστική και επιστημονικά
ελεγμένη λύση αναχαίτισης 
της εξάπλωσης του ιού…

Η Εκκλησία «βάζει
πλάτη» για τους 
εμβολιασμούς 
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«Ο πατέρας μου με 
βίαζε από 11 χρονών»

ΣΣτη φυλακή οι δύο
κατηγορούμενοι 

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν χθες, μετά τις
απολογίες τους στη 16η τακτική ανακρίτρια
της Αθήνας, τόσο ο 39χρονος αστυνομικός,
ο οποίος κατηγορείται ότι εξανάγκαζε το νε-
αρό κορίτσι να εκδίδεται, όσο και ο πατέρας
της, τον οποίο καταγγέλλει ότι τη βίαζε από
νεαρή ηλικία. Και οι δύο απολογήθηκαν για
σωρεία αξιόποινων πράξεων, τις οποίες αρ-
νούνται, ενώ ο υπό απόλυση αστυνομικός
φέρεται να ισχυρίστηκε πως διατηρούσε
ερωτική σχέση, ισχυριζόμενος ότι δεν την
εξανάγκαζε σε πορνεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της
19χρονης στο απολογητικό του υπόμνημα
υποστήριξε ότι όλα είναι «προϊόν άδηλων
ψυχοσυναισθηματικών διεργασιών της φε-
ρόμενης ως παθούσης κόρης του». Ο κατη-
γορούμενος ζήτησε την κατ’ αντιπαράσταση
εξέτασή του μαζί της, αλλά και την κλήση ως
μάρτυρα του «δίδυμου αδελφού της, που
τυγχάνει αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας
των οικογενειακών υποθέσεων», αλλά και
της συζύγου του, προκειμένου να αποδειχ-
θεί -όπως λέει- «η μία και μοναδική αλή-
θεια, ότι υπήρξα αυστηρός γονέας με παρα-
δοσιακές και ηθικές αρχές, αλλά όχι βια-
στής, πατέρας, που δούλευα σκληρά για την
οικογένεια μου».

Κατά τις ίδιες πάντα πληροφορίες, ο πα-
τέρας ζήτησε την εξέτασή του από πραγμα-
τογνώμονα ψυχίατρο, προκειμένου να δια-
κριβωθεί εάν είναι άτομο με παρεκκλίνου-
σα σεξουαλική συμπεριφορά.

Ο ίδιος κατηγορεί τη σύζυγό του ότι του
απέκρυπτε πληροφορίες για τη 19χρονη,
υποστηρίζοντας πως δεν ήξερε ότι η κόρη
του είχε πέσει θύμα οργανωμένου κυκλώ-
ματος πορνείας, αφού «την υπέθαλπε» η
σύζυγός του, η οποία, κατά τον ίδιο, γνώριζε
καλά πρόσωπα και καταστάσεις.

Ανίδεη η μητέρα
Από την πλευρά της, καταθέτοντας στους

αστυνομικούς, η μητέρα της 19χρονης δή-
λωσε άγνοια για όσα συνέβαιναν στο σπίτι
τους: «Η κόρη μου έφυγε από το σπίτι πριν
από περίπου έναν μήνα, γιατί μάλωνε συνέ-
χεια με τον πατέρα της. Ειδικά από την ηλι-
κία των 16 χρόνων και μετά μάλλον συνέ-
χεια, σε καθημερινή σχεδόν βάση. Και τα
δύο παιδιά μάλωναν με τον πατέρα τους, αλ-
λά ειδικά η κόρη μου μάλωνε συνεχώς…
Γενικά είχαμε πολλά προβλήματα στο σπίτι
και η κόρη μου πριν από έναν μήνα δεν άν-
τεξε άλλο και έφυγε…». 

Ρεπορτάζ: Μαρία Δήμα

Τ
ις εφιαλτικές στιγμές που έζησε
μέσα στο διαμέρισμα της Ηλιού-
πολης αλλά και τη σεξουαλική
κακοποίηση την οποία υπέστη

από μικρή, από τον ίδιο τον πατέρα της,
περιέγραψε στους αστυνομικούς η
19χρονη κοπέλα, η οποία κατάφερε να
δραπετεύσει από την κόλαση το περασμέ-
νο Σάββατο.

Οι περιγραφές του θύματος σοκάρουν,
ειδικά για τις αβάσταχτα σκληρές συνθή-
κες που αναγκάστηκε να ζήσει μέσα στο
σπίτι του αστυνομικού, ο οποίος της πού-
λησε… έρωτα και στη συνέχεια την εξέδι-
δε, όταν η κοπέλα έσπευσε να συγκατοι-
κήσει με τον κατηγορούμενο, προκειμέ-
νου να απελευθερωθεί από την οικογε-
νειακή… αιχμαλωσία του αιμομίκτη πατέ-
ρα της, την οποία ανεχόταν από τα 11 μέχρι
τα 17 της (περί τις 30 φορές), όταν η μητέ-
ρα της και ο αδερφός της απουσίαζαν από
το σπίτι…

Σύμφωνα με την κατάθεση στους αστυ-
νομικούς την οποία έδωσε το Σάββατο 10
Ιουλίου, παρουσία πραγματογνώμονα ψυ-
χολόγου, ο πατέρας της τη βίασε για πρώ-
τη φορά όταν ήταν 11 χρόνων, ενώ η τελευ-

ταία ήταν όταν ήταν 17 ετών, πριν από τα
γενέθλια της. Όταν κλείστηκε όλη η οικο-
γένεια μέσα στο σπίτι, εξαιτίας της πανδη-
μίας, ο πατέρας της δεν μπόρεσε να συνε-
χίσει την κακοποίησή της. Όταν εγκατέ-
λειψε την οικογενειακή εστία για να απε-
λευθερωθεί, βρέθηκε αιχμάλωτη στο σπί-
τι του αστυνομικού, ο οποίος, σύμφωνα με
όσα καταγγέλλει, τη βίαζε, την εξέδιδε και
τη χτυπούσε όταν έφερνε αντιρρήσεις, την
υποχρέωνε να κάνει χρήση ναρκωτικών,
ενώ εξέδιδε και άλλες κοπέλες. 

Την απειλούσε
Η 19χρονη εξαναγκάστηκε από τον κα-

τηγορούμενο αστυνομικό να εκδίδεται
όταν την απείλησε πως θα σκοτώσει την
οικογένειά της. «…Μου είπε ότι η μητέρα
ενός φίλου του, του Γ.Λ., έχει οίκους ανο-
χής στην Αθήνα και ένα site για να κλεί-
νεις ερωτικά ραντεβού με κοπέλες. Το κα-
τονομάζει και μου πρότεινε να εργαστώ
και εγώ για αυτήν. Ο Δ. και ο Λ. δουλεύουν
χωρίς να φαίνονται για τη μητέρα του Λ.,
την οποία φωνάζουν στη δουλειά Μ., χω-
ρίς να γνωρίζω ποιο είναι το πραγματικό
της όνομα. Αυτοί ουσιαστικά είναι τα
αφεντικά και κανονίζουν τις δουλειές και
διαχειρίζονται το site...».

«Ο Δ. μού είπε ότι θα πηγαίνω σε ραντε-
βού με διάφορα άτομα, με τα οποία θα ερ-
χόμαστε σε συνουσία και από τα χρήματα
που θα δίνουν ως αντάλλαγμα, τα οποία
ήταν συνήθως 160 ευρώ, εγώ θα έπαιρνα
τα 80… Αφού έκλειναν ραντεβού, οι πελά-
τες έρχονταν από το σπίτι του Δ. με ένα αυ-
τοκίνητο χρώματος μπλε. Ένα άτομο οποί-
ος μου είπε ότι λεγόταν Γ. και είναι στρα-
τιωτικός. Αυτός με έπαιρνε με το αυτοκίνη-
το και με πήγαινε στα ραντεβού τα οποία
γίνονταν σε διάφορα ξενοδοχεία και σπί-
τια. Με άφηνε εκεί και περίμενε απέξω στο
αυτοκίνητο μέχρι να τελειώσω με το ραντε-
βού, ώστε να με ξαναπάρει και να με πάει
πίσω στο σπίτι του Δ. Εγώ ερχόμουν σε συ-
νουσία με τα άτομα στα οποία με πήγαινε ο
οδηγός, έπαιρνα τα λεφτά τα οποία μου
έδιναν, τα οποία ήταν 160 ευρώ την ώρα και
τα έδινα στον Δ. μόλις γύριζα πίσω».

Κολαστήριο το σπίτι της
Ηλιούπολης - Ο αστυνομικός
τής πουλούσε έρωτα 
και την εξέδιδε…
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Και τρίτη σύλληψη 
Αργά το απόγευμα της Τρίτης, έγινε
γνωστό ότι οι Εσωτερικές Υποθέσεις
προχώρησαν σε μία ακόμη σύλληψη
για την υπόθεση της 19χρονης. Πρό-
κειται για άτομο που κατηγορείται γιαεμπορία ανθρώπων, ενώ στην κατοχήτου βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτι-
κών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δι-
κογραφία και παραπέμφθηκε στον
ανακριτή. Στη δικογραφία περιλαμ-
βάνεται και ένα τέταρτο πρόσωπο, το
οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζη-
τείται από την Αστυνομία. Με τις συλ-λήψεις αυτές, φαίνεται πως ξηλώνε-ται ένα κύκλωμα μαστροπείας, με τη
19χρονη να μην είναι, προφανώς, το
μοναδικό θύμα. 



Άγρια δολοφονία
27χρονου 
στη Μύκονο 

Με τη ζωή του «ξεπλήρωσε» ένας
27χρονος Αλβανός οικοδόμος, που
τους τελευταίους μήνες διέμενε στη
Μύκονο, ένα μικρό οικονομικό χρέος
το οποίο είχε σε ομοεθνή του. Είναι
χαρακτηριστικό ότι πηγές της ΕΛ.ΑΣ.
σχολίαζαν στην «Political» πως «η
όλη διαμάχη ξεκίνησε για ένα ευτε-
λές χρηματικό ποσό και κατέληξε σε
τραγωδία». 

Ο 27χρονος ανταλλάσσει μηνύματα
στο κινητό τηλέφωνο με τον ομοεθνή
του, στον οποίον είχε το οικονομικό
χρέος. Δίνουν ραντεβού για τις 23.00
τη Δευτέρα στην περιοχή του Αγίου
Φανουρίου, ενώ μαζί τους έχουν κι
άλλα άτομα. Συνολικά, στο σημείο
βρίσκονται 10-12 άνδρες, χωρισμένοι
σε δύο διαφορετικές ομάδες, με τη
λογομαχία που ξεκίνησε να δίνει γρή-
γορα τη θέση της σε συμπλοκή και
αυτή σε δολοφονία. Ο 27χρονος οικο-
δόμος από την Αλβανία πέφτει νε-
κρός, έχοντας δεχθεί μαχαιριά στην
καρδιά, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι
σπεύδουν τρέχοντας να εξαφανι-
στούν για να διαφύγουν τη σύλληψη. 

Μόλις φτάνει στο σημείο η Αστυνο-
μία, διαπιστώνει ότι το θύμα είχε ήδη
εκπνεύσει και ξεκινούν έρευνες για
τον εντοπισμό των δραστών. Ύστερα
από λίγη ώρα προχωρούν σε τέσσερις
προσαγωγές, οι οποίες το μεσημέρι
της Τρίτης μετατρέπονται σε συλλή-
ψεις. Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο
που συμμετείχε στην αιματηρή συμ-
πλοκή επιχειρεί να φύγει από το νησί,
παίρνοντας το πρώτο πλοίο της γραμ-
μής για τη Ραφήνα, αλλά εκεί τον πε-
ριμένουν στελέχη του Λιμενικού, του
περνούν χειροπέδες και τον παραδί-
δουν στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς την προ-
ανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση
Αστυνομίας Μυκόνου. Από τους πέντε
συλληφθέντες, οι τέσσερις ανήκουν
στην ομάδα του δράστη και ο ένας σε
αυτήν του θύματος. 

ΚΚώστας Παπαδόπουλος

«Σ
καρφαλώνει» ξανά ο
υδράργυρος, μετά… το ευ-
χάριστο διάλειμμα από την
παρατεταμένη ζέστη του

προηγούμενου καύσωνα. Από σήμερα η
θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα
φτάσει σε πολλές περιοχές ακόμη και
στους 40 βαθμούς Κελσίου. Ευτυχώς,
σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεω-
ρολόγων, το νέο κύμα ζέστης θα κρατήσει
μέχρι και την Παρασκευή, ενώ το Σαββα-
τοκύριακο ο υδράργυρος θα επανέλθει
στις φυσιολογικές για την εποχή θερμο-
κρασίες. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με Έκτα-
κτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέ-
δωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,
πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας θα
προκαλέσουν από σήμερα μέχρι και την
Παρασκευή -στο μεγαλύτερο μέρος της
χώρας- οι θερμές αέριες μάζες από τις
ακτές της Βόρειας Αφρικής, οι οποίες κι-
νούνται προς τη χώρα μας. Οι περιοχές
που θα επηρεαστούν περισσότερο θα εί-
ναι τα ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμο-
κρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό
της ηπειρωτικής χώρας και θα κυμανθούν
από 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στις νη-
σιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές οι
μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3-5 βαθ-
μούς χαμηλότερες.

Αναλυτικά για σήμερα, σύμφωνα με το
meteo.gr, θα επικρατεί ζέστη με μέγιστες
θερμοκρασίες στους 39-40 βαθμούς
Κελσίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί,

στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 36
βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα
από 15 έως 39, στην Κεντρική Ελλάδα από
15 έως 40, στην Ήπειρο από 15 έως 38,
στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 40,
στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 35 και στα
νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην
Κρήτη από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτά-
σουν τοπικά στους 37 βαθμούς Κελσίου
και ενδεχομένως τοπικά στους 38-39.

Στην Αττική αναμένονται ηλιοφάνεια
και ζέστη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βό-
ρειες διευθύνσεις 3-4 Μποφόρ και το-
πικά στα ανατολικά 5 Μποφόρ. Η θερ-
μοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38
βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένου-
με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι
άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύν-
σεις 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στην
πόλη θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθ-
μούς Κελσίου.

Η ζέστη θα υποχωρήσει σταδιακά μέσα
στο Σαββατοκύριακο στις περισσότερες
περιοχές και μόνο κατά τόπους στα ανα-
τολικά ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρα-
σία θα κυμανθεί κοντά στους 38 βαθμούς
Κελσίου.

Συναγερμός για την
πυρκαγιά στο Σέιχ Σου

Η ετοιμότητα Πυροσβεστικής, δή-
μων και εθελοντών στη Θεσσαλονίκη
δοκιμάστηκε το μεσημέρι της Τρίτης
από φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σέιχ
Σου και επεκτάθηκε γρήγορα. Η άμε-
ση κινητοποίηση των πυροσβεστι-
κών δυνάμεων αλλά και οι ρίψεις νε-
ρού από πολλά εναέρια μέσα ήταν
καθοριστική για τον άμεσο περιορι-
σμό της πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξεκίνησε από δύσβατο
σημείο σε μια ρεματιά, κοντά στην
περιφερειακή οδό στο ύψος του Αγί-
ου Παύλου από τη βόρεια πλευρά του
δρόμου. Από τις πρώτες έρευνες της
Πυροσβεστικής δεν έγινε γνωστό
εάν προκλήθηκε από κάποια κίνηση
διερχόμενου ή μέσα στη ρεματιά.
Ωστόσο κλιμάκιο του Ανακριτικού
Τμήματος της Πυροσβεστικής διε-
ρευνά τα ακριβή αίτια, ενώ και μονά-
δα του Τμήματος Αντιμετώπισης Εγ-
κλημάτων Εμπρησμού εξετάζει στη
Θεσσαλονίκη τα αίτια της πυρκαγιάς.

Στη μάχη της κατάσβεσης, εκτός
από τους 66 πυροσβέστες με τα 22
οχήματα και τα τέσσερα πεζοπόρα
τμήματα, έπεσαν αμέσως έξι πυρο-
σβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικό-
πτερα. Παράλληλα, όλοι οι δήμοι της
Θεσσαλονίκης συνέβαλαν τόσο με
υδροφόρες όσο και με μηχανήματα
διάνοιξης δρόμων. Παράγοντες της
Πολιτικής Προστασίας χαρακτήριζαν
καθοριστικό το γεγονός ότι τις προ-
ηγούμενες ημέρες είχαν καθαριστεί
οι αντιπυρικές ζώνες του Σέιχ Σου.

