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O
λα και όλοι κρίνονται από το έργο τους. Το ίδιο
και οι κυβερνήσεις. Ωστόσο, αυτό που θα πρέ-
πει να μετρήσει περισσότερο και από το έργο

της παρούσας κυβέρνησης είναι οι προκλήσεις με τις
οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη και αναμετρήθηκε.

Η κρίση στον Έβρο ήταν η πρώτη σοβαρή δοκιμασία
που ήρθε με το «καλημέρα» του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο τιμόνι της χώρας. 

Μπορεί να είχε μικρή διάρκεια, αλλά θα μπορούσε
να οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς με οδυνηρά
αποτελέσματα. Οι ορθοί διπλωματικοί και όχι μόνο
χειρισμοί απέτρεψαν τα χειρότερα και έδωσαν ένα
καλό μάθημα στους γείτονες.

Και πριν προλάβει το κυβερνητικό επιτελείο να πά-
ρει μια ανάσα, έσκασε η υγειονομική βόμβα του κορο-
νοϊού. Σε αυτή την άνιση αναμέτρηση η κυβέρνηση

έδωσε και συνεχίζει να δίνει έναν ηρωικό αγώνα και,
μάλιστα, σε πολλαπλά μέτωπα.

Έτρεχε από τη μία να οχυρώσει το Εθνικό Σύστημα
Υγείας για να μη γίνει η χώρα Μπέργκαμο και από την
άλλη να πείσει τους πολίτες να μείνουν σπίτι. Από τη
μία πάλευε να ανοίξει όσες περισσότερες ΜΕΘ ήταν
δυνατόν και από την άλλη να εξασφαλίσει τα απαιτού-
μενα κονδύλια για όσους πλήττονταν από τα παρατε-
ταμένα και επιβεβλημένα lockdowns. Από τη μία έδι-
νε μάχη για την άμεση προμήθεια εμβολίων και από
την άλλη για να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί.

Και παράλληλα προσπαθούσε να προωθήσει τις απα-
ραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύουν την εμπι-
στοσύνη στην οικονομία, θα ετοιμάζουν το έδαφος για
την επόμενη μέρα και θα βελτιώνουν την καθημερινό-
τητα του πολίτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτε-

λούν τα τελευταία νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση του
συστήματος επικουρικής ασφάλισης και την αναβάθμι-
ση του σχολείου και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
που δόθηκαν ήδη σε δημόσια διαβούλευση, αλλά και το
τεράστιο πρότζεκτ του νέου αναπτυξιακού νόμου «Ελ-
λάδα 2.0», που αποτυπώνει τους νέους στόχους και τις
νέες στρατηγικές κατευθύνσεις για επενδύσεις.

Σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και σε άλλες πολ-
λές που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται σε κάθε
υπουργείο η κυβέρνηση είχε να αναμετρηθεί με τη
μόνιμη άρνηση, τη διαρκή γκρίνια και τις εμμονές του
ΣΥΡΙΖΑ και του αρχηγού της. Πεισματικά αγκυλωμέ-
νος στις ιδεοληψίες του, διχάζει την κοινωνία αντί να
την ενώσει. Φοβίζει τους πολίτες αντί να τους ενθαρ-
ρύνει. Επιλέγει την οπισθοδρόμηση αντί για την πρό-
οδο. Ζει στο χθες, κλείνοντας τα μάτια στο αύριο…
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Δύο αντίθετοι κόσμοι, δύο αντίθετοι πόλοι
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Ε
ξήντα μέρες «πόλεμο» πειθούς,
έστω και πιο επιθετικά απ’ ό,τι
συνήθως, αρχίζει αυτή την πε-
ρίοδο η κυβέρνηση με όχημα το

δόγμα «μαστίγιο και καρότο», καθώς το
Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει τη διεύρυνση
του τείχους ανοσίας προκειμένου να ορ-
θωθεί ένα ουσιαστικό τείχος άμυνας απέ-
ναντι στη μετάλλαξη Δέλτα. Ήδη, όμως,
από το κυβερνητικό επιτελείο εκπέμπουν
σε όλους τους τόνους το μήνυμα ότι πολί-
τες που δεν θα εμβολιαστούν θα δουν το
επόμενο διάστημα να περιορίζονται οι
επιλογές τους.

«Δεν υπάρχει δικαιολογία, πρέπει να
πείσουμε όσους είναι δύσπιστοι, όσους δι-
στάζουν να εμβολιαστούν. Εκεί έχουμε
στρέψει την προσπάθειά μας», διεμήνυσε
χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστο-
τελία Πελώνη, σημειώνοντας ότι πρέπει να
γίνει σαφές ότι ο εμβολιασμός συνιστά
«στοιχειώδη αυτοπροστασία». Μάλιστα, η
κυρία Πελώνη προανήγγειλε και κυρώσεις
που θα ισχύουν για όσους επιχειρηματίες
και πολίτες παραβαίνουν τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν για τους χώρους ψυχαγω-
γίας και θα ισχύουν από τις 15 Ιουλίου.

«Η Πολιτεία θα κάνει το καθήκον της, αλ-
λά και οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να
τηρήσουν το πλαίσιο κανόνων δημόσιας
υγείας για να συνεχίσουν να λειτουργούν
απρόσκοπτα. Θα υπάρξει ειδικό πλαίσιο αυ-
στηρών κυρώσεων που θα ανακοινωθεί τις
επόμενες μέρες και θα αφορά τόσο στις
επιχειρήσεις όσο και στους πελάτες», τόνι-
σε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Η κυρία Πελώνη διεμήνυσε, επίσης, ότι
άμεσα -και εντός Ιουλίου, σύμφωνα με
πληροφορίες- θα δρομολογηθεί και ο εμ-
βολιασμός των παιδιών ηλικίας 15-17
ετών, εφόσον εισηγηθεί σχετικά η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών, καθώς η επιχει-
ρησιακή δυνατότητα υφίσταται. 

Μήνυμα Σκέρτσου 
Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός παρά τω

πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος κάλεσε
χθες με ανάρτησή του όσους πολίτες δεν
έχουν εμβολιαστεί να μην αφήσουν την
ευκαιρία ανεκμετάλλευτη και να το πρά-
ξουν το αμέσως επόμενο διάστημα, ξεκα-

θαρίζοντας μάλιστα ότι δεν μπορεί να
υπάρξει ξανά οριζόντιο lockdown.

«Οριζόντια περιοριστικά μέτρα προφα-
νώς δεν πρόκειται να ληφθούν ξανά. Η οι-
κονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να
ξανακλείσουν για να προστατευτούν οι
ανεμβολίαστοι που έχουν καθολική, δω-
ρεάν και εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια.
Τα όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας
υγείας θα είναι τοπικού ή σημειακού χα-
ρακτήρα, θα αφορούν μόνο στους ανεμ-
βολίαστους και δεν θα συνοδεύονται από
οικονομική στήριξη. Ταυτόχρονα, οι εμ-
βολιασμένοι θα ανακτούν σταδιακά την
κανονικότητα της προ-πανδημικής ζωής
τους μαζί με τα δικαιώματα που περιορί-
στηκαν τους προηγούμενους μήνες, όπως
ήδη συμβαίνει», υπογράμμισε με νόημα ο
κ. Σκέρτσος. 

Άλλο θαμώνες, άλλο εργαζόμενοι
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έσπευσε

χθες να δώσει διευκρινίσεις για το τι θα
ισχύει για τους χώρους διασκέδασης και
εστίασης από τις 15 Ιουλίου, ξεκαθαρίζον-
τας και το τοπίο ως προς τους εργαζομέ-
νους σε χώρους αμιγώς για εμβολιασμέ-
νους. Όπως ξεκαθαρίζουν από το Μέγαρο
Μαξίμου, δεν τεκμαίρεται υποχρεωτικό-
τητα εμβολιασμού, π.χ. για τους σερβιτό-
ρους αυτών των καταστημάτων, καθώς για
τους πελάτες πρόκειται για ψυχαγωγία,
για τους εργαζομένους όμως συνιστά
απολύτως ουσιώδη δραστηριότητα επι-
βίωσης. Συνεπώς δεν τεκμηριώνεται δι-
καιοπολιτικά η υποχρεωτική πρόσβαση
στον χώρο με πιστοποιητικό εμβολια-
σμού, σε αντίθεση όμως με τα νοσοκο-
μεία, όπου τίθεται ζήτημα για τη δημόσια
υγεία. Όπως διευκρινίζουν από την κυ-
βέρνηση, δε, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
φορούν μάσκα και γάντια, ενώ θα υπο-
βάλλονται και σε υποχρεωτικά τεστ.

Ο έλεγχος στην είσοδο θα γίνεται με μια

ψηφιακή εφαρμογή, η οποία θα επιβεβαι-
ώνει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή νόσησης (σε covid-free
χώρους) και των τεστ σε μικτούς χώρους
(rapid test ή PCR), η οποία θα είναι δωρε-
άν και θα κατεβαίνει από το gov.gr. Τέλος,
μια επιχείρηση θα μπορεί να έχει διακριτή
χρήση και να έχει έναν αμιγή εσωτερικό
και έναν μικτό εξωτερικό χώρο, αλλά η
εναλλαγή χρήσης θα μπορεί να γίνει μία
μόνο φορά. 
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Τα όποια περιοριστικά μέτρα
δημόσιας υγείας θα είναι 
τοπικού ή σημειακού 
χαρακτήρα και θα αφορούν 
μόνο στους ανεμβολίαστους

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

«Πόλεμος» εξήντα ημερών

Νέο κάλεσμα στους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν απηύθυ-
νε ο πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιηθεί σήμερα περιοδεία σε
Δράμα και Ξάνθη. Περπατώντας στους δρόμους της πόλης, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης συνομίλησε με πολίτες, ενθαρρύνοντάς τους να εμ-
βολιαστούν. «Να εμβολιαστείτε όλοι», τους είπε ο πρωθυπουργός, με
τους πολίτες να απαντούν θετικά, ενώ πολλοί ανέφεραν ότι το έχουν
πράξει ήδη. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη
Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου,
συμμετέχοντας στους εορτασμούς «Ελευθέρια 2021» για την επέτειο
απελευθέρωσης της πόλης. Ο πρωθυπουργός παρέστη στην κατάθεση
στεφάνου στο Άγαλμα της Ελευθερίας από την Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Παιδείας με το νομοσχέδιο της
Νίκης Κεραμέως για το νέο σχολείο που τέθηκε σε δημόσια διαβού-
λευση, επισκεπτόμενος το Γυμνάσιο Νικηφόρου, που βρίσκεται στα
ορεινά της Δράμας και το οποίο διαθέτει αστρονομικό παρατηρητήριο,

υπαίθριο εργαστήριο φυσικής και πάρκο ηλιακών ρολογιών, δεχόμενο
επισκέψεις από μαθητές από όλη τη χώρα.

«Θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό μου πραγματικά στο σχολείο, σε
έναν καθηγητή ο οποίος με πάρα πολύ μεράκι έφτιαξε αυτήν τη μονα-
δική υποδομή κινητοποιώντας την τοπική κοινωνία, αλλά όχι μόνο, πη-
γαίνοντας πέρα και πάνω από τα τυπικά του καθήκοντα και τις τυπικές
του αρμοδιότητες. Ανοίγει στην κυριολεξία ένα παράθυρο στον κόσμο
μέσα από αυτή την καταπληκτική εγκατάσταση», είπε ο κ. Μητσοτά-
κης. «Θέλω με την ευκαιρία αυτή να πω ότι όλη μας η μεταρρύθμιση
γύρω από το δημόσιο σχολείο θέλει ακριβώς να δώσει περισσότερες
δυνατότητες στους διευθυντές μας, στους καθηγητές. Να μπορούν να
ξεφύγουν από ένα ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου του υπουργείου και να
καινοτομήσουν, να τολμήσουν να κάνουν καινούργια πράγματα, να δι-
δάξουν το αντικείμενο το οποίο αγαπούν με ξεχωριστό τρόπο», υπο-
γράμμισε ο πρωθυπουργός.

Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε μια σύντομη στά-
ση σε καφενείο του χωριού για να συνομιλήσει με τους κατοίκους.

Μητσοτάκης: «Να εμβολιαστείτε όλοι»

Όπως ξεκαθαρίζουν
από το Μέγαρο 
Μαξίμου, δεν 
τεκμαίρεται 
υποχρεωτικότητα
εμβολιασμού, π.χ. 
για τους σερβιτόρους
των καταστημάτων



Η Αντιτρομοκρατική συνέλαβε τον Παππά της Χρυσής Αυγής - Κρυβόταν στου Ζωγράφου!
Στην περιοχή του Ζωγράφου συνελήφθη χθες το βράδυ

ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής Χρήστος Παππάς, ο οποί-
ος είχε εξαφανιστεί από την 1η Οκτωβρίου 2020, έπειτα
από την ποινή κάθειρξης 13 ετών για διεύθυνση εγκλημα-
τικής οργάνωσης που επέβαλε το δικαστήριο.

Μετά από συντονισμένη δράση της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, ο φυγόδικος καταδικασθείς της εγκληματικής ορ-
γάνωσης Χρυσής Αυγής, τελικά εντοπίστηκε και συνελή-
φθη. Ο Χρήστος Παππάς μεταφέρθηκε στον 10ο όροφο
της ΓΑΔΑ και φυλάσσεται στα κρατητήρια της Αντιτρομο-

κρατικής. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα
εκτέλεσης ποινών, ο οποίος θα αποφασίσει σε ποια φυλα-
κή θα πάει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον φυγόδικο έκρυβε μια
50χρονη γυναίκα από την Ουκρανία, ομοϊδεάτισσα του Χρ.
Παππά στο διαμέρισμα επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 24,
στου Ζωγράφου. 

Μάλιστα η Ουκρανή είχε πάρει ελληνική υπηκοότητα
και ήταν υποψήφια με τον συνδυασμό του έτερου Χρυ-
σαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη, στον δήμο Αθηναίων.



Ξαναχτύπησε με ανάρτησή της, εις την
οποία έγραφε: «Η Ξενοδοχία στη Θεσσαλονί-
κη αγωνιά, η τουριστική οικονομία πλήττε-
ται…». Μάλιστα, πολλοί φίλοι έσπευσαν να
με ρωτήσουν ποια είναι αυτή η «Ξενοδοχία»,
την οποία αναφέρει η Κατερίνα. Θα είναι κά-
ποια φίλη της, μη βιάζεστε να την κατακρίνε-
τε! Δεν θυμάστε το καταπληκτικό «τσέο» που
είχε πετάξει και είχε γίνει trend στο Τwitter;
Φταίει, όμως, μόνο η Νοτοπούλου; Δεν νομί-
ζω… Και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ιστοσελίδα του κόμ-
ματος ανάρτησε δελτίο Τύπου με ανάλογο
τίτλο, χρησιμοποιώντας αυτήν τη νέα λέξη
«Ξενοδοχία». Παρεμπιπτόντως, η Κατερίνα
Νοτοπούλου είναι αρμόδια Τουρισμού του
ΣΥΡΙΖΑ και διακατέχεται από διαρκή καταγ-
γελτικό λόγο. 

Έφοδος Χατζηδάκη 
και στο ΝΑΤ
Φαίνεται ότι ο υπουργός Εργασίας τείνει να
καθιερώσει τις ξαφνικές εφόδους σε ασφα-
λιστικά ταμεία για να διαπιστώνει ο ίδιος το
μέγεθος των προβλημάτων που υπάρχουν.
Πριν από λίγες ημέρες, εντελώς αθόρυβα, ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Κωστής Χατζηδάκης κατέβηκε στον
Πειραιά και επισκέφτηκε το αρχαιότερο
ασφαλιστικό ταμείο της Ευρώπης, το ΝΑΤ
(το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο). Κάθισε
εκεί πάνω από δύο ώρες και άκουσε τα πάν-
τα. «Θα σας στηρίξω, αρκεί να επιστρέψου-
με στους ρυθμούς και στην απόδοση που εί-

χατε πριν από το 2016…», είπε
στα στελέχη και στους υπαλ-

λήλους του ΝΑΤ.

Η ΕΛ.ΑΣ. αλλάζει…
Κάτι αρχίζει να αλλάζει στην ΕΛ.ΑΣ. Μετά την
εξιχνίαση της δολοφονίας της Καρολάιν στα Γλυ-
κά Νερά και την ανακάλυψη του δράστη της κλο-
πής των πινάκων του Πικάσο και του Μοντριάν, το
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο
για αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που εκσυγχρονί-
ζει την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να είναι έτοιμη
να αντιμετωπίσει τις σημερινές αυξημένες προ-
κλήσεις. Μεταξύ άλλων, ιδρύεται Αστυνομική
Ακαδημία και αλλάζει ριζικά η εκπαίδευση των
αστυνομικών. Στο επίπεδο του Αρχηγείου της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας αναβαθμίζεται ο επιτελικός
σχεδιασμός, εξορθολογικοποιούνται οι διαδικα-
σίες λήψης αποφάσεων και διοίκησης επιχειρή-
σεων, επιχειρείται η βέλτιστη αξιοποίηση του αν-
θρώπινου δυναμικού και των μέσων, ενισχύονται
η δυνατότητα συνεργασίας καθώς και η επικοι-
νωνία και η ενημέρωση των πολιτών.