Η φωτιά υπολογίζεται ότι κατέ-
στρεψε περίπου 90 στρέμματα. Μέ-
χρι αργά τη νύχτα της Τρίτης ισχυρές
πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν
στο σημείο, προκειμένου να απο-
φευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος
αναζωπύρωσης.

Κώστας Καντούρης 

Σε ποιες περιοχές
αναμένεται ο υδράργυρος 
να φτάσει στο «κόκκινο»…
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Νέο κύμα καύσωνα 
με 40άρια - Πότε θα
πέσει η θερμοκρασία



Ελεγκτικό Συνέδριο

Όχι στην ανάθεση οικονομικών 
υπηρεσιών σε Αναπτυξιακό Οργανισμό

Παράνομη έκρινε το VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου την ανάθεση του συνόλου των οικονομικών
υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου στον Αναπτυξιακό
Οργανισμό Εύδημος μέσω Προγραμματικής Σύμβα-
σης, σύμφωνα με την 917/2021 Απόφασή του. Το Ελεγ-
κτικό Συνέδριο έκρινε ότι η εν λόγω σύμβαση «δεν
αποτελεί περίπτωση επιτρεπόμενης Προγραμματικής
Σύμβασης», καθώς η Εύδημος Α.Ε. δεν μπορεί να
εκτελέσει το έργο με ίδια μέσα, αφού δεν διαθέτει το
αναγκαίο προσωπικό και κατ’ ανάγκη θα προβεί σε
προσλήψεις, χωρίς, μάλιστα, την τήρηση διαγωνιστι-
κής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι η ΠΟΕ - ΟΤΑ είχε
ασκήσει νομίμως παρέμβαση, τονίζοντας ότι «δεν
επρόκειτο περί πραγματικής Προγραμματικής Σύμβα-
σης - συνεργασίας μεταξύ δύο φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αλλά περί κανονικής σύμβασης πα-
ροχής υπηρεσιών χωρίς την τήρηση των νόμιμων προ-
ϋποθέσεων».

Σπάρτη

Αποκτά ανοιχτό κέντρο εμπορίου

«Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου - Open Mall» πρόκειται να αποκτή-
σει σύντομα η ιστορική Σπάρτη, όπως συμβαίνει και σε πολλές πά-
λεις του εξωτερικού. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, η
οποία μαζί με την ανάπλαση του μεγαλύτερου μέρους του κέντρου
της πόλης θα δημιουργήσει μια άλλη Σπάρτη, όπως ισχυρίζεται ο
δήμαρχος Πέτρος Δούκας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Σημειώνεται ότι Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου γίνονται και
σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κόρινθος

Ψηφιακό Μουσείο 
για την Επανάσταση του 1821
Στη δημιουργία του πρώτου ψηφιακού μουσείου για την Ελλη-
νική Επανάσταση προχωρά ο Δήμος Κορινθίων. Το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 238.000 ευρώ, εντάσσεται
στον άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»
και χρηματοδοτείται από το «Αντώνης Τρίτσης». Το έργο έχει
τίτλο «Κόρινθος, η πρώτη πρωτεύουσα στον δρόμο για την
Ελευθερία» και θα παρουσιάζει διαδραστικά την ιστορία και
τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. «Δημιουρ-
γούμε το πρώτο ψηφιακό μουσείο στον Δήμο Κορινθίων προ-
κειμένου να αναδείξουμε τα ιστορικά γεγονότα της Επανάστα-
σης και τον σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισε ο τόπος μας σε
αυτά. Η Αρχαία Κόρινθος ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της νεό-
τερης Ελλάδας», ανακοινώνει η δημοτική Αρχή.

Η διαχείριση της πανδημίας, οι εμβολιασμοί, το άνοιγμα της
τουριστικής περιόδου, οι αναπτυξιακές προοπτικές και οι
επενδύσεις απασχόλησαν την περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου και τον πρόεδρο της
Περιφέρειας Fez-Meknès Μostafa Laense, πρόεδρο των
Περιφερειών του Μαρόκου, κατά τη συνάντηση που είχαν στην
έδρα του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου για τις εργασίες
του Διοικητικού του Συμβουλίου. Αντάλλαξαν επίσης απόψεις
για τις μεταρρυθμίσεις που προετοιμάζονται αντίστοιχα στις
χώρες τους ως προς την ενίσχυση της περιφερειακής
διακυβέρνησης και συμφώνησαν να φέρουν το θέμα αυτό στην
ημερήσια διάταξη της Ένωσης των Ευρωμεσογειακών
Περιφερειών. Η Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου παρουσίασε
τα πλεονεκτήματα των Ιονίων Νήσων και πρότεινε
συντονισμένη συνεργασία στον τουριστικό τομέα.

Αποδίδεται το «ενιαίο τέλος» στους δή-
μους που λειτουργούν «μονάδες προσωρι-
νής φιλοξενίας μεταναστών», για την απο-
πληρωμή των οφειλόμενων τελών καθα-
ριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης
περιουσίας. Προς τούτο υπέγραψαν κοινή
απόφαση οι υπουργοί Θόδωρος Σκυλακά-
κης και Νότης Μηταράκης και αφορά στο α’
τρίμηνο του 2021. Η Κοινή Υπουργική Από-
φαση αφορά σε ποσό 1.691.336 ευρώ, το
οποίο υπολογίζεται βάσει του αριθμού των
διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες φιλοξε-
νίας κατά την τελευταία μέρα των μηνών Ια-
νουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021,
σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 195 του ν.
4662/2020. Η καταβολή του ενιαίου τέλους
στους εν λόγω δήμους θα πραγματοποιηθεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τα-
κτικού προϋπολογισμού του υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.

!ΟΤΑ 

Πληρώνεται το ενιαίο τέλος
φιλοξενίας μεταναστών

Βραβείο ELOGE στη Χάλκη 
για καλή διακυβέρνηση
Το ευρωπαϊκό «Σήμα Αριστείας» για καλή διακυβέρνηση
(ELOGE) έλαβε ο Δήμος Χάλκης. Το εν λόγω αποδίδεται
στους δήμους που επιτυγχάνουν ένα υψηλό επίπεδο
ποιότητας στις υπηρεσίες προς τους πολίτες ύστερα από
διαδικασία αξιολόγησης σε επίπεδο δημάρχου, εργαζο-
μένων στον δήμο αλλά και των πολιτών. Στη διαγωνιστική
διαδικασία συμμετείχαν 25 δήμοι και τα αποτελέσματα
εκδόθηκαν από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της
Ευρώπης. «Ο Δήμος Χάλκης διαθέτει υψηλό επίπεδο
διακυβέρνησης με πλήρη αξιοποίηση των μέσων πληρο-
φορικής και τεχνολογίας, διασφαλίζοντας αύξηση της
προσπέλασης των υπηρεσιών από τον πολίτη», αναφέρει
ο δήμαρχος Ευάγγελος Φραγκάκης.
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Ενίσχυση της τουριστικής επισκεψιμότητας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά
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Τ
ο «πράσινο φως» για την υλοποίηση
ενός πολύ κρίσιμου για την περιοχή
της Άνω Γλυφάδας αντιπλημμυρικού

έργου δόθηκε μετά την υπογραφή της σχετι-
κής σύμβασης μεταξύ του περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γιώργου Πατούλη και του αναδόχου, πα-
ρουσία του δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Πα-
πανικολάου. Συγκεκριμένα, το έργο θα υλο-
ποιηθεί με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 2,8 εκατ.
ευρώ και αφορά στην κατασκευή αγωγών
δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων σε διάφορες
οδούς του Δήμου Γλυφάδας και συγκεκριμέ-
να στην περιοχή Τερψιθέας, όπου συμβαίνουν
συχνά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς,
όπως έχει παρατηρηθεί, δεν υπάρχει ικανο-
ποιητική απορροή των ομβρίων. Απαιτείται
συνεπώς για τις περιοχές αυτές η κατασκευή
αγωγών ομβρίων ως επέκταση του υφιστάμε-
νου δικτύου. Επισημαίνεται ότι στην περιοχή
της Άνω Γλυφάδας έχουν ολοκληρωθεί ήδη
δύο μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα από την Πε-

ριφέρεια Αττικής και, εκτός από το συγκεκρι-
μένο που προβλέπεται στη σύμβαση που υπε-
γράφη σήμερα, με χρηματοδότηση της περι-
φέρειας θα υλοποιηθεί ακόμη ένα κρίσιμο έρ-
γο με στόχο την αποτελεσματική θωράκιση
της περιοχής.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου ευ-
χαρίστησε θερμά τον περιφερειάρχη για τη
στήριξη, υπογραμμίζοντας πως τα αντιπλημ-
μυρικά έργα που κατασκευάζονται στη Γλυφά-
δα με χρηματοδότηση της περιφέρειας είναι
νευραλγικής σημασίας για την προστασία της
πόλης. Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης επι-
σήμανε ότι «προτεραιότητά μας είναι η άμεση
υλοποίηση έργων πολιτικής προστασίας με
έμφαση σε περιοχές της Αττικής υψηλής επι-
κινδυνότητας. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράψαμε
τη σύμβαση για την υλοποίηση ενός από τα πιο
σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική
με στόχο την προστασία της περιοχής της Τερ-
ψιθέας, η οποία διαχρονικά ταλαιπωρείται πο-
λύ από τα πλημμυρικά φαινόμενα».

Υπουργικά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση της ΕΕΤΑΑ
Στα γραφεία της Ελληνικής

Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης βρέθηκε ο
αναπληρωτής υπουργός Εσω-
τερικών Στέλιος Πέτσας προ-
κειμένου να συγχαρεί τα μέλη
του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου μετά την εκλογή τους από
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στις
άμεσες προτεραιότητες και τον
σχεδιασμό που θα αποτυπωθεί
στο νέο πλάνο της εταιρείας, με
έμφαση σε δράσεις με αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Ξεχωριστή μνεία έγινε και
στα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει πλέον στη διάθεσή της η Αυτοδιοίκηση προκειμένου
να υλοποιεί ώριμα επενδυτικά σχέδια που θα αλλάζουν την όψη των τοπικών κοινωνικών.
Ακόμη, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών τόνισε τον σημαντικό ρόλο του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου και ζήτησε τη συνδρομή του προκειμένου οι δεσμεύσεις που καλούν-
ται να αναλάβουν να δρομολογηθούν άμεσα με βασικό γνώμονα την καλυτέρευση της ποι-
ότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.

Κινητό πράσινο
σημείο 
ανακύκλωσης

Ο Δήμος Ζωγράφου, με πρωτο-
βουλία του δημάρχου Βασίλη Θώ-
δα, πραγματοποιεί τις επόμενες
μέρες μια νέα περιβαλλοντική
δράση στο πλαίσιο της ενημέρω-
σης και της ευαισθητοποίησης
των δημοτών για την ανακύκλωση
και τη μείωση των αστικών απορ-
ριμμάτων, το Κινητό Πράσινο Ση-
μείο (ΚΠΣ). Πρόκειται για ένα αυ-
τοκινούμενο όχημα που διαθέτει
ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό
χώρο, καθώς και ξεχωριστά μέσα
συλλογής για κάθε ανακυκλώσιμο
υλικό. Οι πολίτες θα επιβραβεύον-
ται για την ποσότητα και το βάρος
των υλικών που θα προσκομίζουν
προς ανακύκλωση, κερδίζοντας
πόντους που θα μπορούν να εξαρ-
γυρώσουν στις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις του προγράμματος
που φέρουν το logo «The Green C-
ity». Οι κατηγορίες ανακύκλωσης
είναι πλαστικά κατηγορίας PET,
σύμμεικτα πλαστικά, αλουμίνιο,
σιδηρούχα μέταλλα, χαρτί - χαρ-
τόνι, γυαλί, μπαταρίες, βρώσιμα
έλαια και λίπη, ηλεκτρονικός και
ηλεκτρικός εξοπλισμός, ρούχα.

Αναβαθμισμένο το Δημοτικό
Κηποθέατρο Νίκαιας

Ανανεωμένο και εκσυγχρονισμένο
υποδέχεται πλέον το κοινό του το Δη-
μοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας. O δή-
μαρχος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Γιώργος Ιωακειμίδης με στοχευμένες
παρεμβάσεις στις υποδομές του μετέ-
τρεψε το Κηποθέατρο σε μια σύγχρο-
νη πολιτιστική κοιτίδα της πόλης, έτοι-
μη να ανταποκριθεί σε κάθε είδους
εκδηλώσεις και δράσεις. Τα συνερ-
γεία του δήμου, αξιοποιώντας την πε-
ρίοδο της καραντίνας, προχώρησαν
σε αποξήλωση την παλιάς περίφρα-
ξης, καθώς και σε αντικατάσταση των
παλιών καθισμάτων. Παράλληλα, έγι-
νε συντήρηση και μόνωση των κτι-
σμάτων που βρίσκονται εντός του θε-
άτρου και εκσυγχρονίστηκαν οι ηχητι-
κές και φωτιστικές εγκαταστάσεις.
«Δεν θα σταματήσουμε να αξιοποιού-
με αισθητικά και περιβαλλοντικά κάθε
ελεύθερο διαθέσιμο χώρο, γιατί για
εμάς δεν υπάρχουν δύσκολοι δρόμοι,
παρά μόνο δρόμοι προκλήσεων που
μας περιμένουν να τους περπατήσου-
με», επεσήμανε ο δήμαρχος.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
αριστερών καταβολών, δέχεται
σκληρή κριτική εκ των έσω
γιατί «χρησιμοποίησε» τοπικό
κυβερνητικό βουλευτή προ-
κειμένου να πετύχει συνάντη-
ση με υπουργό; Το «μέσον»
λειτούργησε και η συνάντηση
του δημάρχου για το θέμα που
απασχολεί τον δήμο έγινε, αλ-
λά πολλοί «σύντροφοί» του δεν
είδαν με καλό μάτι την προ-
σπάθεια. Ίσως φταίει το γεγο-
νός ότι δεν είχε αποτέλεσμα η
συνάντηση, οπότε θα προτι-
μούσαν… περισσότερο αγωνι-
στική διάθεση.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Συνεργασία για την
πυροπροστασία
Ένα νέο τείχος ασφάλειας και προστα-
σίας του Υμηττού προσπαθούν να υψώ-
σουν με τη συνεργασία τους ο Δήμος
Παιανίας, ο Σύνδεσμος Προστασίας και
Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και η Μη-
τρόπολη Πειραιά με την τοποθέτηση πυ-
ροφυλακίου στον χώρο των κατασκη-
νώσεων της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα
εγκαίνια του πυροφυλακίου πραγματο-
ποιήθηκαν από τον σεβασμιότατο μη-
τροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, παρου-
σία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτε-
ρικών Στέλιου Πέτσα, του προέδρου του
ΣΠΑΥ και δημάρχου Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου και του
διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας Αττικής, αρχιπύραρχου
Κωνσταντίνου Θεοφιλόπουλου. Το νέο
Παρατηρητήριο Πυροφύλαξης θα μπο-
ρεί να εποπτεύει όλη την ανατολική
πλευρά του Υμηττού αλλά και ένα ευρύ-
τερο τμήμα της περιοχής των Μεσογεί-
ων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν
ακόμη περισσότερο στην πρόληψη και
ενισχύοντας τη δυνατότητα ταχύτερης
αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ξεκινά το αντιπλημμυρικό έργο 
Τερψιθέας Γλυφάδας

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



E
ντονα ανοδική πορεία στις Σχο-
λές όλων των Επιστημονικών Πε-
δίων, πλην των Ανθρωπιστικών
Σπουδών, επαναφορά της Ιατρι-

κής Αθηνών κοντά στα 19.000 μόρια, έπειτα
από τέσσερα συναπτά έτη καθοδικής κίνη-
σης στις βάσεις της, και εκτόξευση της Σχο-
λής Αστυφυλάκων στα συν 1.000 μόρια δεί-
χνουν τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολο-
γιών που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι των
φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

«Η γενική εικόνα είναι ότι στα περισσότε-
ρα μαθήματα οι υποψήφιοι είχαν καλύτερες
βαθμολογίες σε σχέση με πέρυσι. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι οι μαθητές από όλες τις
Ομάδες Προσανατολισμού είχαν καλές επι-
δόσεις στην Έκθεση», περιγράφει στην
«Political» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕ-
ΦΕ), Γιάννης Βαφειαδάκης. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο Επιστημο-
νικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών) από
τις βαθμολογίες των υποψηφίων διαφαίνον-
ται μικρές αυξομειώσεις, έως και μείον 100
μόρια σε κάποιες σχολές, αλλά η γενική τά-
ση είναι οι σταθεροποιητικές και ελαφρώς
πτωτικές βάσεις. «Αν και οι υποψήφιοι τα
πήγαν πολύ καλύτερα στην Έκθεση συγκρι-
τικά με πέρυσι, όπως και στα Αρχαία Ελληνι-
κά, οι επιδόσεις τους ήταν χειρότερες στην
Ιστορία και την Κοινωνιολογία. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με την επαναφορά των
συντελεστών βαρύτητας, μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι οι βάσεις θα κινηθούν ελα-
φρώς καθοδικά, ενδεχομένως και στη
ναυαρχίδα του επιστημονικού πεδίου, τη
Νομική», εξηγεί ο κ. Βαφειαδάκης. 

Στο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο (Θετι-
κών Σπουδών) οι τάσεις είναι έντονα ανοδι-
κές και σε όλο το φάσμα των σχολών που
ανήκουν σε αυτό αναμένεται αύξηση της τά-
ξης των 300-400 μορίων. Στην κατεύθυνση
αυτή συντέλεσαν οι καλές βαθμολογικές
επιδόσεις των μαθητών στα Μαθηματικά και
τη Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού - δύο
μαθήματα που παραδοσιακά δυσκολεύουν
τους υποψηφίους. Προς τα πάνω θα κινη-
θούν και οι βάσεις στις σχολές του τρίτου
Επιστημονικού Πεδίου (Σπουδών Υγείας) με
τις Ιατρικές Σχολές να επανέρχονται κοντά
στα 18.000 μόρια, από τα 17.200 όπου κατρα-
κύλησαν πέρυσι, ενώ ειδικά η Ιατρική Αθη-
νών φαίνεται πως θα προσεγγίσει τα 19.000
μόρια. Τέλος, στο τέταρτο Επιστημονικό Πε-

δίο η άνοδος θα είναι πολύ ισχυρή, με απο-
τέλεσμα πολλές σχολές να εκτιναχθούν κα-
τά 500 έως 700 μόρια. 

«Μη σας κάνει εντύπωση αν δείτε τη Σχο-
λή Αστυφυλάκων να ψηλώνει τη βάση της
κατά 1.000 μόρια, τόσο λόγω των καλών
βαθμολογιών των υποψηφίων όσο και της
μείωσης του αριθμού των εισακτέων», ση-
μειώνει ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ, ο οποίος
εκτιμά ότι, λόγω της εφαρμογής της Ελάχι-
στης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), περί-
που15.000-20.000 υποψήφιοι δεν θα έχουν
δικαίωμα συμπλήρωσης μηχανογραφικού
δελτίου. «Το κατώφλι θα είναι το 8,8 στο τέ-
ταρτο Επιστημονικό Πεδίο, λόγω και των
κοινών σχολών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
υποψήφιοι με μέσο όρο βαθμολογίας μι-

κρότερο δεν θα μπορούν να δηλώσουν κα-
μία σχολή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλες οι
σχολές θα κινηθούν ανοδικά, ειδικά οι με-
σαίες και υψηλόβαθμες, και πως θα δούμε
τμήματα με ελάχιστους ή καθόλου εισακτέ-
ους. Το ενδιαφέρον θα είναι πόσες θέσεις
θα μείνουν κενές και πόσα τμήματα χωρίς
φοιτητές, γιατί αμέσως μετά θα ανοίξει μια
συζήτηση σχετικά με το μέλλον αυτών»,
σχολιάζει ο κ. Βαφειαδάκης. 

Όσον αφορά στο κατά πόσο επηρέασε η
παρατεταμένη τηλεκπαίδευση τα βαθμολο-
γικά αποτελέσματα των υποψηφίων, ο ίδιος
τονίζει: «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι
αλληλένδετη με το μέσο που χρησιμοποιού-
σαν τα παιδιά για να συμμετέχουν, το κατά
πόσο είχαν την άνεση στο σπίτι τους να παρα-
κολουθήσουν το μάθημα λόγω της ταχύτη-
τας του Ίντερνετ, το αν υπάρχουν περισσότε-
ρα παιδιά που κάνουν τηλεκπαίδευση ή γο-
νείς που εργάζονται με τηλεργασία. Ένα πο-
σοστό μαθητών που είχαν προβλήματα με το
Διαδίκτυο ή παρακολουθούσαν το μάθημα
από το κινητό τους αναμφισβήτητα έχει επη-
ρεαστεί και ίσως θα μπορούσε να πετύχει
καλύτερες βαθμολογίες. Σε μεγάλο βαθμό
σχετίζεται με το ποιοτικό επίπεδο κάθε οικο-
γένειας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται
ανισότητες σε βάρος των υποψηφίων που
προέρχονται από φτωχότερες οικογένειες».

Τραβούν… την ανηφόρα οι βάσεις
Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Το οργανωμένο έγκλημα και οι τροποποιήσεις στον Ποινι-
κό Κώδικα βρέθηκαν στο επίκεντρο του 19ου Συνεδρίου της
Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, που
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλο-
γο Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας το Σαββατοκύ-
ριακο που μας πέρασε. Το Συνέδριο στην Καλαμάτα τίμησαν
με την παρουσία τους πολλοί και λαμπροί ομιλητές, όπως ο
Δημήτριος Τράγκας (αρεοπαγίτης τ. πρόεδρος Ένωσης Δικα-
στών Εισαγγελέων), ο Θανάσης Βασιλόπουλος (δήμαρχος
Καλαμάτας), ο Παναγιώτης Νίκας (περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου) κ.ά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι ομιλίες της γνωστής ποινικο-
λόγου Γιάννας Παναγοπούλου (δικηγόρος Αθηνών) που ανα-
φέρθηκε στην ιστορική ανασκόπηση του θεσμού των ενόρ-

κων στα μικτά ορκωτά δικαστήρια και του
τ. υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Γιάννη Ραχωβί-
τσα, ο οποίος μίλησε για τα ναρκωτικά και
την ιστορία της μαφίας σε ολόκληρο τον
κόσμο.

Ο Πάνος Σόμπολος (δημοσιογράφος - τ.
πρόεδρος ΕΣΗΕΑ) αναφέρθηκε στο θέμα
«Εγκληματικότητα στην Ελλάδα και
ΜΜΕ», ενώ ο δημοσιογράφος Βασίλης
Λαμπρόπουλος επικεντρώθηκε στο ζήτη-
μα «Οργανωμένο έγκλημα και Αστυνο-
μία». Η δικηγόρος Αθηνών Εβίτα Βαρελά αναφέρθηκε στο
θέμα «Εγκληματικές και Τρομοκρατικές Οργανώσεις» και ο
καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής ΔΠΘ, δικηγόρος Αρι-

στοτέλης Χαραλαμπάκης ανέπτυξε το θέμα «ο
νέος ΠΚ δύο χρόνια μετά». Ο Πέτρος Τζεφέ-
ρης (διοικητής Ασφαλείας Αττικής) στην ομι-
λία του αναφέρθηκε στο θέμα «Οργανωμένο
Έγκλημα στην Ελλάδα και τρόποι αντιμετώπι-
σης».

Ο Γιώργος Τσούκαλης εντυπωσίασε το θερ-
μό ακροατήριο με την ομιλία του που είχε θέ-
μα «Οργανωμένο έγκλημα κι αρχαιοκαπηλία»
και απέσπασε το χειροκρότημα των συνέ-
δρων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του

λαμπρού Συνεδρίου βραβεύτηκε ο πρώην πρόεδρος της
Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων Βασίλης
Ταουξής από τον νυν πρόεδρο Γιάννη Γλύκα.

Στο επίκεντρο το οργανωμένο έγκλημα και οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα 

Κοντά στα 19.000 μόρια 
η Ιατρική Αθηνών - Άνοδος
1.000 μορίων στη Σχολή
Αστυφυλάκων
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Η γονική επιμέλεια της
11χρονης, η οποία έπεσε θύμα
απαγωγής στη συγκλονιστική
υπόθεση του Ιουνίου 2020,
εξετάστηκε από το Μονομε-
λές Πρωτοδικείο Θεσσαλονί-
κης. Το δικαστήριο συζήτησε
αίτηση της εισαγγελέως ανη-
λίκων, σύμφωνα με την οποία
ζήτησε το παιδί να παραμείνει
σε ίδρυμα όπου βρίσκεται με-
τά την απαγωγή του. Η υπόθεση της 11χρονης είχε
συγκλονίσει το Πανελλήνιο όταν μια 34χρονη φίλη
της οικογένειας την πήρε έξω από το σχολείο της και

με αυτοκίνητο την οδήγησε σε
ένα διαμέρισμα. Η γυναίκα κα-
τηγορείται ότι καθ’ όλο το διά-
στημα της παραμονής της ανή-
λικης μέσα στο σπίτι της την
κακοποίησε σεξουαλικά. Η
υπόθεση είχε αίσιο τέλος, όταν
η 34χρονη άφησε ελεύθερη
την 11χρονη και αυτή βρέθηκε
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, η δικαιοσύνη διε-

ρευνά εκ νέου αν στην υπόθεση της απαγωγής και της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης της ανήλικης υπάρχουν
και άλλα πρόσωπα.

Για «απίστευτη σπέκουλα» αναφορικά με τα λεωφο-
ρεία της Λειψίας έκανε λόγο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, επισημαίνοντας ότι από την
πρώτη στιγμή αναλύθηκε με κάθε λεπτομέρεια η διαδι-
κασία με την οποία ο δήμος αγόρασε 49 λεωφορεία από

τη Λειψία και τα παραχώρησε στον ΟΑΣΘ. Μετέφερε,
επίσης, την πληροφορία ότι ο ΟΑΣΘ αναμένεται να προ-
χωρήσει σε διαγωνισμό ώστε να εξασφαλίσει και τη
συντήρηση των οχημάτων αλλά και την τοποθέτηση κλι-
ματιστικών.

Για σπέκουλα κάνει λόγο ο Ζέρβας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Εκκλησία 
να ενημερώσει
τους πιστούς 
Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
περιόδευσε ο υφυπουργός Εσωτερι-
κών (Μακεδονίας και Θράκης) Σταύ-
ρος Καλαφάτης. Πιο συγκεκριμένα,
επισκέφθηκε το Τελωνείο Προμαχώ-
να, το Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόφυ-
του και τις Κατασκηνώσεις. Ο κ. Κα-
λαφάτης τόνισε ότι η κυβέρνηση
άκουσε τη φωνή όσων ασχολούνται
με τον οδικό τουρισμό. Άνοιξε τα σύ-
νορα, βάζοντας πάνω από όλα την
προστασία της υγείας. Ο υφυπουργός
ξεναγήθηκε από τον σεβασμιότατο
μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακά-
ριο στο Λαογραφικό Μουσείο που
έχει δημιουργηθεί εκεί και συζήτη-
σαν για τη δυνατότητα της Εκκλησίας
να συμβάλει στην ενημέρωση των πι-
στών για την ασφάλεια και την αποτε-
λεσματικότητα των εμβολιασμών.

Υπογραφή και 
από Κουράκη
Τη μηνυτήρια αναφορά για τα
λεωφορεία της Λειψίας, εκτός από
τους δημοτικούς συμβούλους της
παράταξης Νοτοπούλου, υπέγραψε
και ο Ανδρέας Κουράκης. Ο
δημοτικός σύμβουλος, πρώην
αντιδήμαρχος και εκλεγμένος με την
παράταξη Βούγια, έδωσε το «παρών»
στα δικαστήρια προκειμένου να
στηρίξει την υπόθεση με τα
λεωφορεία που αγοράστηκαν με τα
ανταποδοτικά τέλη της καθαριότητας.

Μήνυση για 
τα λεωφορεία
από τη Λειψία 
Την πόρτα του εισαγγελέα
πέρασε η επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης
«Θεσσαλονίκη Μαζί»
Κατερίνα Νοτοπούλου,
προκειμένου να καταθέσει
μηνυτήρια αναφορά κατά
παντός υπευθύνου για την
αγορά των λεωφορείων από
τη Λειψία. Σύμφωνα με την
κυρία Νοτοπούλου, θα
εξαντληθούν όλες οι
δυνατότητες που παρέχει ο
νόμος και θα κινηθεί κάθε
θεσμική διαδικασία για το
συγκεκριμένο θέμα, καθώς
πρόκειται για λεωφορεία
χωρίς κλιματισμό, που
παίρνουν φωτιά και δεν
έχουν προσφέρει καμία
εξυπηρέτηση στους
πολίτες. Ανέφερε, δε, ότι η
αγορά των 50 λεωφορείων
από τη Λειψία έγινε
προκειμένου ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης να
εξυπηρετήσει το δικό του
αφήγημα επιτυχίας.

Γεωργιάδης - Καράολου
σε κέντρο logistics

Ένα από τα πέν-
τε μεγαλύτερα lo-
gistics centers της
Ελλάδας, στο
οποίο εργάζονται
εκατοντάδες άν-
θρωποι και βρί-
σκεται στο Καβα-
λάρι του Δήμου
Λαγκαδά, επισκέ-
φτηκε ο υπουργός
Ανάπτυξης και
Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν
Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον βου-
λευτή Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Θεόδωρο Καράογλου.
Η κυβέρνηση «ποντάρει» πολλά στον ιδιωτικό τομέα,
με τον κ. Καράογλου να τονίζει ότι είναι το κλειδί για
την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Απάντηση Μπαρτζώκα 
σε Καρασαρλίδου 
Στην τέως βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας κυρία
Καρασαρλίδου απαντά ο τοπικός βουλευτής της
Ν.Δ. Τάσος Μπαρτζώκας σχετικά με τις
επικρίσεις προς το πρόσωπό του για το μεγάλο
αρδευτικό έργο Βεργίνα - Μελίκη - Αιγίνιο. Ότι
ενώ δήθεν δρομολογήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, η
κυβέρνηση της Ν.Δ. το «πάγωσε».

«Εκστρατεία» από 
τον δήμαρχο

Την αναγκαιότητα να εμβολιαστούν άμεσα οι δη-
μότες της Θεσσαλονίκης, καθώς τα κρούσματα
ολοένα και αυξάνονται, επισήμανε ο δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε μια προσπάθεια να χτι-
στεί νωρίτερα το τείχος ανοσίας. Παράλληλα, είπε
πως γίνεται μια «εκστρατεία» με προτροπές για
τον εμβολιασμό στους χώρους του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, που είναι ένας μεγάλος οργανισμός με
4.000 υπαλλήλους. 

Κανείς αντιδήμαρχος σε
παράτυπους εμβολιασμούς  
Στο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
αναφορικά με καταγγελίες για δήθεν παράτυ-
πους εμβολιασμούς αντιδημάρχων στάθηκε ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας
στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. Ο κ. Ζέρβας είπε ότι το πόρισμα ανέδει-
ξε ότι όλα έγιναν με τρόπο σωστό, νόμιμο και
απολύτως καθαρό. Μάλιστα, μίλησε για διάψευ-
ση εκείνης της μερίδας της αντιπολίτευσης που
αντί να ασχοληθεί με τα θέματα ουσίας, προσπα-
θεί να δημιουργήσει ή να εφεύρει θέματα.

Στο Πρωτοδικείο η επιμέλεια της
11χρονης που έπεσε θύμα απαγωγής
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Π
ολύ μακριά… πέταξε ο σερ Ρίτσαρντ
Μπράνσον την Κυριακή, κόβοντας πρώ-
τος το νήμα στη μάχη του Διαστήματος
και κερδίζοντας τον Τζεφ Μπέζος, ο

οποίος έχει προγραμματίσει την πτήση του για τις
20 Ιουλίου. Παράλληλα, αφήνει πίσω του και τον
Ίλον Μασκ, που σχεδιάζει διαστημικές πτήσεις με
τη Space X.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος επιχειρημα-
τίας πραγματοποίησε το μαγικό ταξίδι μία εβδομά-
δα προτού συμπληρώσει τα 71 του χρόνια και έπει-
τα από 21 δοκιμαστικές πτήσεις του σκάφους το
οποίο φέρει κινητήρα που αναπτύχθηκε από μια
εταιρεία την οποία ο ίδιος ίδρυσε. Το εξαθέσιο
σκάφος του Μπράνσον, με την ονομασία «Unity»,
αναχώρησε τοποθετημένο κάτω από τα φτερά του
μητρικού «VMS Eve», βαφτισμένο προς τιμήν της
μητέρας του.