Στήριξη Μητσοτάκη 
στον Λιβανό 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Σπήλιος Λιβανός έχει ξεκάθαρα τη
στήριξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, με
στόχο την προστασία των καταναλωτών και
των παραγωγών, το κατέστησε σαφές ο ίδιος
ο πρωθυπουργός, όταν, κατά την πρόσφατη
επίσκεψή του στα Γιάννενα, του ετέθη το θέ-
μα με το πρόστιμο το οποίο έβαλαν οι υπηρε-
σίες του ΥΠΑΑΤ σε γνωστή εταιρεία τυροκο-
μικών για προώθηση φέτας στη γερμανική
αγορά, η οποία δεν πληρούσε τους κανόνες
παραγωγής. «Ο Λιβανός έχει πιάσει τον ταύ-
ρο από τα κέρατα», είπε χαρακτηριστικά ο
Μητσοτάκης, επικροτώντας την πολιτική αυ-
στηρών ελέγχων που ασκεί το ΥΠΑΑΤ.
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Μας «έβγαλε» πάλι
τα μάτια η Κατερίνα
Νοτοπούλου

Έτοιμος ο Αλέξης
για εκλογές!

Ο πρόεδρος Αλέξης είναι, όπως μαθαίνω,
έτοιμος να ζητήσει τη διενέργεια πρόωρων
εκλογών και όχι την προκήρυξη, όπως άστο-
χα αναφέρουν ορισμένοι. Εκλογές δεν προ-
κηρύσσει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης -
μην μπερδεύεστε ορισμένοι από τη μεγάλη
σας λαχτάρα. Η σχετική εισήγηση βρίσκεται
στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, την έχει με-
λετήσει και μάλλον φέρεται να την έχει κά-
νει αποδεκτή. Πιθανότατα θα αναλάβει την
πρωτοβουλία στη συζήτηση για το Ασφαλι-
στικό. Ε, και; Τι έγινε; Απλώς θα δώσει τη δυ-
νατότητα στην κυβέρνηση να τη μετατρέψει
σε ψήφο εμπιστοσύνης…

Το… πριγκιπάτο
του Ελληνικού
Ζαλίστηκα και μόνο που άκουσα τις τιμές για τα
φιλέτα στο Ελληνικό… Όσοι πάρουν διαμερί-
σματα στους ουρανοξύστες στο Ελληνικό, όπως
αποκάλυψε ο CEO της Lamda Development
Οδυσσέας Αθανασίου, θα πρέπει να πληρώσει
25.000 ευρώ! Μιλάμε ότι η περιοχή θα γίνει επί-
σημα το «Μονακό» της Ελλάδος. Για του λόγου το
αληθές, σήμερα η μέση τιμή για ένα τετραγωνικό
μέτρο κατοικίας στο Μονακό φτάνει τα 44.500
ευρώ - μακράν η υψηλότερη στην Ευρώπη.

Αν κατάλαβα καλά, μια πενταμελής οικογένεια εις
την οποία οι δύο γονείς είναι εμβολιασμένοι και τα
τρία παιδιά ανεμβολίαστα, θα πρέπει να πληρώνει 60
ευρώ σε rapid tests και μετά να πάει σε μια μεικτή
ταβέρνα ή σε μια μεικτή καφετέρια… Καταπληκτι-
κό! Δηλαδή 60 ευρώ χωρίς να κάτσεις στο τραπέζι!
Μήπως κάποιος να το ξαναδεί το μέτρο;
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Ο Άκης Σκέρτσος παρενέβη για να ηρεμήσει ολίγον τις φο-
βίες του κόσμου και καλά έκανε. «Η ύφεση της πανδημίας και η
καλοκαιρινή ραστώνη δεν πρέπει να μας δημιουργήσουν την
ψευδαίσθηση ότι τελειώσαμε με την πανδημία. Η ινδική μετάλ-
λαξη είναι 100% πιο μεταδοτική από το αρχικό κινεζικό στέλε-
χος του ιού και 50%-60% πιο μεταδοτική από τη βρετανική με-
τάλλαξη του τρίτου κύματος», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω
πρωθυπουργώ, κ. Σκέρτσος, και επανέλαβε σε όλους τους τό-
νους ότι «οριζόντια περιοριστικά μέτρα προφανώς δεν πρόκει-
ται να ληφθούν ξανά. Η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται

να ξανακλείσουν για να προστατευθούν οι ανεμβολίαστοι, που
έχουν καθολική, δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια. Τα
όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας θα είναι τοπικού ή
σημειακού χαρακτήρα, θα αφορούν μόνο στους ανεμβολία-
στους και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη. Ταυτό-
χρονα, οι εμβολιασμένοι θα ανακτούν σταδιακά την κανονικό-
τητα της προπανδημικής ζωής τους, μαζί με τα δικαιώματα τα
οποία περιορίστηκαν τους προηγούμενους μήνες, όπως ήδη
συμβαίνει». Σε εντελώς διαφορετική γραμμή από τον Άδωνι Γε-
ωργιάδη, ο κ. Σκέρτσος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα έρθει καταστρο-

Τέλος εποχής
για Μπόμπολα

Ο Λεωνίδας Μπόμπολας πλέον είναι
πρώην μεγαλομετόχος της Ελλάκτωρ και
δείχνει ότι έκλεισε οριστικά τον κύκλο
του. Αν επιβεβαιωθεί ότι ήταν εκείνος ο
χθεσινός πωλητής των έξι εκατομμυρίων
μετοχών (2,84%) της Ελλάκτωρ που άλλα-
ξαν χέρια έναντι 10,3 εκατ. ευρώ, αυτό
σημαίνει και την οριστική του αποχώρη-
ση από την εταιρεία (που έχτισε ο πατέ-
ρας του), στην οποία μέχρι πρότινος και
πριν από τη συμφωνία του με τη Regge-
borgh ήταν εκ των βασικών μετόχων. To
ερώτημα είναι αν ο Λ. Μπόμπολας θα δια-
τηρήσει τη θέση του διευθύνοντος συμ-
βούλου της Ηλέκτωρ και του μέλους του
Δ.Σ. της Άκτωρ.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Η «πληρωμένη» 
απάντηση Νικολάου
σε Παρασκευόπουλο
Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Ο
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του
ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παρασκευόπουλος,
έχει χάσει την ψυχραιμία του και μοι-
ράζει εξώδικα. Η γενική γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία
Νικολάου έλαβε εξώδικο από τον
πρώην υπουργό μετά τις δηλώσεις της
για τις αποφυλακίσεις κρατουμένων
οι οποίες έγιναν με αφορμή τη νομο-
θετική του πρωτοβουλία, κατά την πε-
ρίοδο που διετέλεσε εκείνος υπουρ-
γός Δικαιοσύνης. Ο Νίκος Παρα-
σκευόπουλος έστειλε το εξώδικο
ύστερα από ανάρτηση της Σοφίας Νι-
κολάου, που έκανε λόγο για 17.000
αποφυλακίσεις μέσα σε τεσσεράμισι
χρόνια. «Οι επίσημοι αριθμοί αποδει-
κνύουν το έγκλημα του νόμου Παρα-
σκευόπουλου. Περισσότερες από
17.000 αποφυλακίσεις σε 4,5 χρόνια.
Μεταξύ αυτών, δολοφόνοι και βια-
στές. Η αλήθεια αυτή είναι και ας μην
αρέσει σε κάποιους», είχε γράψει η
Σοφία Νικολάου. H γενική γραμματέ-
ας, βέβαια, έδωσε «πληρωμένη»
απάντηση στον κ. Παρασκευόπουλο:
« Έλαβα εξώδικο από τον κ. Παρα-
σκευόπουλο να ανακαλέσω ότι οι
17.000 αποφυλακίσεις δεν αφορού-
σαν όλες αυτόν. Ανακαλώ. Αφορούν
και τους επόμενους υπουργούς του
ΣΥΡΙΖΑ, Κοντονή και Καλογήρου, που
συνέπραξαν στο έγκλημα, παρατεί-
νοντας την ισχύ του δικού του νόμου».

Μ
άθαμε ότι τον Σεπτέμβρη αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη επί-
σκεψη στην Ελλάδα ο Πάπας Φραγκίσκος, ύστερα από πρόσκληση της
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Η Πρόεδρος

της Δημοκρατίας διατηρεί αρκετά καλή επικοινωνία με τον Προκαθήμενο της Κα-
θολικής Εκκλησίας από την περίοδο των προκλήσεων Ερντογάν με την Αγια-Σο-
φιά. Η κυρία Σακελλαροπούλου είχε ευχαριστήσει τότε τον Πάπα για τις υποστηρι-
κτικές του δηλώσεις, ζητώντας του να ασκήσει και αυτός, από την πλευρά του, όλη
του την επιρροή, ώστε να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινή γνώμη, προκειμένου
η τουρκική ηγεσία να ανακαλέσει την απόφασή της και να επαναφέρει την Αγια-
Σοφιά σε καθεστώς προστατευόμενου μνημείου: «Η απόφαση αυτή πληγώνει βα-
θιά όσους θεωρούν ότι το κορυφαίο αυτό σύμβολο της Χριστιανοσύνης ανήκει
στην ανθρωπότητα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και απομακρύνει
την Τουρκία από τις αξίες του κοσμικού κράτους και τις αρχές της ανεκτικότητας
και του πλουραλισμού», είχε επισημάνει τότε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το
... 
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Αληθεύει ότι πολλοί «γαλάζιοι»
βουλευτές είναι έξαλλοι με τον
Ανδρέα Λοβέρδο, καθότι, όπως λέ-
νε, τους είχε φουσκώσει τα μυαλά
με τις ευθύνες που θα αποδοθούν
στο πόρισμα της Προανακριτικής
για τον Νίκο Παππά; Καλά, βρε
σύντροφοι της Ν.Δ., εμπιστευτή-
κατε τον Λοβέρδο; Να με συμπα-
θάτε, αλλά καλά να πάθετε…

LOCK

Ο Σκέρτσος σε ρόλο πυροσβέστη

Το τηλεφώνημα 
της Σακελλαροπούλου 
στον Πάπα
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Σ
τις 5 Ιουλίου κλείνουν έξι χρόνια από τη
μέρα που η Ελλάδα κινδύνευσε περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά να βρεθεί

εκτός Ευρώπης. Ο πολιτικά κυρίαρχος τότε ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του και πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας προκήρυξαν το περίφημο δη-
μοψήφισμα με ένα εντελώς σουρεαλιστικό
ερώτημα που κανένας σήμερα δεν θυμάται, αλ-
λά με πραγματικό διακύβευμα αν θα μέναμε
στην Ε.Ε. ή όχι. Αυτό που φρονίμως απέφυγε ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από την ένταξή
μας στην τότε ΕΟΚ το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας,
ενώ ήμασταν τρεις τέσσερις δεκαετίες μέλος
της Ενωμένης Ευρώπης. Και ο κόσμος σύρθη-
κε πίσω από τον Τσίπρα και ψήφισε ΟΧΙ σε πο-
σοστό άνω του 60%, δείχνοντας και την απο-
στροφή του για την τότε Νέα Δημοκρατία. 

Ευτυχώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έπραξε
αυτό που άνετα θα μπορούσε να πράξει: δεν
μας έβγαλε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
αντίθετα «το πήρε πάνω του» και έστρεψε το

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο σουρεα-
λιστικό ερώτημα και όχι στο πραγματικό διακύ-
βευμα. Τα έβαλε τότε με το μισό του κόμμα,
ίσως και πάνω από το μισό, με ένα πολιτικό
θάρρος που δεν συναντούμε συχνά στην ελλη-
νική πολιτική σκηνή. Και η Ελλάδα τού το χρω-
στάει αυτό του Αλέξη Τσίπρα.

Σε μια παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και
στις μέρες μας ο αρχηγός της αντιπολίτευσης.
Το Σαββατοκύριακο διεξάγεται η Συνδιάσκεψη
του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που επί δύο χρόνια
προσπαθεί να υπερβεί τους λόγους που το οδή-
γησαν στην εκλογική ήττα χωρίς αποτέλεσμα. 

Του κόμματος που αμφιρρέπει ανάμεσα στην
αριστερή καθαρότητα και την έκφραση του συ-
νόλου των αντιδεξιών δυνάμεων της χώρας. Το
κόμματος που στέκεται αμήχανο μπροστά σε
αυτό το σταυροδρόμι, ενώ οι μέρες περνούν, οι
μήνες κυλούν και τα χρόνια φέρνουν κοντύτερα
την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Και ο Τσίπρας; Πού είναι ο Τσίπρας του 2015;

Πού είναι ο πολιτικός ηγέτης που τα έβαλε με

τον απολιθωμένο κομματικό του μηχανισμό,

τον πέταξε έξω από το κόμμα μέσα σε μια νύχτα

και «πήρε πάνω του» την πορεία της Ελλάδας

εκείνο τον Αύγουστο; 

Είναι ο ίδιος Τσίπρας με αυτόν που παρατηρεί

τον φραξιονιστικό αγώνα στο εσωτερικό του

ΣΥΡΙΖΑ; Είναι ο ίδιος Τσίπρας με τον σημερινό

ισορροπιστή μεταξύ ασύμβατων τάσεων και

πολιτικών προοπτικών;

Αν δεν το είχε ξανακάνει, δεν θα ανέμενε κα-

νείς από τον Αλέξη Τσίπρα να «κόψει τον γόρδιο

δεσμό» που κρατά τον ΣΥΡΙΖΑ καθηλωμένο

χωρίς προοπτικές εκλογικής νίκης. 

Αλλά το έχει ξανακάνει, μόλις έξι χρόνια νω-

ρίτερα, όταν και πιο άπειρος ήταν και πιο νέος, 

δηλαδή πιο παρορμητικός. Τώρα τι τον εμπο-

δίζει; Αφού τον ξέρει τον δρόμο, τον έχει περ-

πατήσει ο ίδιος. Πολύ χρόνο να επαναλάβει το

κατόρθωμα του 2015 δεν έχει. Ή τώρα ή ποτέ.

Μ
ε την έλευση του Διαδικτύου και την

καταγραφή σε αυτό της κάθε γνώ-

σης, διακηρύχθηκε με ευκολία το

τέλος τής διά ζώσης εκπαίδευσης. Ίσως κά-

ποιες μορφές εκπαίδευσης μπορούν να διε-

ξαχθούν μέσω Διαδικτύου, εκείνες που αφο-

ρούν σε ζητήματα και θεματολογία καταγρα-

φής γνώσεων. Η ανθρώπινη όμως παρέμβαση

και η διδασκαλία θα είναι κυρίαρχες, χρησι-

μοποιώντας το Διαδίκτυο στις αίθουσες διδα-

σκαλίας.

Η αποθήκευση και η δυνατότητα αναμετά-

δοσης για συνεννόηση σε διαφορετικές γλώσ-

σες μπορεί να φέρουν, π.χ., το τέλος της χρη-

σιμότητας ή και της «αξίας» της εκμάθησης

ξένων γλωσσών. Η όλη διαδικασία, όμως, του

μέλλοντος, αν δεν καταστρατηγηθεί η προβλε-

πόμενη πορεία, θα αναδείξει το μεγαλείο της

ελληνικής γλώσσας και το έγκλημα της ελλη-

νικής Πολιτείας, που ασέλγησε επί του πνευ-

ματικού αυτού μεγαλείου των νοημάτων για

τον άνθρωπο.

Μπορεί και στην εκπαίδευση να αναδειχθεί ο

ανθρώπινος παράγων ως κυρίαρχος για τη δι-

δασκαλία και τη μετάδοση της γνώσης βιωμα-

τικά, αλλά η χρήση του Διαδικτύου θα αναδεί-

ξει τα οφέλη και τη χρησιμότητα της ελληνικής

Παιδείας για τη διαμόρφωση χαρακτήρων.

Όσο η γνώση και η διαδικασία θα μεταφέ-

ρονται από γενιά σε γενιά διά του Διαδικτύου

τόσο η βιωματική Παιδεία θα αποκτά μοναδι-

κότητα. Θα είναι ο θρίαμβος της ελληνικής

Παιδείας, που θα είναι πρότυπο για την αν-

θρωπότητα ξανά σε μια κομβική ιστορική στιγ-

μή. Όσο θα αποθηκεύονται γνώσεις και ίσως

ακυρώνουν επιστημονικά πεδία τόσο η διά-

πλαση των ανθρώπινων χαρακτήρων θα ανα-

ζητά τη βιωματική διδαχή και άσκηση με το

περιεχόμενο της ελληνικής Παιδείας.