Ο 71χρονος ιδρυτής της εταιρείας διαστημικού
τουρισμού Virgin Galactic και οι πέντε συνεργάτες
του έφτασαν σε ύψος 88 χιλιομέτρων πάνω από
την έρημο του Νέου Μεξικού - ήταν αρκετά για να
βιώσουν τρία έως τέσσερα λεπτά την έλλειψη βα-
ρύτητας και να παρακολουθήσουν από ψηλά την
καμπυλότητα του πλανήτη μας. Η σύντομη πτήση
πάνω κάτω διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. Το διαστη-
μικό σκάφος του προσγειώθηκε χωρίς προβλήμα-
τα στο Νέο Μεξικό, μετά την πτήση του στο Διάστη-
μα.  Μόλις πάτησε το πόδι του στη Γη, ο Μπράνσον
γιόρτασε το διαστημικό του επίτευγμα ανοίγοντας
σαμπάνια, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η
βρετανική εφημερίδα «The Sun». Το αφεντικό της

Tesla, Ίλον Μασκ, έσπευσε να συγχαρεί τον δια-
στημικό αντίπαλό του, Ρίτσαρντ Μπράνσον, για το
ιστορικό του επίτευγμα. Έγραψε στο Twitter ως
απάντηση της ιστορικής αποστολής: «Συγχαρητή-
ρια, ωραία πτήση». Μάλιστα, ο Ίλον Μασκ έσπευσε
να αγοράσει εισιτήριο για να ταξιδέψει με το δια-
στημικό σκάφος του σερ Ρίτσαρντ, δαπανώντας το
ποσό των 10.000 δολαρίων. 

Όπως αναφέρει το Associated Press, o Βρετα-
νός Μπράνσον έκανε ένα βήμα πιο κοντά στον δια-
στημικό τουρισμό, νικώντας τον βαθύπλουτο Αμε-
ρικανό αντίπαλό του Τζεφ Μπέζος.

Ταξίδια για «χοντρά πορτοφόλια»
Μία θέση σε υποτροχιακή τουριστική πτήση με

τη Virgin Galactic του Μπράνσον κοστίζει 250.000
δολάρια. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, πάντως, οι κρατή-
σεις είχαν ήδη φτάσει τις 600. Αρκετές έχουν γίνει
από διάφορες διασημότητες, όπως από τον τρα-
γουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ και τους ηθοποιούς Λε-
ονάρντο ντι Κάπριο και Άστον Κούτσερ. Από την
άλλη, η Blue Origin του Μπέζος δεν έχει ακόμη
ανακοινώσει επίσημα… τον τιμοκατάλογό της.

Ένας ωραίος τύπος
Από τη στιγμή που ίδρυσε τη μικρή δισκογραφι-

κή Virgin, εκεί στα 1973, έχει σκαρώσει πια περισ-
σότερες από 200 επιχειρήσεις, με τον όμιλο Virgin
Group να εξερευνά σήμερα κάθε εμπορική δρα-
στηριότητα γνωστή στον άνθρωπο: Από ξενοδο-
χεία, αερογραμμές, τράπεζες και παρόχους κινη-
τής τηλεφωνίας μέχρι και διαστημικό τουρισμό!

Με την περιουσία του να
ανέρχεται στα 5 δισ. δολάρια,
ο Μπράνσον είναι σήμερα
ένας από τους πλουσιότερους
ανθρώπους της οικουμένης,
κάτι που ξεπερνιέται μόνο
από τη γλεντζέδικη φύση του
και τα απίστευτα καμώματά
του. Από τα περιώνυμα πάρτι
με τα μοντέλα μέχρι και τις
παράτολμες απόπειρες για
κατάρριψη παγκόσμιων ρε-
κόρ, ο Βρετανός επιχειρημα-
τίας σύνορα και μέτρο δεν
γνωρίζει.

Ο πρώτος κροίσος 
που «κατέκτησε» 

τη μάχη του Διαστήματος

Ρ Ι Τ Σ Α Ρ Ν Τ  Μ Π Ρ Α Ν Σ Ο Ν



Ο
ι μεγάλες διαδηλώσεις δεν είναι συνηθι-
σμένο φαινόμενο στην Κούβα. Η χώρα
έχει να δει τέτοιες λαϊκές αντιδράσεις
από τη δεκαετία του 1950, όταν ο Φουλ-

χένσιο Μπατίστα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την
Αβάνα, καθώς ο Φιντέλ Κάστρο και οι άνδρες του
βρίσκονταν προ των πυλών της Αβάνας.

Δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν στην Κούβα
κατά τις διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης του
νησιού, σύμφωνα με πηγές των ΜΜΕ και της αντιπο-
λίτευσης. Οι Κουβανοί έχουν εξοργιστεί από την κα-
τάρρευση της οικονομίας, την έλλειψη τροφίμων και
φαρμάκων, τις αυξήσεις τιμών και τον χειρισμό της
πανδημίας από την κυβέρνηση.

Ένας από τους συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις
της Κυριακής ανέφερε: «Δεν υπάρχουν φαγητό,
φάρμακα, δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν μας αφήνουν
να ζήσουμε».

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Ελευθερία» και «Κατε-
δαφίστε τη δικτατορία», σε διαδηλώσεις σε όλη την
Κούβα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας
Αβάνας. «Δεν φοβόμαστε. Θέλουμε αλλαγή. Δεν θέ-
λουμε πια δικτατορία», δήλωσε στο BBC ένας ανώνυ-
μος διαδηλωτής στο Σαν Αντόνιο. Αντικυβερνητικοί
διαδηλωτές συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφα-

λείας, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. 
Σε τηλεοπτική του ομιλία ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ

δήλωσε ότι οι εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ είχαν
προκαλέσει οικονομική δυστυχία στο κομμουνιστικό
νησί. Ο κ. Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι οι διαδηλωτές
ήταν μισθοφόροι που προσλήφθηκαν από τις ΗΠΑ,
για να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, και ζήτησε από
τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους και
να υπερασπιστούν την Επανάσταση - αναφερόμενος
στην εξέγερση του 1959 που ξεκίνησε την κομμουνι-
στική κυριαρχία.

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται στο πλευρό
του λαού της Κούβας και κάλεσαν εκείνους που βρί-
σκονται στην κυβέρνηση να αποφύγουν τη βία και να
ακούσουν τη λαϊκή βούληση. «Ο κουβανικός λαός
διεκδικεί γενναία θεμελιώδη και οικουμενικά δι-
καιώματα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, σε δήλωσή του. Το Μεξικό και η Ρωσία
ανέφεραν σε δηλώσεις τους ότι καμία άλλη χώρα δεν
πρέπει να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις
της Κούβας.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξεκίνησαν με
μια διαδήλωση στην πόλη του Σαν Αντόνιο ντε Λος
Μπάνος, νοτιοδυτικά της Αβάνας, αλλά σύντομα εξα-
πλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη, σε σχέ-
ση με τα τελευταία 15
χρόνια, επιδείνωση
της πείνας. Η πανδη-
μία Covid-19 θα έχει
μακροχρόνιες συνέ-
πειες στην παγκό-
σμια επισιτιστική
ασφάλεια, αφότου συνέβαλε το 2020
στην απότομη αύξηση του αριθμού των
ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι
με την πείνα, προειδοποίησε χθες ο
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας
(FAO) του ΟΗΕ. «Το 2020, περίπου 720
με 811 εκατομμύρια άνθρωποι στον
κόσμο αντιμετώπισαν την πείνα - δη-
λαδή σχεδόν 118 εκατομμύρια περισ-

σότεροι σε σχέση με
το 2019, αν λάβουμε
υπόψη το μέσο της
ψαλίδας (768 εκατομ-
μύρια)», αναφέρει ο
FAO στο έγγραφο που
δημοσίευσε με τη
συνδρομή του Διε-
θνούς Ταμείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης, της Unicef, του Παγ-
κόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος
και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας. Περισσότεροι από τους μισούς από
τους ανθρώπους αυτούς ζουν στην
Ασία (418 εκατομμύρια), πάνω από το
ένα τρίτο στην Αφρική (282 εκατομμύ-
ρια) και 8% (60 εκατομμύρια) στη Λατι-
νική Αμερική.

Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση-
ρεκόρ κρυπτονομισμάτων συνολικού ύψους 294 εκατ.
λιρών (408 εκατ. δολαρίων), στο πλαίσιο έρευνας για ξέ-
πλυμα χρήματος, αφού συμμορίες οργανωμένου εγκλή-
ματος στράφηκαν στα κρυπτονομίσματα για να νομιμο-
ποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Η
αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε χθες ότι κατάσχε-
σε 180 εκατ. λίρες αδιευκρίνιστου κρυπτονομίσματος,
ενώ έχουν περάσει λιγότερες από τρεις εβδομάδες μετά
την κατάσχεση 114 εκατ. λιρών στις 24 Ιουνίου, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρή-
ματος. «Ενώ τα μετρητά παραμένουν ο βασιλιάς στον κόσμο του εγκλήματος, όσο εξε-
λίσσονται οι ψηφιακές πλατφόρμες βλέπουμε ολοένα και πιο πολλούς οργανωμένους
εγκληματίες να χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν βρόμικο χρή-
μα», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας Γκράχαμ ΜακΝάλτι. «Η χθεσινή κατάσχεση
είναι ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο σε αυτήν την έρευνα, που θα συνεχιστεί για μήνες,
καθώς πλησιάζουμε σε αυτούς που είναι στο επίκεντρο αυτής της ύποπτης επιχείρη-
σης για ξέπλυμα χρήματος», δήλωσε ο αξιωματικός Τζο Ράιαν.

Βρετανία: Η αστυνομία κατέσχεσε
κρυπτονομίσματα 408 εκατ. δολαρίων!
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Κούβα: Οι μεγαλύτερες
διαδηλώσεις από 
τη δεκαετία του 1950

Κ

ΟΗΕ: Η πείνα στον κόσμο θα διαρκέσει
για καιρό λόγω της πανδημίας



Συνταγματικές και σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Σύμβα-
ση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) κρίθηκαν κατά πλει-
οψηφία από την πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οι δύο
διαδοχικές μειώσεις των αποδοχών των υπαλλήλων του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα που έγιναν το 2011 και το 2012.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου με
την απόφασή της (1/2021) έκρινε ότι οι επίμαχες νομοθετι-
κές ρυθμίσεις που προέβλεψαν τις δύο περικοπές «δεν αν-
τίκεινται στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1 του
Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, ούτε στο άρθρο 1 του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ».

Αντίθετα, κατά την άποψη της μειοψηφίας, «η ευθεία

εφαρμογή του βαθμολογίου και μισθολογίου των δημοσίων
υπαλλήλων στο προσωπικό των επιχειρήσεων του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα δεν συνεπάγεται περαιτέρω μείωση
των αποδοχών του προσωπικού αυτού πλέον του 25% σε
σχέση με εκείνες του μηνός Οκτωβρίου του 2011 και η από
1/1/2013 ένταξη του προσωπικού στο βαθμολόγιο και μισθο-
λόγιο των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχει ως συνέπεια τη δυ-
νατότητα εκ νέου περικοπής των αποδοχών τους κατά ποσο-
στό 25%, πέραν της περικοπής, κατά το ποσοστό αυτό, που
είχε ήδη γίνει το 2011».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις εργατο-
λόγων, η απόφαση της Ολομέλειας αναμένεται να προκα-

λέσει σειρά προβλημάτων, καθώς σε αρκετές επιχειρήσεις
του ευρύτερου δημόσιου τομέα ήδη έχουν εκδοθεί αμετά-
κλητες αποφάσεις που δέχθηκαν τα αντίθετα, τουλάχιστον
για ένα μέρος του προσωπικού τους, ενώ ένας μεγάλος
αριθμός εργαζομένων, οι οποίοι έχουν λάβει διαφορές
αποδοχών με βάση τελεσίδικες αποφάσεις, θα κληθεί να
επιστρέψει τα χρήματα-διαφορές αποδοχών ως αχρεω-
στήτως καταβληθέντα.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του νόμου 4024/2011 το προσω-
πικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπέστη μειώσεις αρχι-
κά μέχρι ποσοστού 25% και στη συνέχεια περαιτέρω μει-
ώσεις μέχρι 25% επί των ήδη μειωμένων αποδοχών του...

Π
ληγέντες από την πανδη-
μία που υπέβαλαν αίτηση
χορήγησης επιστρεπτέας
προκαταβολής αλλά θεω-

ρούν πως απορρίφθηκαν άδικα έχουν
τώρα το δικαίωμα να υποβάλουν έν-
σταση και να διεκδικήσουν την κατα-
βολή των χορηγήσεων του τρίτου και
του τέταρτου κύκλου. Η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποί-
ησε ήδη την πλατφόρμα υποβολής εν-
στάσεων και ενημερώνει τόσο μέσω
του Taxisnet (e-κοινοποιήσεις) όσο
και μέσω email όσους «κόπηκαν» για
το δικαίωμά τους να υποβάλουν εκ νέ-
ου αίτηση, με την προθεσμία εκπνέει
εντός πέντε ημερών από την ειδοποί-
ηση. Οι φορολογούμενοι κατά την
υποβολή της ένστασης θα πρέπει να
αναγράψουν πληροφορίες, όπως σε
ποιο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκα-
ταβολής έκαναν αίτηση, γιατί θεωρούν
πως απορρίφθηκε εσφαλμένα η αίτη-
σή τους και να τεκμηριώσουν με δι-
καιολογητικά τη λάθος απόρριψη της
διοίκησης.

Μεγάλος ο αριθμός που «κόπηκε»
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των επι-

χειρήσεων και των επαγγελματιών
που απορρίφθηκαν από τον τρίτο και
τέταρτο κύκλο του προγράμματος εί-
ναι μεγάλος. Ειδικά από τον τέταρτο
κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβο-

λής, όπου καταγράφηκε ρεκόρ αιτή-
σεων από ενδιαφερομένους λόγω της
μη επιστροφής του 50% της ενίσχυσης.
Ωστόσο, υπήρξαν επιχειρηματίες που
προσπάθησαν να πάρουν παραπάνω
χρήματα χρησιμοποιώντας διάφορα
τεχνάσματα. Χαρακτηριστικές είναι οι
εξής περιπτώσεις:
� Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Πελοπόν-
νησο, που δραστηριοποιείται στο λια-
νικό εμπόριο κρέατος, είχε δηλώσει
συνολικό τζίρο 3.000 ευρώ για το 2019.
Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής υπέ-
βαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα
τρία τελευταία τρίμηνα του 2019 με τζί-
ρο συνολικού ύψους 1,9 εκατ. ευρώ. 
� Ξενοδοχείο στη Θεσσαλία με μηδε-
νικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2019 και το
2020 και άλμα τζίρου στα 3 εκατ. ευρώ
το 2019 και 1 εκατ. ευρώ το 2020 λίγο
πριν από την έναρξη του πέμπτου κύ-
κλου επιστρεπτέας, επίσης με τροπο-
ποποιητική δήλωση.
� ΙΚΕ με αντικείμενο την παραγωγή
φυτών στην Αττική με τζίρο 7.000 ευ-
ρώ το 2019 και το 2020, η οποία ξαφνι-
κά «θυμήθηκε» τζίρο 2 εκατ. ευρώ το

2019 λίγο πριν να κάνει αίτηση για την
επιστρεπτέα.

Οι επιχειρήσεις που θα θεωρηθεί
ότι έχουν δίκιο θα είναι οι τελευταίες
που θα λάβουν χρηματοδότηση με τη
μορφή φθηνού δανεισμού από το κρά-
τος, καθώς ο κύκλος των Επιστρεπτέ-
ων Προκαταβολών έχει ολοκληρωθεί.