Η μόνη περίπτωση για να διαψευστεί αυτή η

πρόγνωσή μου είναι να υπάρξουν μεταμορ-

φώσεις και μεταλλάξεις του ανθρώπινου εί-

δους σε μηχανοποιημένες άλογες καταστά-

σεις. Αν ο άνθρωπος παραμείνει άνθρωπος με

τη γνωστή ψυχοσωματική του ταυτότητα, σε

ζητήματα διάπλασης ανθρώπινων προσωπι-

κοτήτων η διά ζώσης Παιδεία θα είναι καθολι-

κώς ζητούμενο και ανάγκη.

Το δεύτερο ποιοτικό πεδίο μάχης του σύγ-

χρονου τεχνοκρατικού κόσμου με τον ελληνι-

κό θα δοθεί επί της ουσίας της Δημοκρατίας.

Μετά το Διαδίκτυο η δεύτερη ηλεκτρονική

επανάσταση του Blockchain, η διασφάλιση,

δηλαδή, πιστοποίησης και ταυτότητας ηλε-

κτρονικά, θα ανοίξει νέους ορίζοντες για ανα-

βίωση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και εδώ η

αντιπροσώπευση και η αναίρεση αυτής χρει-

άζονται τη φυσική παρουσία στη μυστική δια-

δικασία ψήφου. Όταν, βεβαίως, μιλάμε τουλά-

χιστον για δημοκρατικά επί της ουσίας πολι-

τεύματα και όχι για νόθα και διαστροφικά.

Πέραν τούτου, όμως, Internet και

Blockchain συνιστούν μελλοντική πρόκληση

και ανάδειξη ξανά της συμμετοχικότητας και

αμεσότητας στο δημοκρατικό πολίτευμα του

πολίτη. Η διαδικτυακή ή η επιστολική ψήφος

είναι εκ προοιμίου λάθος.

Με την εφαρμογή του Blockchain, δηλαδή

της απόλυτης ηλεκτρονικής διασφάλισης, τα

δημοψηφίσματα με τοπικό και γενικό χαρα-

κτήρα θα αναβαθμίσουν τις αποστεωμένες δη-

μοκρατίες με αμεσότητα και συμμετοχικότητα.

Μετά την εφαρμογή του Blockchain επί του

Διαδικτύου έρχεται η ώρα της σύγκρουσης.

Φως ή σκοτάδι. Θα υπάρξει η δεύτερη αναγέν-

νηση ή θα επέλθουν η ισοπέδωση και ο εκφυ-

λισμός για Παιδεία και Δημοκρατία. Ο δρόμος

δείχνει το φως, αρκεί η ανθρωπότητα και οι

άνθρωποι να μην καταστούν νυχτερίδες που το

φοβούνται. Δεν προφητεύω, δεν μελλοντολο-

γώ, απλώς και αυτή η τεχνολογική, ηλεκτρονι-

κή εξέλιξη μας δείχνει τη διαχρονική αξία του

ελληνικού πνεύματος. Για όσο θα υπάρχουν

ανθρώπινες κοινωνίες.

Η πρόκληση του Διαδικτύου
για την Παιδεία και τη Δημοκρατία

τoυ
Κωνσταντίνου 
Β. Κιλτίδη  

Γιατρός, 
πρώην βουλευτής
και υφυπουργός 
της Ν.Δ.

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Κάν’ το όπως το 2015
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Ο
ι προτεραιότητες που θέτει ένα νομο-
σχέδιο για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αντανακλούν την άπο-

ψη μιας κυβέρνησης για τους πολίτες που
κυβερνά. Το νομοσχέδιο δίνει τη δύναμη
στους πολίτες να θέσουν προτεραιότητες ή
τις θέτουν οι δήμαρχοι; Βοηθά τους πολίτες
να συμμετέχουν στις αποφάσεις και να συν-
διαμορφώνουν πολιτικές ή οι αποφάσεις
λαμβάνονται εν αγνοία τους; Και, τέλος, διευ-
ρύνει τη λογοδοσία των δημάρχων ή τους
προστατεύει από την κρίση των πολιτών; Τα
νομοσχέδια που ενισχύουν τις πρώτες επιλο-
γές σέβονται τον πολίτη και τον δυναμώνουν.
Τα νομοσχέδια που ενισχύουν τις δεύτερες
θεωρούν τον πολίτη βάρος στη λήψη αποφά-
σεων και τον βάζουν στο περιθώριο.

Η πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για τη
λειτουργία των ΟΤΑ πέρασε στα ψιλά της δημο-
σιότητας. Δεν είναι τυχαίο. Διότι τα τελευταία
τρία νομοσχέδια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
δεν ασχολούνται με το πώς οι δήμοι θα μας εξυ-
πηρετούν καλύτερα και πώς θα φέρουμε τον
πολίτη πιο κοντά στις αποφάσεις, αλλά με το
πώς θα εκλέγονται οι δημοτικοί σύμβουλοι και
πώς ο δήμαρχος θα παίρνει αποφάσεις χωρίς
διάλογο και αντιπαράθεση. Υπό αυτή την έννοια
και αυτός ο νόμος είναι μια σημαντική υποχώ-
ρηση της δημοκρατίας. Κατά την ψήφιση του
νομοσχεδίου η κυβέρνηση, μέσω του αρμόδιου
υπουργού Μάκη Βορίδη, έκανε λόγο για ένα
ενισχυμένο πλειοψηφικό σύστημα που καταρ-
γεί την απλή αναλογική και υπηρετεί την εύρυθ-
μη λειτουργία των ΟΤΑ. Πράγματι, με αυτό τον
νόμο η κυβέρνηση καταργεί την απλή αναλογι-

κή; Κάθε άλλο. Αν καταργεί κάτι, είναι την απλή
λογική. Γιατί το λέω αυτό;

Καταρχάς, διότι η απλή αναλογική ποτέ δεν
δοκιμάστηκε. Η ερμαφρόδιτη «αναλογική» του
ΣΥΡΙΖΑ, που εκλέγει παντοδύναμο δήμαρχο τη
δεύτερη Κυριακή, δεν είναι απλή αναλογική
στην οποία εκπροσωπούνται περισσότερες φω-
νές στις αποφάσεις, αλλά ένα σύστημα που θέ-
λει τον δήμαρχο όμηρο της αντιπολίτευσης. Σε
κάθε περίπτωση, ένας νέος νόμος που «καταρ-
γεί την απλή αναλογική» χωρίς να την αξιολογεί
δεν μας πηγαίνει απλώς πίσω. Είναι μια παρα-
δοχή ότι η πραγματική Δημοκρατία δεν είναι για
εμάς τους Έλληνες.

Δεύτερον, διότι στο όνομα της αποτελεσματι-
κότητας, αντί να ενισχύεται η φωνή του πολίτη,
η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει
τον πολίτη μακριά από τις αποφάσεις. Το νομο-
σχέδιο, για παράδειγμα, κάνει το εκλέγεσθαι
δυσκολότερο και ακριβότερο. Άρα, αυτομάτως
αποκλείονται οι μικρές παρατάξεις που μόνο
πλούτο φέρνουν στο τραπέζι του διαλόγου. Του-
λάχιστον, αυτή είναι η εμπειρία μας στην Αθήνα.

Τρίτον, εκτός από τη μείωση των δημοτικών
συμβούλων, ο νόμος προβλέπει την αύξηση των
συμβούλων του δημάρχου, ενώ διατηρεί και την
πλειοψηφία του δημάρχου στις Επιτροπές ώστε
να είναι 100% βέβαιο ότι όλα θα γίνουν σύμφωνα
με τις επιθυμίες του.

Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο νέος νό-
μος πρότεινε την κατάργηση των διαμερισμά-
των, την ώρα που όλες οι παρατάξεις στην Αθή-
να είχαν συμφωνήσει με την πρόταση της δικής
μας παράταξης για τα Συμβούλια Γειτονιάς. Δη-
λαδή, την ώρα που όλοι νιώθουμε την ανάγκη

να συνδεθούν οι πολιτικές προτεραιότητες με
τις ανάγκες της γειτονιάς, ο νόμος δομήθηκε
στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Η πραγματικότητα είναι ότι για να θέλεις την
άποψη της Ελληνίδας και του Έλληνα πρέπει να
τη σέβεσαι. Να πιστεύεις βαθιά ότι μια ακόμη
φωνή είναι πλούτος για τη δημοκρατία. Ότι ο
μόνος τρόπος να διασφαλιστούν η Διαφάνεια, η
Λογοδοσία και να ελεγχθεί η εξουσία είναι μέ-
σω της συμμετοχής του πολίτη, με το να ακού-
γεται η φωνή του σε κάθε δομή της διοίκησης.
Υπό αυτή την έννοια, ο νόμος αυτός δείχνει μό-
νο ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί τον πολίτη ανα-
πόσπαστο στοιχείο της Δημοκρατίας.

Για αυτό ο νόμος αυτός πρέπει να καταργηθεί
και στη θέση του να έρθει ένα νομοσχέδιο που
να ξεκινά από την εντελώς αντίθετη αφετηρία:
ότι η Δημοκρατία δεν είναι πρόβλημα αλλά λύ-
ση, ότι οι δήμαρχοι πρέπει να ελέγχονται αλλά
και να ενισχύονται από ένα Δημοτικό Συμβού-
λιο με περισσότερες φωνές, από Επιτροπές με
ισχύ και από Συμβούλια Γειτονιάς που ανταπο-
κρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις
απαιτήσεις των πολιτών. Να έρθει ένα νομοσχέ-
διο που να δημιουργεί μηχανισμούς διαφάνει-
ας, διαβούλευσης και λογοδοσίας, ώστε η
εξουσία των δημάρχων να βρίσκεται στην υπη-
ρεσία και στον έλεγχο του πολίτη. Ένα νομο-
σχέδιο που να μεταφέρει πόρους, περιουσία
και εξουσία, ώστε να γίνει η Ελλάδα ένα πραγ-
ματικό επιτελικό κράτος και όχι μια χώρα όπου
όλοι περιμένουν τις αποφάσεις από το Μέγαρο
Μαξίμου. Ένα νομοσχέδιο που, αντί να απαξιώ-
νει τον Έλληνα, να του δείχνει την εμπιστοσύνη
που του αξίζει.

Κατάργηση της απλής λογικής

Ε
ίναι σημαντικό να σέβεστε την ατομι-
κότητά σας και να αγκαλιάσετε τις δια-
φορές σας. Αν και ως άνθρωποι έχου-

με πολλές ομοιότητες, δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
Στην πραγματικότητα, κάθε άτομο βιώνει
όμοιες καταστάσεις με διαφορετικό τρόπο.
Ακόμη και αν δύο άτομα βιώνουν κάτι ταυτό-
χρονα, και οι δύο εμπειρίες τους θα είναι εν-
δεχομένως διαφορετικές. 

Αυτή η ίδια ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί και
όταν σκεφτόμαστε τη σεξουαλικότητα. Οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να «κολλή-
σουν» με τους κοινωνικούς κανόνες, ειδικά με
ένα θέμα όπως η σεξουαλικότητα, το οποίο
έχει γίνει αρκετά αμφιλεγόμενο κατά καιρούς.
Αλλά αυτό που ξεχνούν οι άνθρωποι είναι ότι
είμαστε όλοι διαφορετικοί και βιώνουμε δια-
φορετικά συναισθήματα και έχουμε διαφορε-
τικές αντιλήψεις.

Έτσι, αποφεύγοντας να καταπιέζετε τις σε-
ξουαλικές σας προτιμήσεις, οι οποίες τυχαίνει
να αποτελούν κεντρικό μέρος της σεξουαλι-
κής ταυτότητας κάποιου, μπορείτε να αρχίσετε
να δέχεστε τον εαυτό σας και τους άλλους ως
ξεχωριστά και μοναδικά όντα, το καθένα με το
δικό του σεξουαλικό προφίλ.

Καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός
ατόμου και συμβάλλει δραστικά στη διαμόρ-
φωση της ταυτότητάς του, επηρεάζει τη συνο-
λική αίσθηση ευεξίας και συνεπώς τον τρόπο
με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους άλλους.

Για να έχουμε, λοιπόν, μια υγιή διαδικασία
αυτού του σχηματισμού του εαυτού, είναι ση-
μαντικό να επιτρέπουμε τόσο στον εαυτό μας
όσο και στους άλλους να εκφράζονται ελεύθε-
ρα χωρίς διακρίσεις. 

Η διακοπή αυτής της φυσικής διαδικασίας
μπορεί να είναι αρκετά επιβλαβής για την ψυ-

χολογία ενός ατόμου. Στην κοινωνία, αν κάποι-
ος αποκλίνει από τον λεγόμενο «κανόνα», κρί-
νεται και στιγματίζεται, καθώς είναι διαφορετι-
κό ή άγνωστο. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι λειτουργούν στερεοτυπικά είναι μια
έμφυτη και ενστικτώδης πτυχή της ανθρώπινης
φύσης μας. Συνήθως χρησιμοποιούμε τα πρό-
τυπά μας ώστε να καταλήξουμε στο αν τα πράγ-
ματα που βιώνουμε είναι οικεία ή άγνωστα.

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε κανείς να ρω-
τήσει: Οι άνθρωποι ευθύνονται πραγματικά για
τη γρήγορη κρίση τους; 

Και η απάντηση είναι «ναι»! Διότι, παρόλο
που αυτό είναι ένα φυσικό μέρος των γνωστι-
κών μας διαδικασιών, το κλειδί είναι να είμα-
στε αυτογνωσμένοι ώστε να μπορούμε να φιλ-
τράρουμε τα αυτόματα στερεότυπά μας. Με
αυτό τον τρόπο φροντίζουμε και σεβόμαστε
όλα τα άτομα σε μια κατάσταση.

Προσωπική σεξουαλική ταυτότητα: Αποδεχόμαστε το διαφορετικό;

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

του
Παύλου

Γερουλάνου

Επικεφαλής
της δημοτικής

παράταξης 
«Αθήνα είσαι
εσύ», πρώην

υπουργός 
ΠΑΣΟΚ 
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ

Το φθινόπωρο πρέπει 
να ξαναβάλουμε τις μάσκες!

Ηπιο ανοδική τάση στον αριθμό των
κρουσμάτων αναμένεται τον Ιούλιο
στη χώρα μας, προειδοποιεί ο καθηγη-
τής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του

ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Κύρια αιτία, η τα-
χύτατη μετάδοση του στελέχους Δέλτα της ινδικής
μετάλλαξης, το οποίο, όπως τονίζει ο κ. Σαρηγιάν-
νης, δεν αποκλείεται τελικώς να επικρατήσει ακό-
μη και μέσα στον μήνα που διανύουμε, δηλαδή στην
καρδιά του καλοκαιριού και με το μεγάλο «στοίχη-
μα» του τουρισμού να κινδυνεύει να χαθεί. Θεωρεί
απαραίτητη την επαναφορά του μέτρου της μάσκας
με την έλευση του φθινοπώρου και επιμένει ότι ο
κίνδυνος για την υγεία μας από τον ιό είναι ασύγκρι-
τα μεγαλύτερος από πιθανές παρενέργειες του εμ-
βολίου.
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Πώς κρίνετε την επιδημιολογική εικόνα της
χώρας την παρούσα χρονική στιγμή; Παρα-
τηρείτε αυξητική τάση στα κρούσματα, με-
γαλύτερη από ό,τι αναμέναμε, λόγω του στε-
λέχους Δέλτα;

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα μέχρι τα τέλη
Ιουνίου, σε πανελλαδικό επίπεδο ο κυλιόμενος
εβδομαδιαίος μέσος όρος του δείκτη θετικότητας
διαμορφώθηκε στο 1,3%, ενώ ο κυλιόμενος εβδο-
μαδιαίος μέσος όρος του πραγματικού αριθμού
αναπαραγωγής Rt (δηλαδή ο αριθμός των ατόμων
που ένας φορέας μπορεί να επιμολύνει) διαμορ-
φώθηκε στο 1,01 (τιμές του Rt κοντά στη μονάδα
δείχνουν σταθερότητα). Η πανδημία βρίσκεται σε
σταθεροποίηση κυρίως λόγω της προόδου των
εμβολιασμών, της ανόδου της θερμοκρασίας και
της αύξησης της ηλιοφάνειας, που επάγουν μεί-
ωση της μεταδοτικότητας, και του μεγάλου αριθ-
μού των self-tests (που όμως είναι λίγο μικρότε-
ρος σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες). Από τον
Ιούλιο, όμως, βρισκόμαστε σε ήπια ανοδική τάση
(όπως υποδηλώνει και η αύξηση του Rt σε τιμή
οριακά μεγαλύτερη της μονάδας). Είναι χαρακτη-
ριστικές η άνοδος της εβδομαδιαίας μέσης τιμής
του Rt από 0,64 σε 1,01 κατά την τελευταία εβδομά-
δα του Ιουνίου και η μικρή αύξηση του ημερήσιου
αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος
όρος 7 ημερών) πάνω από τα 400 (στα 426). Αυτή η
αναστροφή οφείλεται στον συνδυασμό της παρου-
σίας των ταχύτερα μεταδιδόμενων στελεχών
Β.1.1.318 και του Β.1.617 (στέλεχος «Δ») και σε μι-
κρότερο βαθμό στη μείωση σε κάποιο βαθμό του
αριθμού των self-tests. Για την ώρα, η πορεία είναι
ελάχιστα χειρότερη από ό,τι αναμέναμε και πι-
στεύουμε ότι οφείλεται στη διασπορά των ταχύτε-
ρα μεταδιδόμενων μεταλλαγμένων στελεχών. 

Είναι το στέλεχος Δέλτα αυτό που τελικώς
θα επικρατήσει και στη χώρα μας; Θεωρείτε
βέβαιο το τέταρτο κύμα το φθινόπωρο; Πόσο
σφοδρό θα είναι βάσει των μελετών σας;

Στις προσομοιώσεις που πραγματοποιούμε αυ-
τό τον καιρό παρακολουθούμε την ταυτόχρονη πο-
ρεία δυναμικά στον χρόνο των τριών στελεχών που
μας ενδιαφέρουν (το Β.1.1.7 που κυριάρχησε στο
τρίτο κύμα, το Β.1.1.318 που είναι κυρίως ενδημικό
και το Β.1.617 που μας ανησυχεί περισσότερο). Σε
όλα τα πιθανά σενάρια βλέπουμε ότι τελικά λόγω
της πολύ υψηλότερης μεταδοτικότητάς του το στέ-
λεχος Β.1.617 επικρατεί έναντι των άλλων στελε-
χών. Η χρονική στιγμή, όμως, στην οποία θα επι-
κρατήσει εξαρτάται από την τροφοδότηση που θα
έχει από τις τουριστικές ροές και πιο συγκεκριμένα
από τον αριθμό των φορέων του στελέχους Β.1.617
που θα εισέρχονται στη χώρα μας σε καθημερινή
βάση. Με βάση τα διάφορα σενάρια που έχουμε
αναλύσει, αναμένεται να επικρατήσει μέχρι τον
Δεκαπενταύγουστο το αργότερο. Αν αντίστοιχα οι
ροές φορέων του στελέχους «Δ» από το εξωτερικό
είναι χαμηλότερες, η επικράτησή του αναμένεται
στα τέλη Αυγούστου, ενώ στο πιο αισιόδοξο σενά-
ριο αυτό θα συμβεί στις 10 Σεπτεμβρίου. Αν ο αριθ-
μός των προσυμπτ ωμα τικών/ασυμπτωματικών
τουριστών φορέων του Β.1.617 που εισέρχονται
στη χώρα μας είναι υψηλότερος (π.χ., 75 κατά μέσο
όρο τη μέρα), τότε η επικράτησή του θα συμβεί νω-
ρίτερα, στα τέλη Ιουλίου.

Με τους ρυθμούς εμβολιασμού που έχουμε

και τη διασπορά των κρουσμάτων με την ιν-
δική μετάλλαξη, μπορείτε να κάνετε μια
πρόβλεψη για την εξέλιξη της πανδημίας
μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού;

Το πρόβλημα είναι αρκετά σύνθετο και υπάρ-
χουν αυτήν τη στιγμή πολλοί αστάθμητοι παράγον-
τες, οι οποίοι θα διαμορφώσουν την εικόνα στο τέ-
λος του καλοκαιριού. Αν διατηρήσουμε μεσοσταθ-
μικά τον ρυθμό εμβολιασμού στις 100.000 δό-
σεις/ημέρα, τότε οι παράγοντες που θα χαρακτη-
ρίσουν την εξέλιξη της πανδημίας είναι το ποσο-
στό του πληθυσμού που θα έχει εμβολιαστεί πλή-
ρως μέχρι τα τέλη Αυγούστου, καθώς και οι τουρι-
στικές ροές των φορέων του Β.1.167. Με βάση τα
μέχρι τώρα δεδομένα και το σενάριο που θεωρού-
με επικρατέστερο, πιστεύουμε ότι στο τέλος του
καλοκαιριού θα έχουμε περίπου 1.000 κρούσμα-
τα. Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι ενώ τα διάφορα
σενάρια δεν δίνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μέ-
χρι το τέλος του καλοκαιριού, διαφοροποιούν πο-
λύ την εικόνα τους φθινοπωρινούς μήνες, όταν η
επακόλουθη πτώση της θερμοκρασίας αυξάνει
περαιτέρω τη μεταδοτικότητα του ιού. Καθοριστι-
κή για την περαιτέρω εξέλιξη της πανδημίας θα εί-
ναι η έκταση του εμβολιασμού στον πληθυσμό. Να
σημειώσω εδώ ότι είναι σημαντικό η ηλικιακή κα-
τανομή των εμβολιασμένων να είναι όσο το δυνα-
τόν πιο ομοιόμορφη, για αυτό πρέπει να γίνει προ-
σπάθεια για να εντατικοποιηθεί ο εμβολιασμός σε
όλες τις ηλικιακές ομάδες για τις οποίες με ιατρικά
κριτήρια αυτός προβλέπεται.

Βιάστηκε η Πολιτεία να προχωρήσει στην
άρση μέτρων, π.χ. στην κατάργηση της μά-
σκας, ή οι αποφάσεις είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση;

Με δεδομένη τη μέχρι σήμερα επιδημιολογική
εικόνα της χώρας και συνυπολογίζοντας τις δύ-
σκολες κλιματικές συνθήκες (καύσωνας), η άρση
μέτρων όπως η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώ-
ρους είναι λογική. Η μη χρήση μάσκας στους εξω-
τερικούς χώρους τη δεδομένη στιγμή και εν μέσω
της καλοκαιρινής περιόδου δεν θα έχει δραματική

επίπτωση στη διάδοση της νόσου, όμως θα πρέπει
να επανέλθει σίγουρα μετά το τέλος Αυγούστου.
Με δεδομένη τη διεθνή ανησυχία που εγείρει η με-
τάλλαξη «Δ», ίσως και να πρέπει να αναθεωρηθεί
ως μέτρο και ανάλογα με τη δυναμική της ανάπτυ-
ξης της μετάλλαξης «Δ» στον πληθυσμό της χώρας
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ανεξάρτητα, όμως, από την άρση του περιορι-
σμού από τη μεριά της Πολιτείας, είναι σημαντικό
να δείξουμε όλοι σύνεση και απλή λογική. Όταν
περπατάω μόνος μου στο πεζοδρόμιο το καλοκαί-
ρι, δεν χρειάζεται να φοράω μάσκα. Όταν, όμως,
φτάνω στη στάση του λεωφορείου ή του μετρό ή
του ηλεκτρικού, εκεί πια βρίσκομαι με συνανθρώ-
πους μου σε μικρή απόσταση. Με δεδομένη την
πολύ υψηλή μεταδοτικότητα του στελέχους «Δ»,
σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φορέσω τη
μάσκα, άσχετα αν τυπικά βρίσκομαι σε εξωτερικό
χώρο και, σύμφωνα με την ΚΥΑ, έχω δικαίωμα να
μην τη φορέσω. Ας βάλουμε τη λογική μας να μας
προστατεύσει. 

Κίνητρα και προνόμια. Θα πειστούν οι ανεμ-
βολίαστοι να προσέλθουν στα εμβολιαστικά
κέντρα ή οι διευκολύνσεις αυτές δεν αποδί-
δουν κατά τη γνώμη σας;

Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα εί-
ναι η πολύ μεγάλη ανάγκη να εμβολιαστεί όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, δεδο-
μένου ότι όσο μεγαλύτερο το ποσοστό εμβολια-
σμού και όσο πιο ταχύς είναι αυτός τόσο πιο ήπια
θα είναι τα μέτρα που θα χρειαστεί να εφαρμο-
στούν για την αναχαίτηση του 4ου κύματος. Αυτό,
κατά τη γνώμη μου, αποτελεί το καλύτερο κίνητρο
για τον πληθυσμό, με δεδομένη τη γενικότερη δυ-
σπραγία και κόπωση από ένα οριζόντιο lockdown
το φθινόπωρο.

Τα κίνητρα (π.χ., το χρηματικό επίδομα στους
νέους) λειτουργούν θετικά και δεν έχουν αρνητι-
κές επιπτώσεις, αλλά κατ’ εμέ είναι επικουρικά
μέτρα. Αυτό στο οποίο θα πρέπει να στοχεύσουμε
είναι η καθαρότητα της γνώσης, τόσο της επιστη-
μονικής όσο και της βιωματικής που ο καθένας
μας έχει. Επιστημονικά μπορώ να σας διαβεβαι-
ώσω ότι με την εμφάνιση της μετάλλαξης «Δ» ο
κίνδυνος για την υγεία και ακόμη και τη ζωή από
πιθανή επιμόλυνση από SARS-CoV-2 είναι πρα-
κτικά άπειρες φορές μεγαλύτερος από τον αντί-
στοιχο κίνδυνο από πιθανές παρενέργειες του εμ-
βολιασμού με οποιοδήποτε εμβόλιο. Βιωματικά

μπορώ να καταθέσω από προσωπικές εμπειρίες
ότι ο κίνδυνος για τη ζωή έπειτα από πλήρη εμβο-
λιασμό (δύο δόσεις) είναι πρακτικά μηδαμινός,
ενώ, δυστυχώς, η ανοσιακή κάλυψη από την πρώ-
τη δόση δεν είναι αρκετή για να μην κινδυνεύσει
κανείς, αν επιμολυνθεί με το στέλεχος Β.1.167
(Δέλτα).

Οι διευκολύνσεις (π.χ., στα εστιατόρια) δημι-
ουργούν διακρίσεις στον πληθυσμό, κάτι με το
οποίο είμαι προσωπικά αντίθετος και δεν νομίζω
ότι θα αποδώσουν. Εμπεριέχουν, επίσης, τον κίν-
δυνο συνέχισης αλυσίδων μετάδοσης από εμβο-
λιαζόμενους στους οποίους το εμβόλιο δεν θα πα-
ρέχει 100% κάλυψη.

Σας φοβίζει το άνοιγμα του τουρισμού μας;
Πιστεύετε ότι λόγω της εμφάνισης του στε-
λέχους Δέλτα πρέπει να αυστηροποιήσουμε
τα υγειονομικά πρωτόκολλα;

Η διαχείριση των τουριστικών ροών είναι ένας
πολύ σημαντικός παράγοντας που θα επηρεάσει
την ικανότητά μας να διαχειριστούμε την αύξηση
της διασποράς της μετάλλαξης «Δ». Χρειάζεται
αυστηροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
με απαίτηση ύπαρξης πιστοποιητικού εμβολια-
σμού ή αρνητικό PCR τεστ ή πιστοποιητικό νόση-
σης ή θετικής διάγνωσης ισχύος από 2 έως 9 μή-
νες. Επίσης, είναι σημαντικό να προστεθεί στη φα-
ρέτρα των μέτρων προστασίας η δυνατότητα επα-
νάληψης του ελέγχου με μοριακό τεστ μέσα στις
πρώτες 7 μέρες από την άφιξη των τουριστών στη
χώρα και η δυνατότητα αυξημένου αριθμού rapid
tests στα τουριστικά θέρετρα της χώρας και όχι
μόνο στις πύλες εισόδου.

Γενικότερα είναι κρίσιμο να οργανωθεί ο υγει-
ονομικός έλεγχος στους τουριστικούς προορι-
σμούς με πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση και στό-
χευση, καθώς η κοινωνική κινητικότητα και η
προέλευση και ηλικιακή κατανομή των τουριστών
δεν είναι παντού οι ίδιες. Για αυτό χρειάζεται συ-
νεργασία και με τους φορείς του τουρισμού και
τους τοπικούς άρχοντες, ώστε να γίνεται ταχεία
ανίχνευση πιθανών κρουσμάτων. Σε αυτό πρέπει
να βελτιωθούμε πολύ σε σχέση με το περσινό κα-
λοκαίρι, όταν υπήρξαν προβλήματα στην κοινο-
ποίηση της ανίχνευσης κρουσμάτων σε συγκεκρι-
μένους προορισμούς. Η μετάλλαξη «Δ» με την πο-
λύ μεγάλη μεταδοτικότητα δεν θα συγχωρέσει
ολιγωρίες στην ανίχνευση και θέση σε καραντίνα
των φορέων της οπουδήποτε και αν είναι αυτοί.«

Η μετάλλαξη «Δ» 
με τη πολύ μεγάλη 
μεταδοτικότητα 
θα επικρατήσει 
και στη χώρα μας και δεν 
θα συγχωρέσει ολιγωρίες

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Θέλει παρέμβαση
Από ψηλά φαίνε-
ται η πράσινη «πι-
νελιά» που καλύ-
πτει τα νερά του
ποταμού Μαΐ-
στρου στην περιο-
χή του Έβρου.
Από κοντά το συγ-
κεκριμένο φαινό-
μενο φαίνεται σαν
μια ποσότητα πράσινης βλέννας ή και μάζας, η οποία προκαλεί
μια παράξενη εικόνα. Με την υπερβολική συγκέντρωση θρεπτι-
κών συστατικών σε κλειστές θάλασσες και λίμνες, στις οποίες η
κυκλοφορία του νερού είναι ελάχιστη, τα βακτήρια και τα μικρο-
σκοπικά φύκη αυξάνονται σημαντικά.

Δίκαιο αίτημα
«Είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις
να λειτουργήσουν έως το τέλος
του έτους με μειωμένες δαπάνες»,
τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Αθηνών Σταύρος
Καφούνης. Η στήριξη του
λιανεμπορίου και η αναζήτηση
κονδυλίων για τη δημιουργία ενός
ειδικού επιδοματικού
προγράμματος ΕΣΠΑ, που θα
υπολογίζει τη συνολική πτώση
τζίρου, την εποχικότητα αλλά και
την κρίσιμη παράμετρο του
αδιάθετου εμπορεύματος, είναι
μείζον θέμα.

Το ξεκλείδωμα
Η μετάλλαξη Δέλτα έχει κα-

ταφέρει να «ξεκλειδώσει»

το ανοσοποιητικό σύστημα

νέων ατόμων και παιδιών, με

συνέπεια να προσβάλει τις

πολύ νεαρές ηλικίες, σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμο-

νολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νικόλαο Τζανάκη.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι είναι απειλητική, αλλά δεν πρέπει

να μας πανικοβάλει. Δύσκολα θα ξεμπλέξουμε...

Οι πλούσιοι
Η Ελλάδα είναι ξανά ανοιχτή στα ταξίδια και οι

πλούσιοι ταξιδεύουν πάλι. Η χώρα μας για πρώτη

φορά βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης του

Bloomberg για τα σούπερ γιοτ, με πολλά σούπερ

γιοτ να βρίσκονται στις ακτές μας. Μεταξύ των

διασημοτήτων που εντοπίστηκαν σε σκάφη στην

Ελλάδα είναι η οικογένεια Ρίτσι, ο θρύλος του

μπάσκετ Μάτζικ Τζόνσον, ο Αυστραλός μεγιστά-

νας Τζέιμς Πάκερ κ.ά.

Προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις

Σ
το Μέγαρο Μαξίμου φοβούνται ότι το επό-
μενο διάστημα δεν θα είναι ευνοϊκό. Στο
προσκήνιο μετά την κόντρα στο εργασιακό

νομοσχέδιο έρχονται άλλα δύο νομοσχέδια-φω-
τιά, τα οποία συνθέτουν ένα συγκρουσιακό τοπίο
μέσα στον Ιούλιο. Το πρώτο νομοσχέδιο είναι αυ-
τό της νέας επικουρικής σύνταξης, το οποίο έρ-
χεται σε μια περίοδο που τα συνδικάτα έχουν ξε-
σηκωθεί κατά της κυβέρνησης. Το δεύτερο νο-
μοσχέδιο που θα φέρει μέσα στον Ιούλιο η κυ-

βέρνηση είναι το σχέδιο της Νίκης Κεραμέως για
την αξιολόγηση των καθηγητών, που θα προκα-
λέσει νέες απεργιακές κινητοποιήσεις από την
ΟΛΜΕ και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σημειωτέ-
ον, τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση περιμένει μπα-
ράζ απεργιών στα πανεπιστήμια για το ζήτημα
της πανεπιστημιακής αστυνομίας, για το θέμα
της βάσης για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια
και, βεβαίως, για την αξιολόγηση των εκπαιδευ-
τικών.
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Μ
ετά τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής

Εμβολιασμών για παύση των εμβολια-

σμών με το εμβόλιο της AstraZeneca σε

πολίτες κάτω των 60 ετών, η ανησυχία σε μερίδα

του πληθυσμού που είχε κάνει το εμβόλιο μεγά-

λωσε. Μέχρι στιγμής στη χώρα μας έχουν χορη-

γηθεί πάνω από 1 εκατομμύρια εμβόλια της συγ-

κεκριμένης εταιρείας. Σύμφωνα με τα μαθηματι-

κά μοντέλα του Πανεπιστημίου Κρήτης, αν δεν εί-

χαν πραγματοποιηθεί 500.000 εμβολιασμοί μέχρι

σήμερα με το σκεύασμα της AstraZeneca, θα εί-

χαν συμβεί έως και 15.000 επιπλέον λοιμώξεις

Covid-19.

Αντίθετα με την πλειονότητα των ευρωπαϊκών

κρατών, η χώρα μας παρέμεινε προσηλωμένη

στις συστάσεις του EMA την περασμένη άνοιξη

και δεν διέκοψε τη χορήγηση του συγκεκριμένου

εμβολίου, συνυπολογίζοντας τα δεδομένα του

τρίτου κύματος και της πίεσης που ασκούνταν στο

υγειονομικό σύστημα.

Η επικαιροποίηση των συστάσεων της Εθνικής

Επιτροπής Εμβολιασμών σε καμία περίπτωση δεν

σχετίζεται με την απόλυτη ασφάλεια και αποτε-

λεσματικότητα του εμβολίου. Άλλωστε, η συγκε-

κριμένη τακτική προσαρμογής στα επιδημιολογι-

κά δεδομένα και στη διαθεσιμότητα των εμβολίων

έχει εφαρμοστεί από τις αντίστοιχες ρυθμιστικές

αρχές και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη για όλη την

γκάμα των εμβολίων που είναι εγκεκριμένα και

διαθέσιμα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι σα-

φής: ο κίνδυνος από τον κορονοϊό εξακολουθεί

να υπερτερεί δυσανάλογα του κινδύνου θρομβώ-

σεων. Η εκδήλωση του συνδρόμου θρόμβωσης με

θρομβοπενία μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου

της AstraZeneca είναι εξαιρετικά σπάνια, με μό-

λις 1,3 περιστατικά ανά εκατομμύριο δεύτερων

δόσεων στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ στην πρώτη

δόση παρουσίασε θρόμβωση 1 στους 100.000.

Με δεδομένο ότι μεταξύ των εταιρειών που παρά-

γουν εμβόλια διατηρείται και ένας επιχειρηματι-

κός πόλεμος, εναπόκειται στο κράτος να βρει τον

τρόπο να φθάνει το μήνυμα της επιστημονικής

κοινότητας και στον τελευταίο πολίτη. Ίσως η ου-

σιαστική ενημέρωση είναι η καλύτερη απάντηση

στους αρνητές και τις όποιες φήμες.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Ενημέρωση 
απέναντι στις φήμες

anetnews24@gmail.com 



Α
ποκλεισμένη από το πρόγραμ-
μα των «αόρατων» αμερικανι-
κών μαχητικών F-35 και υπό
το εμπάργκο πώλησης στρα-

τιωτικής τεχνολογίας από τις ΗΠΑ, τον
Καναδά, τη Γερμανία και άλλες χώρες της
Δύσης, η Τουρκία αναζητά λύσεις, έστω
και για λόγους εντυπωσιασμού, σε συστή-
ματα εγχώριας παραγωγής. Η πρόοδος
που έχει πετύχει στον τομέα των μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών είναι αναμφι-
σβήτητη, όμως το πολυδιαφημισμένο μα-
χητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς της Τουρ-
κίας πρόκειται μάλλον για επικοινωνιακό
πυροτέχνημα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης «Anato-
lian Eagle», η οποία έμεινε στην ιστορία
για την πολύ μικρή συμμετοχή ξένων δυ-
νάμεων -μόνο το Πακιστάν και το Κατάρ
συμμετείχαν στο πλευρό των τουρκικών
δυνάμεων μετά την «πόρτα» που έριξαν οι
δυνάμεις του ΝΑΤΟ- οι Τούρκοι επιτελείς
έδωσαν στη δημοσιότητα τις προδιαγρα-
φές του TF-X, όπως αποκαλούν το ιδιαίτε-
ρα φιλόδοξο αυτό εγχείρημα. Αν και προς
το παρόν πρόκειται για ευσεβείς πόθους,
οι επιτελείς των γειτόνων ισχυρίζονται ότι
το αεροσκάφος θα έχει τη δυνατότητα
υπερηχητικής πτήσης χωρίς τη χρήση με-
τακαυστήρα, μεγάλη εμβέλεια και ευελι-
ξία αλλά και χαρακτηριστικά «stealth»,

δηλαδή χαμηλή παρατηρησιμότητα στα
εχθρικά ραντάρ. Ακόμη, θα μπορεί να λει-
τουργεί σε δικτυοκεντρικό περιβάλλον
μεταφέροντας δεδομένα σε άλλα οπλικά
συστήματα, ενώ θα μπορεί να φέρει όπλα
ακριβείας, τα οποία θα αποθηκεύει σε
εσωτερικές και εξωτερικές θέσεις.

Σύμφωνα πάντα με όσα έχουν αποκα-
λύψει οι γείτονες, το TF-X θα διαθέτει
ραντάρ τύπου AESA, το οποίο κατασκευά-
ζει η τουρκική Aselsan, αισθητήρα υπε-
ρύθρων αλλά και εξελιγμένα ηλεκτροο-
πτικά. Θα διαθέτει σύστημα αυτοάμυνας
και ηλεκτρονικών παρεμβολών, ενώ θα
προσφέρει στον χειριστή περιμετρική
ικανότητα επιχειρησιακής αντίληψης 360
μοιρών.

Το πλάνο που έχει ετοιμάσει η τουρκική
αμυντική βιομηχανία προβλέπει την πα-
ρουσίαση του πρωτότυπου αεροσκάφους
εντός του 2023 και την έναρξη της παρα-
γωγής του πρώτου έπειτα από δύο χρόνια.
Αν ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα, οι
δοκιμαστικές πτήσεις θα λάβουν χώρα το

2026, ενώ η μαζική παραγωγή των αερο-
σκαφών θα ξεκινήσει μετά το 2034. Για να
γίνουν όλα αυτά, βέβαια, η τουρκική βιο-
μηχανία πρέπει να ξεπεράσει πολλά εμ-
πόδια και να αποκτήσει συμπιεσμένη τε-
χνογνωσία, αφού ξεκινάει ένα φιλόδοξο
εγχείρημα χωρίς να υπάρχει πρότερη εμ-
πειρία από την κατασκευή αεροσκάφους
3ης ή 4ης γενιάς. Ένα από τα μεγάλα προ-
βλήματα που θα συναντήσει μπροστά της
η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι
η εξασφάλιση κινητήρων για το TF-X.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θα μπορού-
σαν να είναι ο βασικός προμηθευτής κινη-
τήρων, δεν φαίνονται διατεθειμένες να
στηρίξουν ένα πρόγραμμα που θα μπορού-
σε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στη Μεσόγειο. Από την άλλη
πλευρά, η ανάπτυξη εγχώριου κινητήρα θα
απαιτούσε να γίνουν τεχνολογικά άλματα
στη γείτονα, που αυτήν τη στιγμή δεν δεί-
χνει να έχει τη δυνατότητα να πετύχει.
Γνωρίζοντας αυτό, πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι οι Τούρκοι έχουν ήδη απευθυνθεί
σε βρετανικές εταιρείες για τον σχεδιασμό
και την ανάπτυξη κινητήρων που θα μπο-
ρούσαν να υποστηρίξουν το αεροσκάφος.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ακόμη και αν
το TF-X παραμείνει ως πρωτότυπο, η Άγ-
κυρα θα έχει κερδίσει τεχνογνωσία γύρω
από την ανάπτυξη εφαρμογών υψηλής τε-

χνολογίας, που θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί στην ανάπτυξη άλλων συστημάτων.
Άλλωστε, μόλις τρεις χώρες έχουν κατα-
φέρει να μπουν στο «κλαμπ» των κατα-
σκευαστών μαχητικών 5ης γενιάς και αυ-
τές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το F-35
και παλαιότερα το F-22, η Ρωσία με το Su-
57 και η Κίνα με το J-20. 

Αυτήν τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να
προβλέψει με βεβαιότητα αν η Τουρκία θα
είναι η τέταρτη χώρα που θα ενταχθεί σε
αυτή την «κλειστή» ομάδα, αλλά μέχρι να
γίνει αυτό οι γείτονες γνωρίζουν καλά ότι
θα έχουν απέναντί τους μια καλά στημένη
αεροπορία με μαχητικά αεροσκάφη
Rafale, F-16 και Mirage 2000-5, που θα
εξασφαλίζουν στην Ελλάδα την απόλυτη
αεροπορική υπεροχή για πολλές ακόμη
δεκαετίες. 
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Οι  Ηνωμένες Πολιτείες, 
που θα μπορούσαν να είναι 
ο βασικός προμηθευτής 
κινητήρων, δεν φαίνονται 
διατεθειμένες να στηρίξουν 
το πρόγραμμα
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Πυροτέχνημα… 5ης γενιάς από την Τουρκία
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Α
πειλές και εκβιασμούς εναντίον των
Ελληνοκυπρίων και της Ευρώπης εί-
χε η ατζέντα του Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, ο οποίος συναντήθηκε χθες

με τον Ερσίν Τατάρ και με αξιωματούχους του
ψευδοκράτους στην κατεχόμενη Λευκωσία,
προκειμένου να προετοιμάσει την επίσκεψη
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 20 Ιουλίου.

Εμμένοντας στη γραμμή της Άγκυρας, ο επι-
κεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απέρριψε
κάθε ενδεχόμενο λύσης του Κυπριακού στο
πλαίσιο της διζωνικής - δικοινοτικής ομοσπον-
δίας, κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή
πλευρά και τα Ηνωμένα Έθνη ότι αντιμετωπί-
ζουν τους Τουρκοκυπρίους ως «μειονότητα».
Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συ-
νάντηση Τσαβούσογλου - Τατάρ, ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε να εκβιάσει
την Ευρώπη και τα Ηνωμένα Έθνη, προαναγ-
γέλλοντας νέες γεωτρήσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ, αν δεν αναγνωριστούν τα δικαιώματα των
Τουρκοκυπρίων στους πόρους του νησιού. «Οι
προτάσεις της “ΤΔΒΚ” για τον διαμοιρασμό των
πόρων παραμένουν στο τραπέζι. Η Ευρώπη και
ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πρέπει να κά-
νουν τα απαραίτητα βήματα για τη δίκαιη κατα-
νομή των πόρων. Διαφορετικά έχουμε κάνει
και θα ξανακάνουμε το εμείς ό,τι είναι ανα-
γκαίο», ανέφερε ο Τσαβούσογλου, επενδύον-
τας και πάλι στη ρητορική της έντασης.

Ο Τούρκος ΥΠ.ΕΞ. σημείωσε ακόμη ότι η
πρόταση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για μια πε-
ριφερειακή διάσκεψη των κρατών της Ανατο-
λικής Μεσογείου παραμένει ενεργή, ενώ τάχ-

θηκε κατά του διορισμού ειδικού απεσταλμέ-
νου του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Ο ηγέτης του
ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ επέμεινε στη λύση
της διχοτόμησης του νησιού, ισχυριζόμενος ότι
«οι Ελληνοκύπριοι πρέπει να ενεργήσουν σύμ-
φωνα με τη νέα πραγματικότητα της Κύπρου».
Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί στη
στήριξη που απολαμβάνει από το καθεστώς
Ερντογάν. «Η Τουρκία είναι χώρα εγγυητής,
έχει ιστορικά δικαιώματα. Είναι επίσης η πα-
τρίδα μας, είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη

χώρα της περιοχής», υποστήριξε ο εκλεκτός
της Άγκυρας Ερσίν Τατάρ.

Μεγάλο μέρος των συναντήσεων του Τσα-
βούσογλου, πάντως, αφορούσε στη φιέστα που
ετοιμάζει ο Τούρκος πρόεδρος στα Κατεχόμε-
να, με αφορμή τη μαύρη επέτειο της εισβολής.
Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος
Ομέρ Τσελίκ επιβεβαίωσε ότι η κουστωδία του
Ερντογάν θα αποτελείται από σύσσωμο το ΑΚΡ
και σχεδόν ολόκληρη την κυβέρνησή του. «Θα
πάμε όλοι εκεί, διότι αυξήθηκε η επιθετικότη-
τα, θα δείξουμε πως είμαστε δίπλα στον αγώνα
των Τουρκοκυπρίων», σημείωσε ο Τσελίκ.

Η «απόβαση» Ερντογάν στα Κατεχόμενα θα
συνδυαστεί με τις ανακοινώσεις για άνοιγμα
της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων, με την
Άγκυρα να μη διστάζει να μετατρέψει την πε-

ριοχή σε τουριστικό θέρετρο παρά τις αυστη-
ρές προειδοποιήσεις από την Ευρώπη και τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Το επόμενο διάστημα,
μάλιστα, οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες της Αμ-
μοχώστου αναμένεται να κληθούν από την Επι-
τροπή Αποζημιώσεων στα Κατεχόμενα για να
διεκδικήσουν τις περιουσίες τους ώστε να επι-
στρέψουν στην πόλη υπό τουρκοκυπριακή δι-
οίκηση. Η Λευκωσία από την πλευρά της απαν-
τά με διαβήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ,
όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
ενημέρωσε με επιστολή του τον Αμερικανό
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον γενικό γραμμα-
τέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. 

Η Άγκυρα
Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα επιχειρεί να τορπι-

λίσει το κλίμα και στις σχέσεις με την Αθήνα. Το
υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοίνω-
σή του κατηγορεί για μία ακόμη φορά την Ελλά-
δα για δήθεν «απάνθρωπη μεταχείριση» παρά-
τυπων μεταναστών. Στην ανακοίνωση γίνεται
λόγος για 42 μετανάστες, οι οποίοι «διασώθη-
καν» στα σύνορα της Αδριανούπολης, ενώ οι
τουρκικές Αρχές υποστηρίζουν ότι «είχαν εγ-
καταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό». Η Αθήνα
απορρίπτει τις κατηγορίες, τις οποίες εντάσσει
στη γνωστή τουρκική προπαγάνδα, ενώ έμπει-
ροι διπλωμάτες σχολιάζουν πως αν και η Τουρ-
κία έχει χαρακτηριστεί ως «ασφαλής χώρα» για
πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, εξα-
κολουθεί να εργαλειοποιεί το δράμα εκατοντά-
δων χιλιάδων ανθρώπων προκειμένου να ασκεί
πίεση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Έκαναν… πρόβα με τον Τσαβούσογλου

Σε ετοιμότητα η Αθήνα
Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώ-

πων της Λιβύης θα έχει σήμερα ο Νίκος Δένδιας. Ο γνώριμος
της Αθήνας Αγκίλα Σάλεχ επισκέπτεται την Ελλάδα έπειτα
από πρόσκληση του προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου
Τασούλα. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι διμε-
ρείς σχέσεις Ελλάδας - Λιβύης και οι επερχόμενες εκλογές
στην αφρικανική χώρα, καθώς και οι γεωπολιτικές εξελίξεις
στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντη-
ση Δένδια - Σάλεχ από τον περασμένο Απρίλιο και είναι εν-
δεικτική του ενδιαφέροντος που δείχνει η Αθήνα για την πε-
ριοχή. Πρόσφατα, ο Νίκος Δένδιας είχε τονίσει ότι η Ελλάδα
έχει ξεκάθαρη θέση για τη Λιβύη, η οποία είναι απολύτως συμβατή με όσα αναφέρει το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ κατηγόρησε την Τουρκία ότι είναι η μοναδική χώρα που
αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματα και τους μισθοφόρους της από την περιοχή.