ΠΠοιες είναι οι επιλογές
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των ενστάσεων οι δικαιούχοι
θα έχουν τις εξής επιλογές:
* Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις
με την καταβολή της πρώτης δόσης τον Ιανουάριο του 2022.
* Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό με επιπλέον «κούρεμα»
ύψους 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.
* Να επιλέξουν όσοι είχαν μείωση εσόδων τουλάχιστον 30% το 2020
αντί του κουρέματος της οφειλής των τριών πρώτων κύκλων που
φτάνει στο 50% να λάβουν πιστωτικό που θα έχει αξία ίση με το 35%
των ποσών που έλαβε αθροιστικά κατά τις τρεις πρώτες φάσεις.

Πέντε μέρες προθεσμία 
από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων για
ενστάσεις και νέες αιτήσεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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«Παράθυρο» για 
όσους έχασαν τα
φθηνά κρατικά δάνεια

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ε Π Τ E Α

Άρειος Πάγος: Συνταγματικές οι μειώσεις μισθών στο Δημόσιο το 2011 και το 2012
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Εγκρίνεται εντός του μήνα το νέο ΕΣΠΑ ύψους 26,2 δισ. ευρώ της περιόδου 2021 - 2027
Μέσα στις επόμενες μέρες η Ελλάδα θα λάβει την έγκριση

της Κομισιόν για το ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027, το οποίο θα
ανοίξει τον δρόμο για την εκταμίευση πόρων ύψους 26,2 δισ.
ευρώ.

Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-
2027» είναι προσαρμοσμένο στις νέες προτεραιότητες που έχει
θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τις χρηματοδοτήσεις
προγραμμάτων, ενώ από τα 26,2 δισ. ευρώ τα 20,9 δισ. αφορούν
στη στήριξη από τα ευρωπαϊκά ταμεία και τα υπόλοιπα 5,3 δισ.
ευρώ αποτελούν την εθνική συμμετοχή. Η έγκριση του προ-

γράμματος εντός του μηνός θα αποτελέσει την αφετηρία για την
υποβολή των νέων προγραμμάτων εντός διαστήματος τριών μη-
νών από την ημερομηνία της επίσημης υποβολής του. Σύμφωνα
με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η κατάρτιση των
σχεδίων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ έχει ξεκινήσει
η άτυπη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον,
πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος
που προχώρησε σε επίσημη υποβολή ΕΣΠΑ.

Η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ θα γίνει παράλληλα με τη λειτουρ-
γία του Ταμείου Ανάκαμψης, κάτι που θα οδηγήσει σε επιτάχυν-

ση των αναπτυξιακών ρυθμών της οικονομίας και στην ουσιαστι-
κή επανεκκίνησή της μετά την πανδημική κρίση και τη βαθιά
ύφεση του 2020. Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι εμπροσθοβαρές και θα
εστιάζει σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, ενώ η κατάρ-
τιση των προγραμμάτων θα γίνει με βάση τους πολλαπλασιαστές
για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών τόσο για την οικονομία όσο
και για την κοινωνία. Το νέο ΕΣΠΑ είναι προσανατολισμένο
στους στόχους της βιώσιμης, ψηφιακής, κυκλικής και «πράσι-
νης» ανάπτυξης έτσι ώστε στο μέλλον η ελληνική οικονομία να
είναι πιο ανθεκτική στις παγκόσμιες κρίσεις που θα έρθουν.

Ε
ντός των προσεχών 24ώρων η Ελ-
λάδα θα λάβει τα πρώτα 4 δισ. ευ-
ρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προ-
κειμένου να πάρει... μπρος η οικο-

νομία. Το συμβούλιο των υπουργών Οικονο-
μικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το
σχέδιο δώδεκα χωρών, μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα, η οποία λόγω της βαθιάς ύφε-
σης του 2020 θα λάβει κατά προτεραιότητα
περίπου 7,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του έτους. 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας χαρακτήρισε ως σημαντική μέρα για
την Ελλάδα και την Ευρώπη τη θετική αξιολό-
γηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία υπέβαλαν
δώδεκα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τα πεπραγ-
μένα του Ecofin, οι πόροι ανέρχονται στα 30,5
δισ. ευρώ για τη χώρα μας, εκ των οποίων τα
πρώτα 4 δισ. ευρώ εκταμιεύονται έως τα τέλη
Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, «η απόφαση
του Ecofin και η επικείμενη έναρξη των εκτα-
μιεύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης μας επι-
τρέπει πλέον να θέσουμε σε εφαρμογή το συ-
νεκτικό και ρεαλιστικό Σχέδιό μας “Ελλάδα
2.0”, το οποίο είναι εγχώριας ιδιοκτησίας με
ισχυρό μεταρρυθμιστικό, επενδυτικό και οι-
κονομικό πρόσημο, που θα οδηγήσει στην
επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης οικονομι-
κής ανάπτυξης, στη δημιουργία πολλών κα-
λών θέσεων απασχόλησης και στην τόνωση
της κοινωνικής συνοχής». 

Με βάση την εισήγηση του κ. Σταϊκούρα στο
συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της
Ε.Ε., το Ταμείο Ανάκαμψης θα λειτουργήσει
ως μοχλός μετασχηματισμού της οικονομίας
και θα αλλάξει το υπόδειγμα της χώρας προς
ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, καινοτό-
μο, δίκαιο, έξυπνο και πράσινο παραγωγικό
μοντέλο. Στη συνεδρίαση του Ecofin συμμε-
τείχε και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος θα έχει

και το γενικό πρόσταγμα για την υλοποίηση
των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας. Όπως δήλωσε «το “Ελλά-
δα 2.0” ήταν το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο που
κατατέθηκε και το τρίτο που εγκρίθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσπώντας εξαι-
ρετικά σχόλια για την πληρότητα και την αρ-
τιότητά του τόσο από ευρωπαϊκούς θεσμούς

όσο και από διεθνείς επενδυτικούς και οικο-
νομικούς οργανισμούς και φορείς». Το σχέδιο
«Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις
και 68 μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται και
κοστολογούνται με ακρίβεια σε 4.104 σελίδες
και χρησιμοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους 30,5
δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,8 δισ. ευρώ
αφορούν σε ενισχύσεις και τα υπόλοιπα 12,7

δισ. σε δάνεια.  Σύμφωνα με την έκθεση που
κατατέθηκε στο Ecofin, οι πόροι των 30,5 δισ.

ευρώ θα κινητοποιήσουν επιπλέ-
ον 60 δισ. ευρώ συνολικές επεν-
δύσεις στη χώρα έως το 2025, αυ-
ξάνοντας το ΑΕΠ κατά 7 εκατοστι-
αίες μονάδες και δημιουργώντας
180.000-200.000 νέες μόνιμες
θέσεις εργασίας. Επισημαίνεται

ότι περίπου 1,5 δισ. ευρώ θα διατεθεί στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να προ-
χωρήσει ο μετασχηματισμός τους και να ενι-
σχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξή τους. 

Επιπλέον πόροι 3,5 δισ. ευρώ έως
το τέλος του έτους με τη... βούλα
του Ecofin - Πάνω από 1,5 δισ. 
οι χρηματοδοτήσεις προς ΜμΕ

Έρχονται τα πρώτα 4 δισ.
έως τα τέλη Ιουλίου

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τ Α Μ Ε I Ο  Α Ν A Κ Α Μ Ψ Η Σ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ιστορική μέρα»
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. (Ecofin) έδωσαν το

«πράσινο φως» στα επενδυτικά σχέδια των δώδεκα χωρών,
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το «Ελλάδα 2.0» εγκρίθη-
κε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο
για ιστορική μέρα. «Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα» χαρα-
κτήρισε σε μήνυμά του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης την έγκριση του «Ελλάδα 2.0».

«Τώρα αρχίζει η σκληρή δουλειά, καθώς επιταχύνουμε τα σχέδιά μας δημιουρ-
γώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στον βιώσιμο, ψηφιακό και χώρο υποδομών,
οδηγώντας σε ένα λαμπρότερο μέλλον για όλους τους πολίτες μας», σημείωσε ο
πρωθυπουργός.



«E
ως το τέλος Δεκεμβρίου
του 2021 αναμένεται να
ολοκληρωθούν οι εργασίες

κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρ-
κου ισχύος 204 MW», που κατασκευά-
ζουν τα ΕΛ.ΠΕ. στα διοικητικά όρια
των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας,
ενώ «η ένταξή του στο διασυνδεμένο
ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του
πρώτου τριμήνου του 2022», δήλωσε
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
σε δημοσιογράφους της περιοχής ο
Σωτήρης Καπέλλος, διευθυντής λει-
τουργίας των ΕΛ.ΠE. Ανανεώσιμες και
υπεύθυνος του έργου. 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 130
εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότη-
σης και Ανάπτυξης και από ιδίους πό-
ρους των ΕΛ.ΠE. και θα παράγει 350
GWh ανά έτος. Ο εκπρόσωπος της

εταιρείας ανέφερε ότι, κατά την εμπο-
ρική λειτουργία του φωτοβολταϊκού
πάρκου, θα απασχολούνται από 20-30

άτομα σε ειδικότητες όπως της ασφά-
λειας του χώρου των εγκαταστάσεων,
του καθαρισμού και της αποψίλωσης.

ΕΤΕ: Νέα ολοκληρωμένη 
ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών

H Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε  σε διαδικτυακή
παρουσίαση τη νέα ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατ-
φόρμα υπηρεσιών και το νέο εξελιγμένο μοντέλο
εξυπηρέτησης που προσφέρει για τις επιχειρήσεις
και τους επαγγελματίες. Η διοίκηση της τράπεζας
τόνισε ότι η Εθνική στηρίζει την ταχύτερη μετάβαση
της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη νέα ψηφια-
κή εποχή, αξιοποιώντας το ισχυρό τεχνολογικό δυ-
ναμικό των ανθρώπων της και τις διεθνείς τάσεις στο
Internet Banking και στο Fintech. Η νέα digital bank-
ing πρότασή της διευκολύνει τη χρηματοοικονομική
λειτουργία κάθε επιχείρησης, βελτιώνοντας και ενι-
σχύοντας συνολικά την εμπορική της δραστηριότη-
τα, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικο-
σύστημα Internet Banking που αυτοματοποιεί και
προσφέρει λύσεις τόσο στις καθημερινές ανάγκες
συναλλαγών των επιχειρήσεων όσο και στο σύνολο
της αλυσίδας αξίας του πελάτη.

#gseveeDialogues: «Πράσινα» κτίρια
και εξοικονόμηση ενέργειας
Υπάρχουν κτίρια με μηδενικό περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα; Είναι ακριβό ένα «πράσινο» κτίριο; Υπάρ-
χουν στην αγορά οι τεχνικές δεξιότητες για την κα-
τασκευή ενός φιλικού στο περιβάλλον σπιτιού;
Υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα από την Πολιτεία;
Οι #gseveeDialogues μάς πηγαίνουν σε ένα κτί-
ριο-πρότυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ
παράλληλα συνομιλούν με ανθρώπους του χώρου
της επιστήμης του περιβάλλοντος, της κατασκευής
και των νέων υλικών, για θέματα που αφορούν στην
κατανάλωση ενέργειας και στις νέες πρακτικές,
καθώς και στις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούν-
ται για την κατασκευή πιο ορθολογικών και περι-
βαλλοντικά φιλικών κτιρίων. Το νέο επεισόδιο εί-
ναι διαθέσιμο στο κανάλι της στο YouTube.

Ίλυδα: Μείωση μετοχικού 
κεφαλαίου κατά 3,7 εκατ. ευρώ 

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
κατά το ποσό των 3.701.759,40 ευρώ, με μείωση της
ονομαστικής αξίας του συνόλου των 8.226.132 μετο-
χών της από 0,90 ευρώ σε 0,45 ευρώ, με σκοπό το
σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς
συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από τον λο-
γαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», αποφάσισε η τα-
κτική γενική συνέλευση της Ίλυδα. Μετά τη μείωση,
το μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης θα διαμορφω-
θεί από 7.403.518,80 ευρώ σε 3.701.759,40 ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν οι τράπεζες την ενεργοποίηση
καλοκαιρινών προσφορών ενισχυμένης επιβράβευσης στις αγο-
ρές με κάρτες τους. Μετά την επίσημη έναρξη της εκπτωτικής
περιόδου, οι προσφορές αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί και αφο-
ρούν δαπάνες σε επιχειρήσεις διάφορων κλάδων. Η Τράπεζα
Πειραιώς προσφέρει, σε συνεργασία με τη Wind, κινητά και
tablets με όφελος 15% έως 31/8. Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα
έξοδα των διακοπών σε έξι άτοκες δόσεις με πιστωτικές της Πει-
ραιώς, σινεμά και ακτοπλοϊκά ταξίδια, με όφελος 10% και 5% όλο
τον Ιούλιο, καλοκαιρινές αγορές στα Max Stores με κέρδος 20%
έως 28/7 και στα σουπερμάρκετ Μασούτης. Διπλάσια yellows στα
σουπερμάρκετ Μασούτης, με το yellow app έως 31/7.

Οι ελληνικές μετοχές διαθέτουν ελκυστικές αποτιμήσεις, εκτιμά
η HSBC και προχωρεί σε σύσταση για «αύξηση θέσεων», αν και
από πλευράς ρευστότητας και προοπτικής το ελληνικό Χρηματι-
στήριο δεν δείχνει να προσελκύει «πολύ κόσμο». Η HSBC εκτιμά
πως τα τουριστικά έσοδα του 2021 θα διαμορφωθούν στο 40% αυ-
τών του 2019, προβλέποντας πως η ανάπτυξη στη χώρα, μετά και
τη θετική έκπληξη του α’ τριμήνου (4,4%), θα διαμορφωθεί στο
4,5% φέτος και στο 5,5% το 2022. Η ελεγχόμενη ύφεση ήταν μέχρι
στιγμής εκπληκτική, αναφέρει η HSBC, δεδομένης της εξάρτη-
σης της χώρας από τον τουρισμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 10%
του ΑΕΠ σε ξένες εισπράξεις και το 20% μετά την ενσωμάτωση
των επιπτώσεων στην εγχώρια κατανάλωση και τις επενδύσεις.

HSBC: Το Χ.Α. δεν δείχνει να προσελκύει επενδυτές

Αρχές του 2022 θα δώσει ρεύμα το 
φωτοβολταϊκό των ΕΛ.ΠΕ. στην Κοζάνη

Πειραιώς - yellow: Συνεχίζει τις καλοκαιρινές προσφορές



«Έξυπνο» διυλιστήριο
από τη Motor Oil

H
Motor Oil, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Στρα-
τηγικού σχεδιασμού «Digital Refinery», εκ-
συγχρονίζει και ενισχύει τις εγκαταστάσεις
της, υιοθετώντας λύσεις Τεχνητής Νοημο-

σύνης για τους εξοπλισμούς του Διυλιστηρίου (Artificial
Intelligence for Predictive Maintenance). Μέσω ανάλυ-
σης real-time δεδομένων, παράγονται προβλέψεις (Ma-
chine Learning) σχετικά με τη λειτουργία των εξοπλι-
σμών, επιτρέποντας την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών
προβλημάτων. Η λύση επιτρέπει την πρόβλεψη με ακρί-
βεια πάνω από 77 % σε πιθανά μη φυσιολογικά συμβάντα
από 20 έως 120 ώρες πριν από την εκδήλωσή τους. Με
τον τρόπο αυτόν αναμένεται αύξηση του χρόνου ζωής
των εξοπλισμών και μείωση του κόστους συντήρησής
τους. Η λύση αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα SAP Busi-
ness Technology Platform/SAP HANA Cloud.

Fourlis: Εγκρίθηκε η σύσταση 
της Trade Estates ΑΕΕΑΠ

Το πράσινο φως έλαβε έδωσε στις 12 Ιουλίου το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη σύσταση της Trade
Estates ΑΕΕΑΠ. Όπως ανακοίνωσε η Fourlis, το αρχικό
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε
173.527.378 ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trade
Estates ΑΕΕΑΠ συμπεριλαμβάνονται όλα τα υφιστάμενα
ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου Fourlis τα οποία χρησιμο-
ποιούνται για τη λειτουργία της Λιανικής Οικιακού Εξο-
πλισμού (ΙΚΕΑ), τα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας στο
Σχηματάρι και τα Οινόφυτα καθώς και επενδυτικό ακίνητο
λιανικής του ομίλου στην Ελλάδα. Σκοπός της Trade Esta-
tes ΑΕΕΑΠ είναι να δραστηριοποιηθεί αμιγώς σε ακίνητα
λιανικής αγοράς μεγάλης επιφάνειας (Big Bοxes) και
υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της απόκτησης
νέων ακινήτων και εκτός Ομίλου Fourlis, δημιουργώντας
ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας και απόδοσης.

Sani-Ikos: Στις αγορές 
για άντληση 300 εκατ. ευρώ 
με ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών

Στις διεθνείς αγορές για άντληση 300 εκατ. ευρώ
βγαίνει ο όμιλος Sani-Ikos, μέσω έκδοσης και
διάθεσης ομολογιών διάρκειας 5,5 ετών, το μεγα-
λύτερο μέρος του οποίου θα διατεθεί για νέες
επενδύσεις. Εκδότης του ομολόγου είναι η Sani-
Ikos Financial Holdings με έδρα το Λουξεμβούρ-
γο, ενώ η έκδοση έχει rating «Β-». Τα έσοδα ανα-
μένεται να κατευθυνθούν κατά το ένα τρίτο για
αποπληρωμή δανεισμού και τα υπόλοιπα για νέες
επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο. Όπως
προκύπτει από τις αναρτήσεις στο ΓΕΜΗ, η ΣΑΝΗ
Α.Ε. κίνησε προ μηνών τις διαδικασίες ώστε να
παράσχει εταιρική εγγύηση, για την τήρηση όρων
ομολογιακού δανείου της συνδεδεμένης Ikos
Finco, η οποία πιθανώς ταυτίζεται με τη Sani-Ikos
Financial Holding. Το ομολογιακό δάνειο, για το
οποίο δόθηκαν ή θα δοθούν εταιρικές εγγυήσεις,
καθώς και υποθήκη επί ακινήτων της ΣΑΝΗ, θα
είναι ύψους έως 50 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί
από τις εγχώριες συστημικές τράπεζες, με επικε-
φαλής τη Eurobank.

Κοινοπραξία CeroGeneration και
Wattcrop για έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα

Η CeroGeneration (Cero) και η Wattcrop -μια ελλη-
νική εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας ευρωπαϊκών συμφερόντων- ανακοίνωσαν
τη σύναψη της μεταξύ τους συνεργασίας. Η συνεργα-
σία συνάφθηκε με σκοπό την ανάπτυξη ενός φιλόδο-
ξου χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων στην Ελ-
λάδα, παρέχοντας καθαρή, χαμηλού κόστους ενέρ-
γεια σε κοινότητες και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα,
με γνώμονα την ηθική ανάπτυξη έργων με πλήρη δια-
φάνεια. Η Cero και η Wattcrop θα αναπτύξουν αρχικά
το υπάρχον χαρτοφυλάκιο της Wattcrop, το οποίο ξε-
περνάει τα 480 MW έργων παραγωγής τα οποία βρί-
σκονται σε προκατασκευαστικό στάδιο. Η κοινοπρα-
ξία στοχεύει στην ανάπτυξη έργων τουλάχιστον 750
MW μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, με κύριο στό-
χο την αξιοποίηση της ταχέως αναπτυσσόμενης αγο-
ράς PPAs στην Ελλάδα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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ΔΕΠΑ: Αβαντάζ η καθετοποίηση 
και η διαφοροποίηση αγορών

Η στρατηγική υψηλής καθετοποίησης, που συν-
δυάζει την παραγωγή με την εμπορία ενέργειας και
τη διαφοροποίηση προϊόντων και αγορών, την οποία
εφαρμόζει η ΔΕΠΑ, ανταποκρίνεται στις τάσεις της
αγοράς που περιλαμβάνουν την ενεργειακή μετά-
βαση, τη συνεχή αύξηση της ζήτησης για φυσικό
αέριο αλλά και την ένταση του ανταγωνισμού. Αυτό
επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Κωνσταντίνος Ξιφαράς, από το βήμα του συνεδρίου
του «Economist». «Η ΔΕΠΑ πρωταγωνιστεί στην
απολιγνιτοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση, με
την είσοδο στις ΑΠΕ και την εμπορία ηλεκτρικού
ρεύματος, καθώς και τις επενδύσεις σε εναλλακτι-
κά καύσιμα, όπως το υδρογόνο», είπε ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας Κ. Ξιφαράς.

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: 
Συνεργασία με Absolicon 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης
«Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ» και με στόχο την εκμηδένι-
ση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η
Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχωρά στην υλοποίηση
ενός πιλοτικού προγράμματος αξιοποίησης της
ηλιακής ενέργειας, για την κάλυψη ενεργειακών
αναγκών της παραγωγής στο εργοστάσιο της Σίν-
δου, σε συνεργασία με τη σουηδική εταιρεία Abso-
licon. Το πρόγραμμα προβλέπει την εγκατάσταση
ενός συστήματος ηλιακών συλλεκτών στις εγκατα-
στάσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Σίνδο, η
οποία μέσω συμφωνίας αγοράς θα τροφοδοτεί τη
μονάδα παραγωγής με θερμική ενέργεια, προερχό-
μενη εξ ολοκλήρου από ηλιακή ενέργεια, για ανάγ-
κες που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία.

Ευρωσύμβουλοι: 
ΑΜΚ κατά 1,11 εκατ. ευρώ 

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
κατά 1.112.511 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδο-
ση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονο-
μαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, με δικαίωμα προτί-
μησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία έκ-
δοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές,
αποφάσισε η α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέ-
λευση της Ευρωσύμβουλοι, ως πρόσφορο μέτρο για τη
βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.
Όπως ανέφερε η εισηγμένη, το διοικητικό συμβούλιο
της εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει την τι-
μή διάθεσης μέχρι τις 11/7/2022. Η τιμή έκδοσης δύ-
ναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής κατά τον
χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ
ε μια εποχή που οι Τούρκοι ψάχνονται γενι-
κώς για… καβγάδες με την Ελλάδα και χρησι-
μοποιούν κάθε μέσο για να στήσουν ένα επι-
κοινωνιακό παιχνίδι προκειμένου να το

«πουλήσουν», κυρίως στην ενδοχώρα, αυτήν τη φορά
με αφορμή την επίσκεψη της Γαλατασαράι για ένα φιλι-
κό ματς με τον Ολυμπιακό βρήκαν την κατάλληλη ευ-
καιρία... Μετέτρεψαν ένα απλό σύνηθες γεγονός, όπως
είναι τα καθιερωμένα rapid tests σε όποιον εισέρχεται
στην Ελλάδα, σε μεγάλο πολιτικό ζήτημα, στο οποίο
αναμείχθηκε φυσικά και ο υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου.

Παρότι ο Ολυμπιακός είχε ειδοποιήσει τη Γαλατά ότι
στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τα μέλη της
αποστολής θα έπρεπε να υποβληθούν σε rapid tests
γιατί έτσι υπαγορεύει το ελληνικό υγειονομικό πρωτό-
κολλο, οι υπεύθυνοι της τουρκικής αποστολής το θεώ-
ρησαν… προσβλητικό, γιατί είχαν φέρει στις αποσκευές
τους τα δικά τους τεστ, στα οποία είχαν υποβληθεί στην
Πόλη!

Οι ελληνικές Αρχές επικοινώνησαν με τον Νίκο Χαρ-
δαλιά, ο οποίος ήταν κάθετος ότι δεν μπαίνουν σε ελλη-
νικό έδαφος αν προηγουμένως δεν κάνουν το τεστ.
«Στην Ελλάδα εκπτώσεις σε θέματα δημόσιας υγείας
δεν γίνονται και η εφαρμογή των νόμων είναι απαρέγ-
κλιτη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πλήρως σεβαστά
και για τους κατοίκους της χώρας αλλά και για τους επι-

σκέπτες της», δήλωσε. Και τότε άρχισε το τουρκικό σί-
ριαλ σε άκρως μελοδραματικό τόνο. Οι υπεύθυνοι της
τουρκικής ομάδας επικοινώνησαν με τον Τούρκο πρέ-
σβη, ο οποίος κατέφτασε αμέσως στο αεροδρόμιο. Μά-
ταια, όμως. Όπως δήλωσε ο προπονητής της Γαλατασα-
ράι Φατίχ Τερίμ, είναι ψέματα ότι επικοινώνησε μαζί
τους ο ίδιος ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Που δεν είναι
και απίθανο...

Άλλωστε, οι ίδιοι το έλεγαν στο αεροδρόμιο ότι «τηλε-
φώνησε ο πρόεδρος και αισθανθήκαμε ισχυροί». Πα-
ραδέχτηκε, ωστόσο, ότι είχαν ειδοποιηθεί από τον
Ολυμπιακό, αλλά δεν δήλωσε τίποτα για το… νταηλίκι
ότι θα περνούσαν χωρίς τεστ. Δεν έφερε αποτέλεσμα,
ούτε θα μπορούσε βέβαια, το τηλεφώνημα του Βαγγέλη
Μαρινάκη. «Προσπάθησαν οι φίλοι μας στον Ολυμπιακό
να μας βοηθήσουν, αλλά δεν το κατάφεραν. Η προσπά-
θειά τους ήταν να τους πείσουν να υποβληθούν σε ένα
απλό τεστ. Τελικά αναχώρησαν για την Πόλη».

Οι δηλώσεις του Τερίμ: «Είχαμε κάνει όλοι τεστ πριν
από 24 ώρες και είχαμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα μα-
ζί. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα κάναμε ένα γρήγορο
τεστ όταν προσγειωθούμε. Είπαμε ότι υπάρχουν άν-
θρωποι που φεύγουν, τουρίστες που περνάνε χωρίς να
κάνουν αυτό το τεστ. “Για όλους το ίδιο συμβαίνει” ήταν
η απάντησή τους. Όμως, υπήρξαν άτομα που επιτρέ-
πουν να φύγουν χωρίς να κάνουν αυτό το τεστ». Ο Φατίχ
Τερίμ, ο οποίος αποκαλεί «αδέλφια» τους Έλληνες. Και

μετά μίλησε ο αρχηγός της Γαλατά και πρώην παίκτης
της Μπαρτσελόνα Αρντά Τουράν: «Οι Έλληνες δεν σέ-
βονται τα ανθρώπινα δικαιώματα». Και τα σέβεται ο
Ερντογάν…

Το θέμα, όπως ήταν αναμενόμενο, πήρε πολιτική διά-
σταση, με τον Τσαβούσογλου να τηλεφωνεί στον Έλλη-
να υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια για να… παραπο-
νεθεί. Η απάντηση του κ. Δένδια ήταν αυτή που έπρεπε,
ότι απλώς τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα στο πλαίσιο των
μέτρων για την πανδημία. Δεν μπήκε στο γαϊτανάκι των
εντυπωσιακών δηλώσεων…

Η Γαλατάσαραϊ, εκ των τριών μεγάλων κλαμπ στην
Τουρκία με τη Φενέρ και την Μπεσίκτας, είναι η ομάδα
που υποστηρίζει η σύζυγος του Ταγίπ Ερντογάν. Ο ίδιος
είναι οπαδός της Φενέρ, ενώ δικό του δημιούργημα εί-
ναι η Μπασακσεχίρ. Είχε πάντα πολύ καλές σχέσεις με
τον Ολυμπιακό, άλλωστε ήταν σε συζητήσεις για την
αγορά του Κώστα Φορτούνη προτού τραυματιστεί σοβα-
ρά ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού πριν από έναν μήνα
περίπου. Στη Γαλατά παίζει και ο πρώην αρχηγός του
Ολυμπιακού, ο Νορβηγός Ομάρ Ελαμπντελαουί.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚO ΣOΟΥ
των Τούρκων για τα... αυτονόητα!

Ο προπονητής της Γαλατασαράι, Φατίχ Τερίμ,
παραδέχθηκε ότι η ομάδα του είχε 
ειδοποιηθεί από τον Ολυμπιακό πως 
θα πρέπει να υποβληθούν όλοι σε rapid test

Στο υπουργείο Εξωτερικών
της Τουρκίας κλήθηκε χθες
ο Έλληνας πρέσβης στην
Άγκυρα, για το θέμα που
προκλήθηκε με τη Γαλατα-
σαράι, σύμφωνα με δημοσι-
εύματα τουρκικών ΜΜE. Η
Τουρκία τον κάλεσε για εξη-
γήσεις αναφορικά με τη στά-
ση της Ελλάδας απέναντι
στην ποδοσφαιρική ομάδα
που επέστρεψε από το αερο-
δρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος», μετά την άρνηση των
παικτών να υποβληθούν σε
rapid test, εν όψει φιλικού
αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Κάλεσαν τον  Έλληνα
πρέσβη για εξηγήσεις
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«Α
ν η Βόρεια Μακεδονία επιχειρήσει να εμφανι-
στεί στο Τόκιο με διπλή ονομασία, θα αντιδρά-
σουμε δυναμικά. Πάντως, ο Σκοπιανός ομόλο-

γός μου με διαβεβαίωσε ότι δεν προτίθενται να το κάνουν».
Τάδε έφη Μανώλης Κολυμπάδης, γενικός γραμματέας της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), σε τηλεοπτική εκ-
πομπή του Open. Είμαστε δέκα μέρες πριν από την έναρξη
των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και η ΕΟΕ δεν γνωρίζει
αν οι γείτονες θα κατέβουν ως Βόρεια Μακεδονία ή σκέτο
Μακεδονία, όπως στο Euro. Σε πολιτικό επίπεδο έγιναν οι
κατάλληλες κινήσεις, αλλά ποιος μπορεί να έχει εμπιστο-
σύνη στον Ζόραν Ζάεφ, όταν από τη μία υπέγραφε τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών και από την άλλη πόσταρε ως «Μακε-
δονία» τη χώρα του στο Euro; Η ΕΟΕ, ωστόσο, έπρεπε να
απευθυνθεί στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και να
θέσει εκεί το θέμα. Μόνο αυτή μπορεί να αναγκάσει τους
γείτονες να παρουσιαστούν ως Βόρεια Μακεδονία. Φαίνε-
ται ότι -προς το παρόν τουλάχιστον- η ελληνική πλευρά
επαφίεται στην… καλή διάθεση των γειτόνων.

Βόρεια Μακεδονία ή… Μακεδονία στο Τόκιο; Αφαίρεση βαθμών στον Άρη 
Με αφαίρεση έξι βαθμών από το προσεχές

πρωτάθλημα τιμωρήθηκε ο Άρης από την Επιτρο-
πή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, γιατί κρίθηκε ένοχος
για την πλαστογραφία του δελτίου του Σκοπιανού
ποδοσφαιριστή Λάσκοφ. Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε
οργισμένη ανακοίνωση εναντίον της ΕΠΟ, ενώ θα
εφεσιβάλει την απόφαση στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Εφέσεων της ομοσπονδίας.

Συγκλονίζει 
ο Μάρκους Ράσφορντ 

Συγκλονιστικό είναι το κείμε-
νο με το οποίο ο Μάρκους Ρά-
σφορντ, ο επιθετικός της Αγ-
γλίας, θέλησε να ζητήσει συ-
γνώμη για το χαμένο πέναλτι
στον τελικό του Euro ανάμεσα
στην Ιταλία και την Αγγλία. «Ζη-
τάω συγγνώμη, αισθάνομαι πως

απογοήτευσα όλους τους συμπαίκτες μου. Αυτό
το καλοκαίρι υπήρξε μια από τις καλύτερες απο-
στολές που έχω βιώσει και όλοι έχετε παίξει ρόλο
σε αυτό. Κατασκευάστηκε μια αδελφότητα που
είναι άθραυστη. Η επιτυχία σας είναι η επιτυχία
μου. Οι αποτυχίες σας είναι δικές μου», έγραψε
μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Δεν θα ζητήσω πο-
τέ συγνώμη για το ποιος είμαι και από πού ήρθα.
Είμαι ο Μάρκους Ράσφορντ, 23 ετών, ένας μαύ-
ρος από το Γουίτινγκτον και το Γουίδενσοου στο
Νότιο Μάντσεστερ. Για όλα τα ευγενικά μηνύμα-
τα, σας ευχαριστώ».