ΠΟΥ: «Καμπανάκι» 
για το Euro 2021

Οι πόλεις όπου φιλοξενούνται οι τε-
λευταίοι αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος Ποδοσφαίρου θα πρέπει να
φροντίσουν να παρακολουθήσουν πιο
προσεκτικά την κυκλοφορία των θεα-
τών, ακόμη και πριν από την άφιξή τους
στα στάδια αλλά και μετά, προκειμένου
να αποφευχθεί η εξάπλωση του Covid-
19, συνέστησε ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας (ΠΟΥ). «Πρέπει να κοιτά-
ξουμε πέρα από τα ίδια τα στάδια», υπο-
γράμμισε στη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου η Κάθριν Σμόλγουντ, αξιωμα-
τούχος του ΠΟΥ Ευρώπης, όταν ρωτή-
θηκε σχετικά με τις συστάσεις του ορ-
γανισμού μπροστά στην άνοδο των
κρουσμάτων του κορονοϊού στο Λονδί-
νο και στην Αγία Πετρούπολη.

Η βρετανική πρωτεύουσα αναμένεται
να φιλοξενήσει τους ημιτελικούς και
τους τελικούς του Euro την επόμενη
εβδομάδα, ενώ στην Αγία Πετρούπολη
θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο προημι-
τελικός αγώνας μεταξύ της Ελβετίας
και της Ισπανίας. Όταν ρωτήθηκε αν το
Euro μπορεί να αποτελέσει «εστία
υπερμετάδοσης» του Covid-19, ο διευ-
θυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς
Κλούγκε, απάντησε: «Ελπίζω όχι, όμως
δεν μπορώ να το αποκλείσω».

Πολλές εκατοντάδες κρούσματα κο-
ρονοϊού εντοπίστηκαν σε θεατές των
αγώνων του Euro -κυρίως Σκοτσέζους
οι οποίοι επέστρεψαν από το Λονδίνο,
Φινλανδούς που επέστρεψαν από την
Αγία Πετρούπολη αλλά και θεατές στο
στάδιο της Κοπεγχάγης-, ενώ απο-
δείχθηκε ότι μολύνθηκαν από το ιδιαί-
τερα μεταδοτικό παραλλαγμένο στέλε-
χος «Δέλτα». Σχεδόν 2.000 άνθρωποι
που ζουν στη Σκοτία παρακολούθησαν
αγώνες του Euro ενώ ήταν φορείς του
κορονοϊού, πολλοί εκ των οποίων ήταν
παρόντες στον αγώνα εναντίον της Αγ-
γλίας που έγινε στο Λονδίνο στις 18
Ιουνίου, ανακοίνωσαν οι Αρχές της
Σκοτίας.

Α
λλάζουν τα δεδομένα για τις με-
τακινήσεις προς τα νησιά, κα-
θώς από τις 5 Ιουλίου οι ενήλι-
κοι θα πρέπει να έχουν μαζί

τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστο-
ποιητικό νόσησης ή αρνητικό αποτέλεσμα
PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή αρνητικό απο-
τέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.
Αυτό ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Πο-
λιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσε-
ων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Οι ανήλικοι από 12 έως 17 ετών θα πρέπει
να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε τεστ, περι-
λαμβανομένου του self test, ενώ οι ανήλικοι
έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα. Στην
επιστροφή από τα νησιά συνιστάται η διε-
νέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω
των 12 ετών. Όπως τόνισε ο Νίκος Χαρδα-
λιάς, από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η
Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και: 
• όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών
νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για
λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση με
διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστι-
κού ελέγχου (self test) όπως ήδη ισχύει,
• όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που
βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή
σε πορθμεία τα οποία συνδέουν την ηπει-
ρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστα-
σης, με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδια-
γνωστικού ελέγχου (self test), αν πρόκειται
για εργαζομένους, όπως ήδη ισχύει και με
διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self
test) πριν από την μετακίνηση για τους υπο-
λοίπους.

Όσον αφορά στις χερσαίες μετακινήσεις,
ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι αξιολογούνται από

την κυβέρνηση τα επιδημιολογικά δεδομέ-
να της κάθε περιοχής, ενώ η κατάσταση θα
επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες. 

Τους νέους «χτυπά» ο κορονοϊός
«Τα επιδημιολογικά δεδομένα της προ-

ηγούμενης εβδομάδας δείχνουν μια σταθε-
ροποίηση της πανδημίας στη χώρα μας.
Φαίνεται σαν να ανακόπηκε η καθοδική πο-
ρεία που παρατηρούσαμε τις προηγούμενες
εβδομάδες», σημείωσε από την πλευρά της
η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας
και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
Βάνα Παπαευαγγέλου. Ο μέσος κυλιόμενος
των τελευταίων επτά ημερών είναι στα 442
νέα κρούσματα ανά ημέρα, ενώ «το κύριο
χαρακτηριστικό της προηγούμενης εβδο-
μάδας είναι η σημαντική περαιτέρω μείωση
της διάμεσης ηλικίας των νέων κρουσμά-
των που έπεσε μόλις σε μία εβδομάδα κατά
πέντε χρόνια, δηλαδή βρίσκεται τώρα η διά-
μεση ηλικία στα 27 έτη», τόνισε η κυρία Πα-
παευαγγέλου.

«Εντυπωσιακό είναι ότι η πλειονότητα
των νέων κρουσμάτων αφορά κατά κύριο
λόγο στους νέους μας 18-24 ετών και στη
συνέχεια στην ηλικιακή ομάδα των 25-34
ετών», υπογράμμισε η λοιμωξιολόγος, προ-
σθέτοντας ότι «σήμερα αυτές οι ηλικίες
αφορούν στο 60% των νέων κρουσμάτων».

ΣΣτΕ: Υποχρεωτικό
το self test 
στα σχολεία 
Δεν έγιναν δεκτοί από του Συμ-
βούλιο της Επικρατείας οι λόγοι
που προέβαλαν οι γονείς μαθη-
τών αλλά και εκπαιδευτικοί της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι
οποίοι αντιδρούν για την υποχρε-
ωτικότητα του self test στα σχο-
λεία.
Οι ανώτατοι δικαστές απέρριψαν
την αίτηση αναστολής 50 γονέων
μαθητών και εκπαιδευτικών που
ζητούσαν να ανασταλεί η από
18/5/2021 Υπουργική Απόφαση
για την εφαρμογή του δωρεάν
υποχρεωτικού διαγνωστικού
ελέγχου για Covid-19 σε μαθητές
και μαθήτριες, αλλά και στους
εκπαιδευτικούς όλων των σχολι-
κών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσφεύγοντες, μεταξύ των
άλλων, υποστηρίζουν ότι η επι-
βολή του υποχρεωτικού self test
επ’ απειλή της μη δυνατότητας να
παρακολουθούν οι μαθητές τα
μαθήματά τους προκαλεί ανεπα-
νόρθωτη βλάβη στους μαθητές
αλλά και στους εκπαιδευτικούς η
περικοπή των αποδοχών τους…
Στην απόφαση αναφέρεται ότι
«το επίδικο μέτρο εξυπηρετεί
επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, συνιστάμενοι
στην προστασία της δημόσιας
υγείας κατά την (πρόσφατη) επα-
ναλειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων υπό συνθήκες πανδη-
μίας, οι οποίοι κωλύουν τη χορή-
γηση της αιτουμένης αναστο-
λής». Εκκρεμεί η απόφαση επί
της κύριας προσφυγής.

Με εμβόλιο ή τεστ 
η μετακίνηση στα 
νησιά από Δευτέρα 

Δεκτά μόνο τα μοριακά και τα
rapid tests για τους ενηλίκους
- Ποιοι εξαιρούνται…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 IOYΛIOY 2021

OLITICALP ΛΛΑΔΑE15



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 IOYΛIOY 2021

POLITICAL EΛΛΑΔΑ16

Τα νέα δεδομένα στην ψυχαγωγία 
Α

ναλυτικό οδηγό για τα μέτρα που
θα ισχύσουν από τις 15 Ιουλίου
και τον τρόπο εφαρμογής τους
έδωσαν χθες κυβερνητικές πη-

γές, με τη μορφή ερωταπαντήσεων. 

1Τα μέτρα είναι μια πολιτική διχα-
σμού της κοινωνίας; 

Όχι μόνο δεν διχάζουν την κοινωνία, αλ-
λά, αντιθέτως, συμβάλλουν στην κοινωνι-
κή συνοχή και τη δημόσια υγεία, αφού η
αντιμετώπιση της πανδημίας αφορά στο
σύνολο της κοινωνίας. 

2Τα μέτρα οδηγούν σε παραβίαση
των προσωπικών δεδομένων και

των ατομικών ελευθεριών και θίγουν
την αρχή της αξιοπρέπειας των πολι-
τών;
Η κυβέρνηση συνεργάζεται στενά και με

την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα, που είναι Συνταγματική
Ανεξάρτητη Αρχή. Η αυθεντικότητα του πι-
στοποιητικού εμβολιασμού θα ελέγχεται
μέσω ψηφιακής εφαρμογής και δεν θα
διατηρείται κανένα αρχείο. 

3Μετακυλίεται το βάρος της μέρι-
μνας για τη δημόσια υγεία από την

Πολιτεία στις επιχειρήσεις;
Είναι προς όφελος και των επιχειρημα-

τιών να συμβάλουν σε αυτήν την πανεθνι-
κή προσπάθεια, ώστε να πειστούν οι δι-
στακτικοί συμπολίτες μας να κάνουν το
εμβόλιο. 

4Χώροι εστίασης, ψυχαγωγίας και
άθλησης με μη εμβολιασμένους

όλους τους υπαλλήλους μπορούν να
μετατραπούν σε covid-free;
Οι εργαζόμενοι στους χώρους εστίασης

και ψυχαγωγίας πρέπει να φορούν υπο-
χρεωτικά μάσκα και γάντια και να υποβάλ-
λονται σε τεστ. Οι επιχειρηματίες σίγουρα
έχουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν εντός της
επιχείρησης αυστηρούς κανόνες υγείας.

5Πώς θα γίνεται ο έλεγχος των ει-
σερχομένων;

Ο έλεγχος στην είσοδο θα γίνεται με μια
ψηφιακή εφαρμογή, η οποία θα επιβεβαι-
ώνει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού εμ-
βολιασμού ή νόσησης (σε covid -free χώ-
ρους) και των τεστ σε μικτούς χώρους
(rapid test ή PCR). Θα είναι έτοιμη το πρώ-
το δεκαήμερο του Ιουλίου. 

6Μπορεί μια επιχείρηση να έχει
μικτή χρήση σε εξωτερικούς χώ-

ρους και αμιγή σε εσωτερικούς; Κά-

θε πότε μπορεί να αλλάζει χρήση;
Ναι, μπορεί να έχει διακριτή χρήση.

Ωστόσο, η εναλλαγή χρήσης μπορεί να γί-
νεται άπαξ.

7Τα μέτρα θα δυσκολέψουν ζευγά-
ρια, οικογένειες και παρέες να

βγαίνουν μαζί έξω, εφόσον δεν είναι
όλοι εμβολιασμένοι;
Οικογένειες και παρέες θα μπορούν να

μεταβαίνουν μαζί σε μικτούς χώρους
εστίασης και ψυχαγωγίας, κάτι που σημαί-
νει ότι οι εμβολιασμένοι θα χρειαστεί να
επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή πιστοποιητικό νόσησης και οι
ανεμβολίαστοι το αποτέλεσμα του τεστ
(rapid η PCR).

8Σε χώρους αμιγώς εμβολιασμέ-
νων θα μπορούν να μπαίνουν

ανεμβολίαστοι ανήλικοι;
Στους κλειστούς χώρους, οι ανήλικοι

προσέρχονται με δήλωση self test, υπογε-
γραμμένη από τους γονείς τους.

9Πώς θα γνωρίζει ο πελάτης εάν
ένα συγκεκριμένο κατάστημα εί-

ναι Covid free ή μικτό;
Θα υπάρχει ειδική σήμανση στις εισό-

δους των χώρων εκμετάλλευσης (covid-
free ή μικτός χώρος) με ειδική αναφορά
για το αν είναι εμβολιασμένο και το προ-
σωπικό της επιχείρησης.

10Πώς θα καλύπτονται οι κατα-
στηματάρχες/ιδιοκτήτες χώ-

ρων απέναντι σε πελάτες που ενδε-

χομένως θα αντιδρούν;
Θα καλούν τις Αρχές να επιληφθούν.

11Γιατί δεν δημιουργούνται χώροι
μόνο για εμβολιασμένους και

μόνο για ανεμβολίαστους;
Ο εμβολιασμός, αν και συνιστά το πιο

ισχυρό όπλο κατά του κορονοϊού, δεν είναι
υποχρεωτικός. Κατά συνέπεια, δεν θα
μπορούσε η Πολιτεία να κάνει τέτοιον δια-
χωρισμό. 

12Σε ποια πλατφόρμα θα δηλώ-
νουν οι επιχειρήσεις τη χρήση

επιλογής τους;
Η δήλωση αυτή των επιχειρηματιών θα

γίνεται στην πλατφόρμα της «ΕΡΓΑΝΗ».

13Θα έχει κόστος η χρήση της
ψηφιακής εφαρμογής για τους

ελέγχους ταυτοπροσωπίας;
Κανένα κόστος. Είναι μία εφαρμογή την

οποία θα κατεβάζουν στα κινητά τους.

14Γιατί μόνο rapid test ή PCR
στους μικτούς χώρους και όχι

self test; Δεν τα εμπιστευόμαστε;
Δεν υπάρχει ζήτημα εγκυρότητας, αλλά

βεβαίωσης για το αληθές της δήλωσης
από ανεξάρτητο τρίτο, καθώς πρόκειται
για μη ουσιώδη δραστηριότητα και, άρα, ο
κίνδυνος ψευδούς δήλωσης είναι πιο αυ-
ξημένος.

15Πώς θα αντιμετωπίζεται ένας
πελάτης που επιθυμεί να ει-

σέλθει σε αμιγή ή μικτό χώρο, αν και
δεν πληροί τις προϋποθέσεις εισό-

δου σε αυτόν (πιστοποιητικό ή αποτέ-
λεσμα τεστ);
Η επιχείρηση οφείλει να του υποδείξει

ότι βάσει νόμου δεν επιτρέπεται η είσοδός
του στο κατάστημα και, αν αυτός επιμένει,
η επιχείρηση οφείλει, αμελλητί, να ειδο-
ποιήσει τις Αρχές. Εάν δεν το πράξει, φέ-
ρει ακέραια την ευθύνη.

16Ποια θα είναι τα πρόστιμα για
τις επιχειρήσεις και τους πελά-

τες που δεν συμμορφώνονται με τους
κανόνες;
Θα υπάρξει ειδικό πλαίσιο αυστηρών

κυρώσεων που θα ανακοινωθεί την επό-
μενη εβδομάδα και θα αφορά τόσο στους
επιχειρηματίες όσο και στους πελάτες.

17Πώς θα λειτουργήσουν οι κλει-
στοί χώροι εστίασης από 15

Ιουλίου, αν είναι αμιγείς; Με ή χωρίς
μάσκα για τους πελάτες; Θα επιτρέ-
πεται η χρήση air-condition, αν είναι
κλειστοί χώροι;
Στους αμιγείς χώρους εστίασης και κα-

φέ (covid-free) δεν θα υπάρχει η υποχρέ-
ωση να φορούν οι πελάτες μάσκες. Η υπο-
χρέωση αυτή θα ισχύει για θεατές σε αί-
θουσες θεάτρων και κινηματογράφων. Οι
εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές θα
τις φορούν υποχρεωτικά. Όσο για τα air-
conditions θα λειτουργούν κανονικά σε
όλους τους αμιγείς χώρους.

18Ποια θα είναι η μέγιστη πληρό-
τητα υπαίθριων χώρων ψυχα-

γωγίας καθήμενων -πλην γηπέδων-
όταν ο χώρος μπορεί να δεχθεί πε-
ρισσότερους από 15.000 καθήμε-
νους;
Θα τεθεί ανώτατο πλαφόν πληρότητας

στις 15.000.

19Τα υπαίθρια και τα κλειστά κέν-
τρα διασκέδασης θα εξυπηρε-

τούν και όρθιους πελάτες ή μόνο κα-
θήμενους; Θα μπορούν να χορεύουν;
Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργούν

αμιγώς για εμβολιασμένους θα εξυπηρε-
τούν και όρθιους πελάτες και θα επιτρέπε-
ται ο χορός.

20Τα μέτρα θα ισχύσουν και για
τουρίστες, μερικοί εκ των

οποίων θα έχουν έρθει στην Ελλάδα
για διαμονή αρκετών ημερών με αρ-
νητικό τεστ και χωρίς να είναι απα-
ραίτητα εμβολιασμένοι;
Ασφαλώς ό,τι ισχύει για τους Έλληνες

πολίτες θα ισχύει και για τους τουρίστες. 
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20
ερωταπαντήσεις 

σχετικά με 

τη λειτουργία 

των χώρων εστίασης



Α
ποτροπιασμό προκαλεί το γε-
γονός ότι 56 γιατροί από τέσ-
σερα δημόσια νοσοκομεία
των Αθηνών συμμετείχαν στη

μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, με
τον Οργανισμό να ζημιώνεται κατά τουλά-
χιστον 5 εκατ. ευρώ από κύκλωμα-μα-
μούθ, το οποίο εξέδιδε παράτυπες συντα-
γές για την αγορά υγειονομικού υλικού.