Euro: Προβλέψεις-σοκ 
για τα κρούσματα 

Σοκαριστικές προειδοποιήσεις ότι οι δύο ημι-
τελικοί και ο τελικός του Euro που έγιναν στο
Γουέμπλεϊ του Λονδίνου μπορεί να δώσουν έως
και 100.000 κρούσματα (!) τη μέρα στη Βρετανία

έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Είναι από τις σπάνιες φορές που ο
ΠΟΥ θέτει και πολιτικό ζήτημα, κα-
θώς οι εκτιμήσεις του αφορούν στον

πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο
οποίος επέτρεψε να γίνουν αυτά τα

τρία ματς με σχεδόν γεμάτη την κερκί-
δα. «Ολέθριο σφάλμα» το χαρακτήρισε η

επικεφαλής της τεχνικής επιτροπής του
ΠΟΥ Μαρία βαν Κέρχοφ. Και πρόσθεσε: «Η

πανδημία δεν κάνει διάλειμμα»… 

Μεταγραφικά…
Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον αρχηγό της

ισπανικής Λεγανές, τον 32χρονο μέσο Ρούμπεν Πέ-
ρεθ. Οριστική είναι η συμφωνία του Αργεντινού
Σέρχιο Αραούχο με την ΑΕΚ, που έχει στόχο και τον
Ιρανό μπακ ΧατζΙσαφί, πρώην του Ολυμπιακού και
του Πανιωνίου. Η μεταγραφή του Ζοσέ Σα από τον
Ολυμπιακό στη Γουλβς στοίχισε 8 εκατ. ευρώ. Ο
Ολυμπιακός κινείται για τον «Μέσι της Αγγλίας»
Μάρκους Έντουαρντς της Γκιμαράες.

Από το Θριάσιο στο ΚΑΤ ο Φάνης
Από το Θριάσιο στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε ο θρυλικός
«μπέμπης» του ελληνικού μπάσκετ Φάνης Χριστο-
δούλου, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα με τη μηχανή
του το πρωί της περασμένης Δευτέρας στην Πάρο. Δεν
έχει υποστεί τραυματισμό σε ζωτικά όργανα, ωστόσο
για τα κατάγματα που υπέστη πρέπει να επιληφθεί ορ-
θοπεδικό τμήμα. Οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχα-
στικοί. 

Παραμένει 
στο «τριφύλλι» 

ο αρχηγός

Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα δύο χρόνια ο αρχηγός του Ιωάννης
Παπαπέτρου. Τον διεκδικούσαν τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η Μπαρτσελόνα. Περισσότερο 
τον ήθελε η Ρεάλ, η οποία τελικά προτίμησε τον Ούγγρο φόργουορντ Άνταμ Χάνγκα.
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Δεύτερος γάμος για
τον γιο του Γρηγόρη

• Ο 19χρονος Θέμης Κανέλλος του

«Big Brother» πήρε απαλλαγή από

τον Στρατό. «Όλο αυτό το πράγμα το

εξωγήινο θα έμπαινε στρατό;», ανέ-

φερε σε ανάρτησή του.

• Το μοντέλο Νατάσα Κουβελά

είναι το νέο κορίτσι στον «Τροχό
της Τύχης».

• Δύο ριάλιτι ταυτόχρονα στον αέρα του

ΣΚΑΪ: «Top chef» και «Big Brother».

• Το πιο δυνατό χαρτί του Star
στα ριάλιτι (πίσω από τις κάμε-

ρες) πήγε... ΑΝΤ1 και θα αναλά-

βει τη «Φάρμα»!

• Συνεχίζονται οι έξοδοι από το κα-

νάλι του Αμαρουσίου. Φωνές μέχρι

και... απειλές ακούγονται στα διευ-

θυντικά γραφεία με τις απανωτές πα-

ραιτήσεις.

• Η Αγγελική Νικολούλη φημο-
λογείται ότι ετοιμάζει βαλίτσες με

προορισμό το «μεγάλο κανάλι». 

• Η Άση Μπήλιου ανακοίνωσε ότι μέ-

νει στο Star, δίνοντας τέλος στις φή-

μες μεταγραφής σε άλλο κανάλι.

• Μαγαζάτορας στη Θεσσαλονί-

κη προσκαλεί τον Αντόνιο Μπαν-
τέρας για δωρεάν μπίρες!

• «Φρένο» στην περιοδεία της Άλκη-

στης Πρωτοψάλτη με τον Μιχάλη Χα-

τζηγιάννη λόγω κρούσματος στην

ορχήστρα.

• O Ηλίας Μπόγδανος με κορο-

νοϊό στο σπίτι, ενώ η σύντροφός
του Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου

φημολογείται πως έσπασε την
καραντίνα και πήγε σε πάρτι.

• Βaby bloom για την κόρη της Τζέ-

νης Μπότση. Βαφτίστηκε Αλίκη με

νονά τη stand up comedian Κατερίνα

Βρανά.

Μ
υκονιάτικος γάμος για τον Γρηγόρη Μπι-
θικώτση και τη σύντροφό του Ελένη Τσι-
ριγκάκη! Ο μοναχογιός του αείμνηστου
«σερ του λαϊκού τραγουδιού» Γρηγόρη

Μπιθικώτση θα ντυθεί γαμπρός στο πλευρό της εγκυ-
μονούσας αγαπημένης του, η οποία διανύει τον τέταρ-
το μήνα περιμένοντας κοριτσάκι! Το ζευγάρι ανυπομο-
νεί για την ωραιότερη μέρα της ζωής του και επιμελεί-
ται τις τελευταίες λεπτομέρειες, με τη μέλλουσα μαμά
να προβάρει το εντυπωσιακό νυφικό που φέρει την
υπογραφή της σχεδιάστριας Φαίδρας Θεοδωρίδου.

Το ερωτευμένο ζευγάρι δημοσίευσε ήδη την αναγ-
γελία του πολιτικού γάμου, που έχει προγραμματιστεί
στο δημαρχείο του κυκλαδίτικου νησιού για αύριο
Πέμπτη 15 Ιουλίου, με τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Κου-
κά να τους ανακοινώνει ζευγάρι! Μάρτυρες θα είναι ο
επιχειρηματίας Δημήτρης Θεοδώρου και η βουλευτής
της Ν.Δ. Κατερίνα Μονογυιού.

«Ο Μπιθικώτσης Γρηγόριος του Γρηγορίου και της
Μεταξίας το γένος Κονταξή, που γεννήθηκε στην Αθή-
να και κατοικεί στην Πεντέλη, και η Τσιριγκάκη Ελένη
του Κωνσταντίνου και της Μαρίας το γένος Μάρκαρη,
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Νέα
Σμύρνη, πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους στη Μύ-
κονο»!

Τα αρχικά τους σχέδια για θρησκευτικό γάμο ανα-
βλήθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές λόγω των απα-
νωτών lockdowns της πανδημίας που «κλείδωσε»
όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μετατεθεί για την
επόμενη χρονιά συνδυαστικά με τα βαφτίσια της κο-
ρούλας τους, που θα πάρει το όνομα Μεταξία από τη
μητέρα του τραγουδιστή που δεν βρίσκεται στη ζωή.
Θα είναι η δεύτερη φορά για τον ερμηνευτή και την
αγαπημένη του που θα χορέψουν τον... Ησαΐα, έχον-

τας παιδιά από τους προηγούμενους γάμους τους!
Μετά την τελετή θα ακολουθήσει δεξίωση με τον

γαμπρό Γρηγόρη Μπιθικώτση να αναλαμβάνει τη δια-
σκέδαση των καλεσμένων τους, ερμηνεύοντας live για
πρώτη φορά το τραγούδι «Σε τούτο το στενό», την πρώ-
τη επανεκτέλεση της μεγάλης επιτυχίας του πατέρα
του, έπειτα από 62 χρόνια.

Σε συνέντευξή του ο ερωτευμένος τραγουδιστής εί-
χε αποκαλύψει για την Ελένη της καρδιάς του: «Γνωρι-
στήκαμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή για εμένα, αμέ-
σως μετά τον θάνατο της μητέρας μου. Δύσκολη επο-
χή, αλλά δεν μπορούσα να το παραβλέψω και να μη δω
τον ψυχισμό της, το πόσο δοτική, πόσο εντάξει άνθρω-
πος είναι... Το μεγαλείο της ψυχής της είναι εκείνο που
πυροδότησε τον έρωτα και την αγάπη μου για εκείνη
επί χίλια. Γνωριστήκαμε μέσω κοινής παρέας, τελείως
συμπτωματικά, μέσω κοινών φίλων, και από την πρώτη
στιγμή γίναμε αχώριστοι. Ήταν θαυμάστρια του πατέρα
μου αρχικά, αλλά εγώ δεν το ήξερα αυτό, τώρα όμως
έχει γίνει μόνο δική μου. Είναι απλό, από τότε που γνω-
ριστήκαμε δεν χωριστήκαμε, περνάμε υπέροχα μαζί,
γελάμε πολύ».



Επική απάντηση στο bullying Ντουζάκι με το λάστιχο 

Η Νικολέττα Ράλλη απολαμβάνει οικογενει-
ακές διακοπές στην Κύθνο με τον σύντροφό
της Μιχάλη Ανδρούτσο και την κορούλα τους.
Η γνωστή παρουσιάστρια, έπειτα από μια εξου-
θενωτική μέρα στην παραλία με τη μονάκριβή
της, πόζαρε στο Διαδίκτυο να λούζει και να
μπανιαρίζει τη 13 μηνών Σοφία σε πορτοκαλί
λεκάνη, μαθαίνοντάς της τα ωραία του καλο-
καιριού. «Εννοείται ότι μετά το μπάνιο στη θά-
λασσα δροσιζόμαστε με το λάστιχο στη βεράν-
τα μας!», έγραψε με χιούμορ η γλυκιά μαμά!

Από το «Survivor» στη βίλα του «Λεπά»

Από τον στίβο μάχης του «Survivor» στο βιντε-
οκλίπ του Λευτέρη Πανταζή! Το δίδυμο Σάκης
Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη είναι πε-
ριζήτητο στην κοσμική σόουμπιζ, με τον «Λεπά»
να κάνει την έκπληξη! Ο λαϊκός τραγουδιστής
«έκλεισε» το ζεύγος για να παίξει στο νέο του
βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Τράβα τη σκανδάλη»
και γιόρτασε τη συμφωνία τους με ένα μικρό
πάρτι στην παραλιακή έπαυλή του. Στις φωτο-
γραφίες που κυκλοφόρησαν ο νικητής του ριάλι-
τι και η πρώην του πόζαραν με χαμόγελα!

Μαμά για δεύτερη φορά έγινε η
Ηλέκτρα Αστέρη! Η σύζυγος του
«Happy Traveller» Ευτύχη
Μπλέτσα ανακοίνωσε με χαρά
την άφιξη της δεύτερης κόρης
τους και μέσω Διαδικτύου
έδωσε κουράγιο στον παρου-
σιαστή! «Το δεύτερο θαύμα της
ζωής μου. Μωρό μου, καλωσό-
ρισες. Αγάπη μου, τώρα αρχί-
ζουν τα ωραία. Γίναμε τρεις γυ-
ναίκες και θα σε τρελάνουμε»,
έγραψε στον προσωπικό της
λογαριασμό.

Η... θεόρατη αδυναμία
του Σταύρου
Ένα γιγαντόσωμο σκυλί, το τέταρτο μέλος
στην οικογένεια του Σταύρου Σβήγκου,
έχει κλέψει την καρδιά του γόη πρωταγω-
νιστή και δεν τον αφήνει να κάνει ρούπι!
Οι δύο καλοί φίλοι βρίσκονται σε καλο-
καιρινές διακοπές και πόζαραν στο Δια-
δίκτυο τετ α τετ, με τον «μπαμπά» του...
λιωμένο από αγάπη να σχολιάζει στη λε-
ζάντα: «Ο ψυχοθεραπευτής μου»!

Δεύτερη φορά μαμά 

Δ
ανάη Μπάρκα, σκληρό bullying για τα κιλά της και η επική
απάντηση. Μια φωτογραφία της παρουσιάστριας με σορτσά-
κι και κοντό μπλουζάκι από τις καλοκαιρινές της διακοπές

προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με χειρότερη την ερώτηση ενός
follower για το πώς αισθάνεται που είναι χοντρή! Η κόρη της Βίκυς
Σταυροπούλου, ψύχραιμη αλλά με γρήγορα ανακλαστικά, δημοσί-
ευσε μια «πειραγμένη» πόζα της στην πισίνα με μπικίνι και αρκετά
κιλά κάτω. «Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου», ήταν η απάντησή
της, με το Διαδίκτυο να την αποθεώνει. «Υπάρχουν στιγμές που και
εγώ πολλές φορές στα social media, όταν ανεβάζω κάτι, υπάρχουν
άνθρωποι που μου λένε “εγώ που είμαι αδύνατη γιατί δεν ποστάρω
το σώμα μου και το ποστάρεις εσύ;”. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ
λεπτό, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που υποφέρουν από τον σωμα-
τικό ρατσισμό», ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξή της.
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«Ερωτευμένος για πάντα» 
Ο πελαργός έφερε πάλι κόρη στον Δημήτρη Σκουλό! Ο κριτής του
«GNTM» έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά και το ανακοίνωσε στο In-
stagram: «Τρεις πολύ μεγάλες χαρές έχω νιώσει στη ζωή μου. Η πρώτη
πριν από 13 χρόνια όταν παντρεύτηκα τη γυναίκα της ζωής μου. Η δεύ-
τερη πριν από οκτώμισι χρόνια, όταν γεννήθηκε ο ήλιος μου. Και σήμε-
ρα γιατί γεννήθηκε το φεγγάρι μου. Ερωτευμένος για πάντα».



Ο
ι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι
που παρατηρούνται σε όλη την Ευρώ-
πη μπορεί να προκαλέσουν στον άν-
θρωπο θερμοπληξία (heatstroke). Η

θερμοπληξία είναι η υπερθέρμανση (υπερθερμία)
του σώματος, δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας
του, που μπορεί να φτάσει σε υψηλά και επικίνδυ-
να επίπεδα. Είναι μια βαριά και επείγουσα κλινική
κατάσταση που εμφανίζεται συνήθως σε περιό-
δους καύσωνα και προσβάλλει κυρίως ηλικιωμέ-
να και εξασθενημένα άτομα. Τα συμπτώματά της
μπορεί να μοιάζουν με αυτά της καρδιακής προ-
σβολής ή του εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Το σώμα μας έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τη
θερμοκρασία του ανεξάρτητα από τις καιρικές
συνθήκες, όμως υπάρχουν κaι αυτές οι περιπτώ-
σεις που, αν εκτεθεί για πάρα πολλή ώρα σε υψη-
λές θερμοκρασίες, ο οργανισμός μας μπλοκάρει
και συμβαίνει υπερθερμία. «Στο εξωτερικό περι-
βάλλον μπορεί μεν η θερμοκρασία να είναι +40 ή -
40 βαθμούς Κελσίου, αλλά οι εσωτερικοί ιστοί του
σώματος διατηρούνται στους 36,6-37,1 βαθμούς
Κελσίου. Όταν το περιβάλλον είναι κρύο, το σώμα
παράγει θερμότητα για να παραμείνει ζεστό, ενώ,
όταν το περιβάλλον είναι θερμό, αποβάλλει θερ-
μότητα για να μην ανεβεί η θερμοκρασία του (το
επιτυγχάνει περιορίζοντας τις καύσεις του, διευ-
ρύνοντας τα μικρά αγγεία, αυξάνοντας την εφί-
δρωση και επιταχύνοντας την αναπνοή). Ο θερμο-
ρυθμιστικός μηχανισμός έχει έδρα τον εγκέφαλο

και μερικές φορές αποκαλείται απλώς “θερμοστά-
της”. Κάποιες φορές, όμως, αυτός ο μηχανισμός
μπορεί να μπλοκάρει και να υπάρξει υπερθερμία ή
υποθερμία. Ένας τρόπος που μπορεί να συμβεί
υπερθερμία είναι η παρατεταμένη έκθεση στον
ήλιο (ηλίαση). Το τρίπτυχο “υψηλή θερμοκρασία,
υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και άπνοια” συνιστά
την προϋπόθεση της θερμοπληξίας», αναφέρει ο
ειδικός παθολόγος Ηλίας Μούτσιος. 