Για περισσότερα από έξι χρόνια, τα 78
μέλη της εγκληματικής ομάδας κατάφε-
ραν να κρύβουν τα ίχνη τους από τις Αρ-
χές, χάρη σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο που
έστησαν και γιγάντωσαν (σ.σ.: σύμφωνα
με την ΕΛ.ΑΣ.) ένα ανδρόγυνο (ιδιοκτήτες
γνωστής αλυσίδας καταστημάτων ιατρι-
κών προϊόντων) και ο αδερφός του συζύ-
γου. Είναι αυτοί που στρατολόγησαν για-
τρούς, λογιστές και «αχυρανθρώπους»,
ζώντας οι ίδιοι πολυτελή βίο, με πανάκρι-
βα σπίτια και αυτοκίνητα αλλά και χλιδά-
τες διακοπές. Είναι χαρακτηριστικό το ότι
οι άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας
κατάσχεσαν 246.980 ευρώ σε μετρητά -
χρήματα τα οποία πιθανότατα προέρχον-
ται από έκνομες ενέργειες-, ενώ προχώ-
ρησαν σε 13 συλλήψεις, ανάμεσά τους και

δύο γιατροί.
Η εγκληματική οργάνωση κατάφερε να

εκδίδει ψευδείς συνταγές σε ασθενείς οι
οποίοι δεν είχαν εξετασθεί καν ή να συντα-
γογραφούν σε άλλα άτομα γνωματεύσεις
με διαφορετικό υγειονομικό υλικό από αυ-
τό το οποίο απαιτούσε η πάθησή τους.
Προκειμένου να το πετύχουν αυτό, είχαν
στρατολογήσει 56 γιατρούς της Αττικής αλ-
λά και μια ιδιοκτήτρια Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων που βρίσκεται στο Φάληρο.
Οι γιατροί προέρχονται από τέσσερα μεγά-
λα δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας και εί-
χαν αναλάβει, έναντι αμοιβής, να εκδίδουν
ψευδείς συνταγές υγειονομικού υλικού,
κυρίως καθετήρων και αερίου οξυγόνου,
σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Το κέρδος
για το κύκλωμα ήταν της τάξεως 1.000 ευ-
ρώ για κάθε συσκευή οξυγόνου και 300
ευρώ για κάθε καθετήρα, ενώ έχουν εντο-
πιστεί μέχρι στιγμής περισσότερες από

2.500 παράνομες συνταγές. 
Οι γιατροί είχαν στα χέρια τους τα ΑΜ-

ΚΑ των υποτιθέμενων ασθενών από τα
αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ λάμ-
βαναν για κάθε παράνομη συνταγογρά-
φηση από 30 έως 50 ευρώ «χαρτζιλίκι».
Τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος αρχι-
κά εκμεταλλεύτηκαν το δίκτυο των κατα-
στημάτων τους, ενώ στη συνέχεια έφτια-
ξαν και άλλες εταιρείες, είτε δικές τους
είτε τοποθετώντας «αχυρανθρώπους»,
συγκαλύπτοντας έτσι την παράνομη δρα-
στηριότητά τους και ενσωματώνοντάς τη
στη νόμιμη λειτουργία των εταιρειών, πα-
ρουσιάζοντας συνολικά μια συνήθη και
νόμιμη δραστηριότητα.

Εικονικά τιμολόγια 13 εκατ. ευρώ
Ο διοικητής της Οικονομικής Αστυνο-

μίας, αστυνομικής διευθυντής Δημήτριος
Λουκόπουλος, δήλωσε: «Από την έρευνα,
αποκαλύφθηκε δίκτυο έξι εταιρειών και

ατομικών επιχειρήσεων που ανήκουν στα
μέλη της οργάνωσης μέσω των οποίων
εξυπηρετούσαν την εγκληματική τους
δραστηριότητα, ενώ παράλληλα εντοπί-
σαμε άλλες 11 εικονικές εταιρείες και
ατομικές οντότητες χωρίς πραγματική
δραστηριότητα, που εμφανίζονταν ως
προμηθευτές του δικτύου, προκειμένου
να προσδίδουν νομιμοφάνεια στις συναλ-
λαγές τους. Έτσι, απέφευγαν την απόδο-
ση φόρου προστιθέμενης αξίας και φό-
ρου εισοδήματος και για τον σκοπό αυτόν
είχαν εκδοθεί εικονικά τιμολόγια, συνο-
λικής αξίας άνω των 13.000.000 ευρώ».

Δικαιώθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας γυναί-
κα ασφαλισμένη στην οποία το εν λόγω δικαστήριο, με μια σημαν-
τική απόφασή του, επιδίκασε αποζημίωση λόγω υπέρμετρης κα-
θυστέρησης στην έκδοση της σύνταξής της. Ειδικότερα, το δικα-
στήριο με απόφασή του (υπ’ αριθμόν 1806/2021) έκρινε ότι «μπο-
ρεί να στοιχειοθετηθεί αστική ευθύνη του ασφαλιστικού οργανι-
σμού, εφόσον η καθυστέρηση αυτή συνδέεται αιτιωδώς με τη ζη-
μία που υπέστη ο ασφαλισμένος». Μπορεί η εν λόγω απόφαση να
είναι πρωτόδικη, κάτι που σημαίνει ότι στη συνέχεια ενδέχεται να
αλλάξει, ωστόσο έχει μεγάλη σημασία, εάν αναλογιστεί κανείς ότι
στην ίδια θέση με την ασφαλισμένη που δικαιώθηκε υπάρχουν
ακόμη χιλιάδες άνθρωποι.  Στην προκειμένη περίπτωση που
έφτασε ενώπιον της Δικαιοσύνης, η ασφαλισμένη, αν και δι-
καιούταν να εισπράττει τη σύνταξή της από τον Οκτώβριο του
2010, λόγω του υπολογισμού του χρόνου της διαδοχικής ασφάλι-
σής της στον εναγόμενο ασφαλιστικό φορέα, χρειάστηκε να πε-
ράσουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια μέχρις ότου την πάρει

τελικά. Σύμφωνα με όσα περιγράφει στην αγωγή της η ασφαλι-
σμένη, εξαιτίας πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του e-
ΕΦΚΑ, έχασε τμήμα από τη σύνταξή της, κατά το χρονικό διάστη-
μα από 9/10/2010 έως 31/8/2012. Έτσι, αποφάσισε να προσφύγει
στη Δικαιοσύνη και να διεκδικήσει αποζημίωση.

Στο σκεπτικό της απόφασης, με βάση την οποία της επιδικάζεται
ως αποζημίωση ποσό περίπου 4.350 ευρώ, αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά: «Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, συ-
νεκτιμώντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, εν όψει τού ότι
απαιτήθηκε η διενέργεια επιμέρους ελέγχων σε τρία διαφορετικά
υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, υπερβαίνει το εύλογο εντός του
οποίου όφειλε το εναγόμενο να διεκπεραιώσει την απαίτηση της
ενάγουσας». Ο ΕΦΚΑ, από την πλευρά του, αντέτεινε ότι δεν έχει
κάνει καμία παράνομη πράξη, καθώς τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδι-
κασίες και βεβαιώθηκε ο ορθός χρόνος ασφάλισής της. Τέλος, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι η απόφαση είναι πρωτόδικη και αναμένεται η
υπόθεση να επανακριθεί σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο.

Aπόφαση-σταθμός: Αποζημίωση για καθυστέρηση έκδοσης σύνταξης 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Το κύκλωμα δρούσε σε τέσσερα
μεγάλα δημόσια νοσοκομεία 
των Αθηνών και εξέδιδε 
παράτυπες συνταγές 
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Απάτη 5 εκατ. € σε
βάρος του ΕΟΠΥΥ
από 56 γιατρούς



Δήμοι

Συμβασιούχοι σε κοινωνικές 
δομές ζητούν μονιμοποίηση

Οι εργαζόμενοι για 20 και πλέον χρόνια σε κοινωνικές δο-
μές των δήμων (παιδικοί, βρεφικοί, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ, κέντρα κοινότητας, δομές αντιμετώπισης της φτώχει-
ας) πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις σε όλους τους δήμους
της χώρας, ζητώντας τη μονιμοποίησή τους. Υπενθυμίζεται
ότι οι εργαζόμενοι στις εν λόγω δομές είναι περίπου 10.000
και, όπως υποστηρίζουν σε επιστολή των συλλόγων τους,
ζητούν τη μονιμοποίησή τους, τονίζοντας ότι «καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες». Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι
«η λειτουργία των δομών αυτών συγχρηματοδοτείται από
κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η μετατροπή των
συμβάσεων τους θα οδηγούσε σε απώλεια χρηματοδότησης
ύψους περίπου 270 εκατ. ευρώ».

Αθήνα

Ο δήμος μεταφέρει ανήμπορους
δημότες στα εμβολιαστικά κέντρα

Αρωγός και συμπαρα-
στάτης στον αγώνα της
Πολιτείας κατά της παν-
δημίας του Covid-19 στέ-
κεται ο δήμος της πρω-
τεύουσας, συμβάλλοντας
τα μέγιστα στο Εθνικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο
Εμβολιασμών - Επιχεί-
ρηση «Ελευθερία». Προς
τούτο η κοινωνική δομή «Βοήθεια στο Σπίτι», σε συνερ-
γασία με λοιπές υπηρεσίες του δήμου, μεταφέρει καθη-
μερινά και με ασφάλεια, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα προφύλαξης της υγείας από τον Covid-19, ηλικιωμέ-
νους, ΑμεΑ, ανήμπορους και μοναχικούς ανθρώπους
προς και από τα Εμβολιαστικά Κέντρα της πρωτεύουσας.
Συντονιστής και πρωτοστάτης ο αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Νίκος Βαφειάδης.

Χαλκίδα

Σε διαβούλευση Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το θέμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
στον Νομό Ευβοίας» έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η
δημοτική Αρχή Χαλκιδέων. Ευρέως συζητήθηκαν οι με-
ταρρυθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν για τη βελτίωση
της λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην
Εύβοια και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας. Στη
διαβούλευση συμμετείχε και ο γ.γ. Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του
υπουργείου Παιδείας Γεώργιος Βούτσινος. «Στον Δήμο
Χαλκιδέων σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διάφορα εκπαι-
δευτικά προγράμματα ώστε να συμβάλουμε στη συνεχή
παροχή γνώσεων και κατάρτισης», ανέφερε, μεταξύ άλ-
λων, η δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.

Τα μεγάλα έργα ανάπλασης της συμπρωτεύουσας που βρίσκονται σε εξέλιξη -η ανά-
πλαση της ΔΕΘ, η νέα Τούμπα, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, η αναθεώρηση του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας- συζήτησε ο δή-
μαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα. Παράλληλα, η ανακύκλωση, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και το Σχέδιο
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), που προβλέπει τη δημιουργία σταθμών φόρ-
τισης σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, συζητήθηκαν επίσης. Στη συνάντηση που έγινε
στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης συμμετείχαν ακόμη ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Πε-
ριβάλλοντος Θύμιος Μπακογιάννης και από πλευράς δήμου ο αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων Εφραίμ Κυριζίδης, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Σωκράτης Δημητριάδης, ο
γενικός γραμματέας του δήμου και ο τεχνικός σύμβουλος του δημάρχου.

Τα έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφω-
νίας Green Deal παρουσίασε ο περι-
φερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός σε διαδικτυακή εκδήλω-
ση που διοργάνωσαν η Περιφέρεια
Θεσσαλίας και το Κέντρο Ευρωπαϊ-
κής Πληροφόρησης Περιφέρειας
Θεσσαλίας Europe Direct. Τα βρα-
βευμένα έργα είναι η αντιπλημμυρι-
κή προστασία, η άρδευση και η
ύδρευση, που οδηγούν σε ορθή δια-
χείριση του πολύτιμου φυσικού πό-
ρου, του νερού. Στα έργα περιβαλ-
λοντικής ελάφρυνσης εντάσσονται
οι περιφερειακοί δρόμοι των αστι-
κών κέντρων, οι κυκλικοί κόμβοι και
η ηλεκτροκίνηση του «Θεσσαλικού
σιδηροδρόμου», οι Βιώσιμες Αστι-
κές Αναπλάσεις, ο ηλεκτροφωτι-
σμός LED στο σύνολο του περιφε-
ρειακού οδικού δικτύου, που μει-
ώνει κατά 79% την κατανάλωση
ενέργειας, το ολοκληρωμένο σχέδιο
για την ενεργειακή αναβάθμιση 90
δημόσιων κτιρίων, που έχουν επιλε-
γεί στα 200 καλύτερα «πράσινα» έρ-
γα του Green Deal της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, και η σχεδόν μηδενική
παραγωγή απορριμμάτων προς ταφή
από το 2025 μέχρι το 2030.

!Θεσσαλία

ΤΤα βραβευμένα 
Green Deal έργα

ΥΠ.ΕΝ. προς ΟΤΑ

Τρίμηνη παράταση για τα σχέδια
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Παράταση τριών μηνών, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, δίδε-
ται στους ΟΤΑ για να εκπονήσουν Σχέδιο Φόρτισης Ηλε-
κτρικών Οχημάτων, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά. Υπενθυ-
μίζεται ότι η εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων είναι υποχρε-
ωτική και χρηματοδοτούνται από το σχετικό πρόγραμμα του
εποπτευόμενου φορέα του υπουργείου «Πράσινο Ταμείο».
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Τα μεγάλα projectsστη
συνάντηση Ζέρβα - Σκρέκα 

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη
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Ο
στρατηγικός στόχος για την υλο-
ποίηση του οράματος για μια «Ψη-
φιακή Περιφέρεια» υλοποιείται

σταθερά και επιτυγχάνει σημαντικά άλμα-
τα ως προς την παροχή ψηφιακών υπηρε-
σιών εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως
επισημαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης. Η αύξηση των ψηφια-
κά παρεχόμενων υπηρεσιών επετεύχθη
μετά την πρόσφατη υπογραφή της σχετι-
κής απόφασης από την αρμόδια αντιπερι-
φερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Μαρία Κουρή και πλέον η Περιφέρεια Ατ-
τικής, με την παροχή πλέον 241 ψηφιακών
παροχών, έχει καταφέρει να είναι πρωτο-
πόρα στον τομέα της Ψηφιακής Εξυπηρέ-
τησης και να συμβάλει έμπρακτα στην κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των
επιχειρήσεων. Με αφορμή τη σχετική εξέ-
λιξη, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι «σε ενάμιση
χρόνο καταφέραμε να διπλασιάσουμε τον
αριθμό των ψηφιακά παρεχόμενων υπη-

ρεσιών και να κάνουμε πράξη όσα οι πολί-
τες προσδοκούσαν επί δεκαετίες. Τέτοιου
είδους ενέργειες επιβεβαιώνουν έμπρα-
κτα τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας Αττικής για την Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση και για τα ζητήματα που αφορούν στη
μείωση της γραφειοκρατίας και την εξυ-
πηρέτηση του πολίτη».

Σύμφωνα με την απόφαση, στις υφιστά-
μενες Ψηφιακές Υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας Αττικής, που παρέχονται μέσω του
«Οδηγού του πολίτη» στην ηλεκτρονική
διεύθυνση pattikis.gr, προστίθενται είκοσι
έξι νέες, καταργούνται δύο και συγχω-
νεύονται τρεις. Οι νέες ψηφιακές υπηρε-
σίες θα ενεργοποιηθούν σταδιακά το προ-
σεχές διάστημα από την Αυτοτελή Διεύ-
θυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψη-
φιακής Εξυπηρέτησης σε συνεργασία με
τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις.

Αναβάθμιση του ρόλου του ΕΚΔΔΑ
Τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση

για την αναβάθμιση του ρόλου του Εθνι-
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ανέπτυξε κατά
τη διάρκεια της ενημέρωσης των μελών
της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης. Ο
κ. Βορίδης διευκρίνισε ότι αυτές κινούν-
ται στην κατεύθυνση εγκόλπωσης μιας
λογικής αριστείας, η οποία, όπως επεσή-
μανε, οφείλει να πρυτανεύει μέσα στη βα-
σική κουλτούρα της σχολής αλλά και του
κέντρου γενικότερα. Ο υπουργός τοποθέτησε τη διεξαγωγή του διαγωνισμού τον Νοέμβριο
του τρέχοντος έτους και ανακοίνωσε ότι από την πρώτη φάση του διαγωνισμού θα επιλε-
γούν οι 320 καλύτεροι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι θα κληθούν να διεκδικήσουν στη δεύτερη
φάση του μία από τις 160 θέσεις εισακτέων στη σχολή. 