Συνήθως χρησιμοποιούμε τον όρο «καύσωνας»
υπονοώντας θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέ-
σουν θερμοπληξία. Επιρρεπείς σε θερμοπληξία,
εκτός από τα ηλικιωμένα άτομα, είναι οι ασθενείς
που παίρνουν αγγειοδιασταλτικά και διουρητικά
φάρμακα, καθώς και τα άτομα που πάσχουν από

σακχαρώδη διαβήτη. Σαφώς παίζουν ρόλο κι άλλοι
παράγοντες, όπως η ηλικία, η καρδιακή ανεπάρκεια,
η νεφρική ανεπάρκεια, η ηπατική δυσπραγία, η κα-
τανάλωση αλκοόλ ή κατασταλτικών φαρμάκων, η
χρήση αντικαταθλιπτικών, ιστορικό παλαιότερης
θερμοπληξίας και η παχυσαρκία. Δεν ξεχνάμε και
την εργασία υπό πολύ υψηλή θερμοκρασία περι-
βάλλοντος. Κύρια συμπτώματα είναι συνήθως οι
κράμπες, λόγω απώλειας αλάτων. Μπορεί να εμφα-
νισθούν ζάλη, σύγχυση, πονοκέφαλος, ναυτία και
εμετός. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν παραλή-
ρημα, σπασμοί και κάποιες φορές πλήρης απώλεια
αισθήσεων. Το δέρμα είναι καυτό, ερυθρό και ξηρό,
ο πυρετός μπορεί να φτάνει τους 41 βαθμούς Κελσί-
ου, η αναπνοή είναι γρήγορη, ενώ ο σφυγμός εξα-
σθενεί προοδευτικά. Σε βαριά θερμοπληξία, ο
ασθενής παθαίνει μαζική καταστροφή των μυών, νε-
φρική και αναπνευστική ανεπάρκεια έως και πνευ-
μονικό οίδημα. Ο καρδιακός ρυθμός διαταράσσεται,
όπως και η πήξη του αίματος. Σε προχωρημένα στά-
δια μπορεί να παρατηρηθεί ακόμα και εγκεφαλοπά-
θεια, η οποία ίσως να οδηγήσει σε κώμα.
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ΘΘερμοπληξία: Πώς να την αποφύγεις

kpapakosto@yahoo.gr

Πρόκειται για υπερθέρμανση του 
σώματος, δηλαδή αύξηση της 
θερμοκρασίας του, που μπορεί να 
φτάσει σε υψηλά και επικίνδυνα επίπεδα…

Οδηγίες πρόληψης
Η θερμοπληξία, παρόλο που μπορεί να απο-
βεί μοιραία ή να προκαλέσει μόνιμες βλά-
βες, είναι δυνατόν να προληφθεί σχετικά
εύκολα. Καταναλώνουμε άφθονα υγρά,
τρώμε πολλά φρούτα και σαλάτες, περιορί-
ζουμε τη ζάχαρη και τα οινοπνευματώδη.
Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο και
φροντίζουμε την κάλυψη του σώματος με
ανοιχτόχρωμα, άνετα βαμβακερά ρούχα και
την κάλυψη της κεφαλής με καπέλο.

Ηλίας Μούτσιος, ειδικός παθολόγος 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

ΚΡΙΟΣ: Η υγεία σας θέλει προσοχή καθώς
ο Άρης στον Λέοντα τον Ιούλιο θα σας βγάλει
ταλαιπωρίες και κινδύνους. Προσέξτε τις τυ-
χόν στομαχικές διαταραχές, τη διατροφή σας
και γενικότερα το νευρικό σας σύστημα και
αποφύγετε δραστηριότητες που το επιβαρύ-
νουν. Τον Αύγουστο αποφύγετε να επιβαρύνε-
τε τον οργανισμό σας με οτιδήποτε τραβάει η
όρεξή σας, αλλά δεν ταιριάζει με την όποια
προσοχή σάς έχουν συστήσει. Η ομορφιά εί-
ναι ένας τομέας που θέλει επιμέλεια, φροντί-
δα και θέληση για να βελτιωθεί. Μην πάρετε
κιλά, καταπολεμήστε το άγχος και κάντε ξε-
κούραστες διακοπές που δεν θα σας ταλαιπω-
ρήσουν.

ΤΑΥΡΟΣ: Η υγεία είναι λίγο ύποπτη για
όσους έχετε ένα χρόνιο πρόβλημα που μπορεί
να διογκωθεί τώρα. Αποφύγετε επικίνδυνα
σπορ της εποχής και χρειάζεται προσοχή όταν
οδηγείτε. Να είστε εγκρατείς στην κατανάλω-
ση αλκοόλ. Προσέξτε το κυκλοφορικό σας και
την έκθεση στον ήλιο. Αισθητικά και από έν-
στικτο και μόνο, οι περισσότεροι από εσάς θα
επιμεληθείτε την εμφάνισή σας και ίσως χρει-
αστεί να δαπανήσετε και κάποια έξτρα χρήμα-
τα για την ανανέωση ή ενίσχυση της γκαρντα-
ρόμπας σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Προσέξτε λίγο την υγεία σας, αν
και δεν κινδυνεύετε και δεν διαφαίνονται κά-
ποια έκτακτα περιστατικά, τουλάχιστον για
τους περισσότερους από εσάς. Προνοήστε λί-
γο για τυχόν ενοχλήσεις από αλλεργίες ή εν-

δεχόμενα ψυχοσωματικά προβλήματα. Προ-
σοχή στη θάλασσα αν εκεί που κολυμπάτε εί-
ναι άγνωστο μέρος και αποφύγετε να γίνεστε
ριψοκίνδυνοι στο υποβρύχιο ψάρεμα. Ειδο-
ποιείτε τους δικούς σας για τη διαδρομή, αλλά
και την ώρα που σκοπεύετε να λείψετε για να
απολαύσετε το χόμπι σας. Η εικόνα σας θέλει
λίγο προσοχή και προσπάθεια για να διατηρη-
θεί ή σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε μια και-
νοτομία αρκετοί από εσάς, η οποία έχει να κά-
νει με την κόμμωση ή με την ένδυση, παρου-
σιάζοντάς σας ανανεωμένους για το υπόλοιπο
του καλοκαιριού.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η υγεία σας θέλει λίγο προ-
σοχή όσον αφορά φλεγμονές, ατυχήματα,
ευαισθητοποίηση του νευρικού σας συστήμα-
τος, ρήξεις που οδηγούν σε ψυχολογικές τα-
λαιπωρίες. Όσοι έχετε να κάνετε χειρουργείο
ή αγωγή, περιορίστε τα όσο μπορείτε στο
πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ώστε να
μπορέσετε να κάνετε τις διακοπές σας τον Αύ-
γουστο. Μείνετε μακριά από εντάσεις και τα-
λαιπωρίες που δημιουργούν άλλοι στον ψυχι-
σμό σας. Η Αφροδίτη σε κοντινά σας ζώδια,
σας βοηθά να πετύχετε πολλά πράγματα και
μεταξύ αυτών και μια βελτίωση της αισθητι-
κής σας εικόνας παρουσιάζοντας ένα και-
νούργιο πρόσωπο ή ένα καινούργιο στυλ επί-
σης. Μην αμελείτε τη δίαιτά σας και προσέχε-
τε την πολύωρη ηλιοθεραπεία σε ακατάλλη-
λες ώρες της ημέρας.

Σημ.: Η συνέχεια στο αυριανό φύλλο.

Κριός
(21/3-20/4)
Θα εκνευριστείτε με κάτι ασή-
μαντο, το οποίο, ωστόσο, κάτι κα-
ταστρέφει ή κάτι κάνει να δυσ-
λειτουργεί στη δουλειά σας. Σκε-
φτείτε μήπως αυτό μπορεί να
σχετίζεται με κακή ενέργεια ή με
μια διαφωνία με κάποιον που
βρίσκεται κοντά σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μην μπείτε σε καθημερινές μάχες
και διακινδυνεύετε να χάσετε τον
πόλεμο. Ο αγώνας αυτός είναι μα-
κρύς. Θα χρειαστεί να απομακρυν-
θείτε από κάποια άτομα για να ανα-
συγκροτηθείτε. Είσαι αποφασι-
σμένοι να μείνετε πιστοί σε αυτήν
τη δέσμευση. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα θα μπορέσετε να πλησιά-
σετε ένα όνειρό σας. Για να το πε-
τύχετε, ωστόσο, πρέπει να είστε
ιδιαίτερα αμείλικτοι, ειδικά εάν το
όνειρο αυτό σχετίζεται με την κα-
ριέρα σας. Ακούστε την καρδιά
σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Προσέξτε ιδιαίτερα τα οικονο-
μικά σήμερα. Υπάρχει ο κίνδυ-
νος να πέσετε θύματα εξαπάτη-
σης, επειδή θέλετε να κάνετε
κάτι καλό. Πατήστε στο «στοπ»
και μην αφήστε κανέναν να σας
βιάσει σε τίποτα. Τα καλά
πράγματα δεν γίνονται παρορ-
μητικά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Να είστε ταπεινοί και θα έρθουν
και οι διακρίσεις που επιθυμείτε.
Να θυμάστε πως πρέπει να ευχα-
ριστήσετε όλους όσους συνεισφέ-
ρουν, περισσότερο ή λιγότερο, στη
δική σας επιτυχία. Προχωρήστε
προς τα εμπρός, χωρίς να φοβά-
στε τίποτα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Κάντε ένα βήμα πίσω ή ένα διά-
λειμμα, μέχρι να προκύψει μια νέα
προοπτική. Κάντε μια βόλτα, δείτε
μια ταινία ή μιλήστε με κάποιον
που εμπιστεύεστε. Είναι σημαντι-
κό να περιμένετε την κατάλληλη
στιγμή. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Έχετε καλή κρίση σήμερα. Δυ-
στυχώς, η καλή κρίση δεν επε-
κτείνεται σε θέματα… όρεξης.
Αποφύγετε τον πειρασμό να φά-
τε πολύ ή ανθυγιεινά. Γλυκά και
άλλες απολαύσεις θα πρέπει να
τις αρνηθείτε. Ώρα για καλή δια-
τροφή. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Πρέπει να προσέχετε σήμερα
την έλλειψη ευελιξίας που σας
διακρίνει ως ιδιοσυγκρασία.
Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα επι-
κίνδυνη και θα μπορούσε να
οδηγήσει σε δυσάρεστες συνέ-
πειες. Αντιμετωπίστε τις κατα-
στάσεις με στρατηγική. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ίσως σήμερα να αφήσετε -προ-
σωρινά- στην άκρη την κοινή λο-
γική. Θα κάνετε κάτι που θα αμφι-
σβητηθεί, έμμεσα ή άμεσα, από
τους φίλους και τους οικείους
σας. Προσέξτε την παρορμητικό-
τητά σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η ρομαντική σας διάθεση αυξάνε-
ται σήμερα, ίσως και επειδή θα σας
κάνει έντονο φλερτ ένα άτομο που
σας αρέσει. Κάποιος/α θα δείξει
μεγάλο ενδιαφέρον για σας και θα
σας επηρεάσει με τον μαγνητισμό
του/της. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα θα πρέπει να αντιμετωπί-
σετε ένα γραφειοκρατικό ζήτημα.
Να είστε υπομονετικοί και ψύ-
χραιμοι, έτσι ώστε να καταφέρε-
τε να ολοκληρώσετε τη δουλειά
σας, ακόμη κι αν βρείτε αρκετά
εμπόδια. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μπορεί σήμερα να έχετε μια με-
γάλη επιτυχία, που θα σας επιτρέ-
ψει να ζήσετε μια καλύτερη ζωή.
Ένα μονοπάτι έχει καθαριστεί και
γίνεται πιο εύκολο το «ταξίδι»
σας. Θα δοκιμάσετε κάτι νέο. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΗ υγεία και η ομορφιά 
των ζωδίων το καλοκαίρι
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Τόση πόλωση ποιον βοηθάει;

Μάλλον είναι να απορεί κανείς.
Εδώ ο κόσμος στην κυριολε-
ξία καίγεται από το πώς θα

πορευτεί με τη μετάλλαξη «Δ» και ο
ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε μέσα στον καύ-
σωνα να χορέψει... σκληρό ροκ. Και
αυτό, μάλιστα, λίγα 24ωρα μετά τη
δήλωση του κ. Τσίπρα, η οποία άφηνε
μια χαραμάδα συνεννόησης και κα-
τάπαυσης των πυρών, τονίζοντας την
ανάγκη ενότητας κ.λπ.

Τελικά όλα αυτά αποδείχτηκαν
κούφια λόγια, καθώς φαίνεται ότι το
παρελθόν του κυνηγά τον ΣΥΡΙΖΑ, με
την πόλωση να είναι η μόνη ασφαλής
διαδρομή που γνωρίζει η Κουμουν-
δούρου. Μπορεί, βέβαια, να φταίνε
και οι δημοσκοπήσεις, μιας και δύο
χρόνια μετά ούτε μία -ανεξάρτητα
ποιος τις διενεργεί- δείχνει ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ανακάμπτει και κλείνει την ψα-
λίδα της απόστασης που τον χωρίζει
με τη Νέα Δημοκρατία.

Ίσως αυτό, με την προβολή μιας εν-
δεχόμενης ήττας σε πρόωρες εκλο-
γές, φαίνεται ότι στριμώχνει τον Αλέ-
ξη Τσίπρα, ο οποίος ετοιμάζεται να τα
κάνει όλα… Κούγκι. Αντιπολίτευση
εφ’ όλης της ύλης και για όλα και
όπου βγει. Έτσι εκτιμούν ότι μπορούν

να φθείρουν τον κ. Μητσοτάκη. Για το
μόνο που δεν τον έχουν καταγγείλει
ακόμη είναι που βγαίνει ο ήλιος από
την Ανατολή.

Το πραγματικό ερώτημα, όμως, εί-
ναι ειλικρινά ποιον βοηθάει τόση πό-
λωση. Μια αντιπολίτευση, η οποία κι-
νείται μεταξύ fake news και ξανα-
σερβιρίσματος της ίδιας συνταγής,
ποιον πείθει; Διότι, εκτός από τη γνω-
στή ανακύκλωση από τον ακροδεξιό
και εμμονικό μιντιακό συνέταιρό
τους, δεν βλέπουμε να τσιμπάει
ακροατήριο στην κοινωνία. Το δυστύ-
χημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πως ούτε
αυτός θα τον ψηφίσει, καθώς το μόνο
που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει τις
δουλίτσες του.

Αντί, λοιπόν, να στρωθούν στη δου-
λειά και μεθοδικά να καταστρώσουν
ένα πειστικό αφήγημα της επόμενης

μέρας, ξαναβάζουν την κασέτα εκεί
που σταμάτησε το 2015. Έτσι, όμως,
δεν μπορούν να πείσουν κανέναν.
Ούτε καν τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος
ακολουθεί δική του γραμμή, αδει-
άζοντας ακόμη και τον κ. Τσίπρα, ο
οποίος τάχθηκε υπέρ του υποχρεωτι-
κού εμβολιασμού αλλά και υπερθε-
ματίζοντας υπέρ της χρήσης μάσκας. 

Και ούτε είναι πολιτική τακτική,
αφού δεν μπορούμε να… ανατρέ-
ψουμε τον Μητσοτάκη, το να συνεται-
ριστούμε και με τον… διάβολο για να
το επιτύχουμε. Διότι όταν αρχίζεις να
αγκαλιάζεις τον διάβολο, το πιθανό-
τερο είναι να σε πάρει μαζί του στην
Κόλαση.

Τώρα, αν αυτό είναι που επιθυμεί ο
κ. Τσίπρας, μόνο εκείνος το ξέρει.
Εμείς οφείλουμε απλώς να του το
επισημάνουμε. Διότι με αυτές τις επι-
λογές απογοητεύει ακόμη και αυτούς
που του έδωσαν μια ακόμη ευκαιρία
το 2019. Διότι δεν μπορεί να λες ότι
«την πανδημία ή θα τη νικήσουμε
όλοι μαζί ενωμένοι ή θα μας νικήσει
αυτή» και ότι «είναι στο χέρι μας να
βγούμε όλοι μαζί νικητές από αυτήν
τη μάχη», αλλά να κάνεις ψεκασμέ-
νες συμμαχίες…

Αγαπητέ κύριε Τσίπρα, 
όταν αρχίζεις να αγκαλιάζεις
τον διάβολο, το πιθανότερο
είναι να σε πάρει μαζί του
στην Κόλαση 