«Πράσινες 
επαναστάσεις»

Στο 1ο Συνέδριο Green Deal Greece
2021, που διοργάνωσε το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας στο Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος συμμετείχε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, δί-
νοντας το σύνθημα ότι «οι επόμε-
νες επαναστάσεις πρέπει να είναι
πράσινες». Σκοπός του συνεδρίου
ήταν να παρουσιαστεί για πρώτη
φορά στον δημόσιο διάλογο με ολο-
κληρωμένο τρόπο τι είναι, τι σημαί-
νει και πώς θα υλοποιηθεί η Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συμφωνία στην Ελ-
λάδα. Πρόκειται για μια πρωτοβου-
λία του ΤΕΕ ως επίσημου τεχνικού
σύμβουλου της Πολιτείας. Ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε στην
ανάγκη των δήμων να έχουν το
απαραίτητο τεχνικό προσωπικό για
να τρέξουν όλες αυτές οι αλλαγές
που χρειάζεται να γίνουν και μέσω
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας να μπορούν να εκπαιδεύονται
οι μηχανικοί των δήμων, ώστε να
μπορούν να παρακολουθούν τις
εξελίξεις για καινούργια, «πράσι-
να» και ολοκληρωμένα έργα. 

Ανοίγει 
το «Πάνθεον»
Ο δημοτικός θερινός κινηματογρά-
φος της Αγίας Βαρβάρας «Σινέ -
Πάνθεον» ανοίγει τις πόρτες του
για να ομορφύνει και να δροσίσει
τις καλοκαιρινές βραδιές μέσα από
τις δημιουργίες της 7ης Τέχνης.
Ένα πρόγραμμα με ταινίες πρώτης
προβολής ελληνικού και ευρωπαϊ-
κού κινηματογράφου περιμένει
όλους τους σινεφίλ, μικρούς και
μεγάλους, στον υπέροχο αμφιθεα-
τρικό του χώρο. Η έναρξη θα γίνει
στις 9 μ.μ. με την παιδική ταινία
«Soul» και θα ακολουθήσει ένα κα-
θημερινό σινε-ταξίδι στις απολαυ-
στικές ιστορίες της μεγάλης οθό-
νης με όλα τα μέτρα υγειονομικής
ασφάλειας.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
προς τα δυτικά της Αθήνας
κατηγορείται με μεγάλη έν-
ταση από την αντιπολίτευση
ότι προωθεί και διαφημίζει
έργο που όταν ήταν στην αν-
τιπολίτευση κατήγγελλε σαν
μεγάλο σκάνδαλο; Η αλή-
θεια είναι ότι την επίθεση
δεν τη δέχεται από τον
πρώην δήμαρχο, ο οποίος
συνήθως είναι ο πιο σκλη-
ρός στην αντιπολίτευση, αλ-
λά από τις υπόλοιπες παρα-
τάξεις που… εντόπισαν την
«κυβίστηση». 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ενισχύεται η ασπίδα 
προστασίας του Υμηττού
Η ασπίδα προστασίας του Υμηττού
ενισχύεται συνεχώς με την άψογη
συνεργασία της Πολιτικής Προστα-
σίας και του Συνδέσμου Προστασίας
και Ανάπτυξης του Υμηττού (ΣΠΑΥ).
Δύο νέες υδατοδεξαμενές ελικοπτέ-
ρων τοποθετήθηκαν από ́ τη Γενική́
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
στις περιοχές του Βύρωνα και της
Καισαριανής, δημιουργώντας νέα
ζεύγη δεξαμενών ανοιχτού τύπου με
σκοπό́ την άμεση τροφοδοσία των
πυροσβεστικών ελικοπτέρων με ση-
μαντικές ποσότητες νερού σε περί-
πτωση που κριθεί αναγκαίο. Άμεσα
μετά την τοποθέτηση βυτία του ΣΠΑΥ
πραγματοποίησαν πλήρωση των
υδατοδεξαμενών με νερό, προκει-
μένου να βρίσκονται σε επιχειρη-
σιακή ετοιμότητα από την πρώτη
στιγμή και καθ’ όλη τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου.

Διπλασιάστηκαν σε ενάμισι έτος οι ψηφιακά
παρεχόμενες υπηρεσίες στην Αττική



Σε «φούρνο» μετατράπηκε όλη η χώρα χθες, ενώ σή-
μερα διανύουμε την 11η ημέρα αφόρητης ζέστης και
υψηλών επιπέδων συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης.
Πάντως, οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι από το Σάββατο
θα σημειωθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η
οποία θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Χθες, όπως είχαν προβλέψει οι ειδικοί, ο υδράργυρος
ξεπέρασε τους 43 βαθμούς Κελσίου. 

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη θερμοκρασία καταγρά-
φηκε στα Χανιά (περιοχή Νεροκούρου), με 43,3 βαθ-

μούς, ενώ στους 43,2 βαθμούς σταμάτησε ο υδράργυρος
στη Θήβα. 

Ζέστη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και σήμερα, αν και
δεν θα είναι στα ίδια επίπεδα με τα χθεσινά. Συγκεκριμέ-
να, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς
στη Βόρεια Ελλάδα, 25 έως 39 βαθμούς στην Κεντρική και
τη Νότια Ελλάδα, 21 έως 34 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα,
25 έως 36 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 24 έως 37 στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Πολύ
υψηλές θερμοκρασίες περιμένουμε και στην Αττική. Η

θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσί-
ου. Στη Θεσσαλονίκη, θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθ-
μούς Κελσίου. 

Πάντως, αύριο δροσερές αέριες μάζες θα κινηθούν
από τα Βόρεια Βαλκάνια προς την περιοχή μας, επανα-
φέροντας τον υδράργυρο σε πιο συμβατά με την εποχή
επίπεδα. Έτσι, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε
όλη τη χώρα και θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36
και στα νησιά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στα ίδια
επίπεδα θα κυμανθεί ο υδράργυρος και την Κυριακή. 

Στα ύψη ο υδράργυρος και σήμερα - Πότε πέφτει η θερμοκρασία 

ΧΑΝΙA

ΝΝεκρή βρέθηκε 
η Γαλλίδα 
τουρίστρια 

Με τον χειρότερο τρόπο έληξε
η αναζήτηση της 29χρονης
Γαλλίδας τουρίστριας Βιολέτ
Γκιγκανό, τα ίχνη της οποίας
είχαν χαθεί από τις 24 Ιουνίου,
όταν δεν έφτασε ποτέ στο ξε-
νοδοχείο όπου είχε κάνει
κράτηση. Η σορός της άτυχης
κοπέλας, που ήταν νοσοκόμα
στο πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο της Νάντης, εντοπίσθηκε
χθες το μεσημέρι, σε μία χα-
ράδρα περίπου πέντε χιλιόμε-
τρα από το Ελαφονήσι. Το ση-
μείο όπου εντοπίσθηκε το
άψυχο σώμα είναι κοντά στην
παραλία «Κριός», όπου είχε
βρεθεί το αυτοκίνητο της
29χρονης. Εκεί έσπευσαν ια-
τροδικαστής, για να κάνει την
πρώτη εκτίμηση για τα αίτια
του θανάτου της αλλά και άν-
δρες της ΕΜΑΚ, για την ανά-
συρση της σορού της. Μέσα
στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν
το GPS και η βαλίτσα της κο-
πέλας, ενώ, σύμφωνα με τον
άνθρωπο που την είδε τελευ-
ταία φορά νωρίς το πρωί της
24ης Ιουνίου στον Κριό, ακο-
λούθησε το ευρωπαϊκό μονο-
πάτι Ε4, μια διαδρομή που κα-
ταλήγει στο Ελαφονήσι.

Στη φυλακή ο ληστής 
της Εθνικής Πινακοθήκης 
Π

ροφυλακιστέος κρίθηκε χθες
μετά την πολύωρη απολογία
του στον ανακριτή ο 49χρονος
κατηγορούμενος για την κλο-

πή των διάσημων έργων τέχνης από την
Εθνική Πινακοθήκη πριν από εννέα χρόνια.

Με βασικό υπερασπιστικό ισχυρισμό τη
μετάνοια αλλά και τη συνεργασία του με τις
Αρχές για την ανάκτηση των πολύτιμων έρ-
γων τέχνης αλλά και με τον ισχυρισμό, επί-
σης, ότι ουδέποτε επιχείρησε να πουλήσει
τους πίνακες στο εξωτερικό, ο 49χρονος
προσήλθε χθες στον ανακριτή Αθανάσιο
Μαρνέρη και απολογήθηκε για διακεκρι-
μένη περίπτωση κλοπής, κατά συναυτουρ-
γία τετελεσμένη και σε απόπειρα πραγμά-
των καλλιτεχνικής σημασίας που βρίσκον-
ταν σε συλλογή, εκτεθειμένα σε κοινή θέα
και σε δημόσιο κτίριο. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο κατηγορούμενος προέβαλε τους
προανακριτικούς του ισχυρισμούς, ωστό-
σο δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα, οι

οποίοι με σύμφωνη γνώμη τού έδειξαν τον
δρόμο για τη φυλακή.

Υπενθυμίζεται πως ο 49χρονος ομολό-
γησε ότι έκλεψε τον περίφημο πίνακα του
Πικάσο με τίτλο «Γυναικείο Κεφάλι», τον
οποίο ο καλλιτέχνης είχε δωρίσει το 1949
στον ελληνικό λαό, τον πίνακα του Πιτ Μον-
τριάν «Ο Ανεμόμυλος Στάμμερ» και ένα
σχέδιο σε χαρτί, των αρχών του 17ου αι-
ώνα, που αποδίδεται στον Ιταλό Γκουλιέλ-
μο Κάτσια (Μονκάλβο). Σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς του, το τελευταίο έργο το χρη-
σιμοποίησε για να σκουπίσει αίματα από
τραύμα στο χέρι του τη νύχτα της κλοπής
και εν συνεχεία το πέταξε στη λεκάνη της
τουαλέτας του, πιστεύοντας πως έχει κατα-
στραφεί.

Ο δράστης περιέγραψε στον ανακριτή
(όπως και προανακριτικά) τον τρόπο που
εισέβαλε στην Εθνική Πινακοθήκη και τον
τρόπο που έκλεψε τους πίνακες. Η διάρρη-
ξη στην Εθνική Πινακοθήκη είχε γίνει στις

4.30 τα ξημερώματα στις 9 Ιανουαρίου
2012, όταν ο δράστης απενεργοποίησε τον
συναγερμό, παραβίασε την πόρτα αλουμι-
νίου στον εξωτερικό χώρο, συγκεκριμένα
σε ένα μπαλκόνι, και κατάφερε να μπει στο
εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώ-
τη στιγμή οι κάμερες ασφαλείας είχαν απο-
τυπώσει τη δράση του διαρρήκτη και συγ-
κεκριμένα είχε αποτυπωθεί μια φιγούρα
ενός λεπτού και αρκετά νεαρού σε ηλικία
άνδρα, ο οποίος είχε καταφέρει να αφαιρέ-
σει τους πίνακες και να εξαφανιστεί χωρίς
να αφήσει κανένα στοιχείο πίσω του.
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Βασικοί υπερασπιστικοί 
ισχυρισμοί του 49χρονου 
ελαιοχρωματιστή, η μετάνοια και
η συνεργασία του με τις Αρχές… 



Πανελλαδικές: Βήμα βήμα η διαδικασία για τη λήψη SMS με τις βαθμολογίες 
Τα στοιχεία τους σε ειδική εφαρμογή του υπουργείου

Παιδείας θα πρέπει να καταχωρούν όσοι υποψήφιοι επιθυ-
μούν να λάβουν με SMS τις βαθμολογίες τους στις Πανελ-
λαδικές, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της
επόμενης εβδομάδας, αλλά και να ενημερωθούν για την ει-
σαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στα τέλη Αυγού-
στου, ως είθισται. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του
gov.gr και για την είσοδο σε αυτήν ο υποψήφιος θα πρέπει
να δηλώσει τον οκταψήφιο κωδικό του και τα αρχικά γράμ-

ματα του επωνύμου, του ονόματος, του πατρώνυμου και
του μητρώνυμού του. Εφόσον συμπληρωθούν σωστά τα
απαιτούμενα πεδία, θα του ζητηθεί να καταχωρεί τον αριθ-
μό κινητού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμεί να λάβει ενη-
μέρωση για τη βαθμολογία και τα αποτελέσματα της επιλο-
γής.

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να αλλάξει έως και δύο φο-
ρές τον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου. Στη συνέ-
χεια θα λάβει στον τελευταίο αριθμό τηλεφώνου που έχει

δηλώσει, γραπτό ́μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει, σε μορ-
φή́κειμένου, τους βαθμούς που πέτυχε στα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα και τα αποτελέσματα της επιλογής.
Το SMS περιλαμβάνει, επίσης, σχετικό ́ link, μέσω του οποί-
ου παραπέμπεται σε ειδικό́ πλαίσιο της εφαρμογής όπου
προβάλλονται αποκλειστικά ́ τα προσωπικά ́ του αποτελέ-
σματα. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρω-
σης του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μη-
χανογραφικού.

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

A
ύξηση των βάσεων σε όλα τα
Επιστημονικά Πεδία και, μάλι-
στα, σημαντική, άνω των 800
μορίων στις περιζήτητες ιατρι-

κές σχολές, προβλέπει ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών
Ελλάδος (ΟΕΦΕ) Γιάννης Βαφειαδάκης,
μιλώντας στην «Political». Όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει, «ειδικά στις σχο-
λές-ρετιρέ αναμένεται ανοδική πορεία
των βάσεων, καθώς έχουμε καλύτερες
βαθμολογίες σε σχέση με πέρυσι λόγω
των απλούστερων θεμάτων. Άρα, βλέπου-
με μια αυξητική κίνηση και δεν θα μας κά-
νει εντύπωση αν δούμε τις περιζήτητες ια-
τρικές στα συν 800 μόρια φέτος από τα
ιστορικά χαμηλά που βρέθηκε πέρυσι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις μεσαίες σχο-
λές θα υπάρξουν μικρές και σταθερές αυ-
ξομειώσεις και μια εικονική άνοδος στις
χαμηλόβαθμες. «Οι βάσεις ανέκαθεν δια-
μορφώνονται από την ευκολία ή τη δυ-
σκολία των θεμάτων, τις προτιμήσεις των
επιτυχόντων και τον αριθμό των προσφε-
ρόμενων θέσεων. Φέτος πρέπει να συνυ-
πολογιστεί και ο παράγοντας Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) όσον αφορά, κυ-
ρίως, τις σχολές που είναι κοινές σε όλα
τα Επιστημονικά Πεδία και στις εξαιρετικά
χαμηλόβαθμες. Στην περίπτωση των κοι-
νών Σχολών αναμένεται αύξηση, ενώ σε
αυτές που πέρυσι ήταν κάτω από τα 5.000
μόρια θα υπάρξει άνοδος, ακόμη και δι-
πλασιασμός των μορίων εισαγωγής.
Ωστόσο, η άνοδος θα είναι τεχνητή για να
μείνουν πολλές θέσεις κενές», σημειώνει
ο κ. Βαφειαδάκης.

Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι με
την ΕΒΕ κάθε χρόνο θα υπάρχει ένας στα-
θερός αριθμός υποψηφίων που θα μένει
εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και, τε-
λικά, μακροπρόθεσμα πολλά παιδιά θα

επιλέγουν να μη συμμετάσχουν στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις αλλά να κατευθυν-
θούν στα ΙΕΚ. Αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σμα να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων
αλλά ταυτόχρονα να αυξάνονται οι ΕΒΕ,
αφού θα φύγουν από την εξίσωση οι μα-
θητές με τις χαμηλές βαθμολογίες. «Θεω-
ρώ ότι είναι και επιδίωξη του υπουργείου
Παιδείας να στρέψει τα νέα παιδιά στα ΙΕΚ
μέσω του εκσυγχρονισμού των ειδικοτή-
των τους, που επιχειρείται το τελευταίο
διάστημα», εξηγεί ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ.

Ανά Επιστημονικό Πεδίο οι απόψεις
συγκλίνουν ότι συνολικά θα καταγραφεί
ανοδική πορεία και συγκεκριμένα «στο
πρώτο Πεδίο θα δούμε άνοδο στις σχο-
λές-ρετιρέ της τάξης των 200-300 μορίων.
Στο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο η άνο-
δος θα είναι μικρότερη λόγω της Φυσικής,
όπου περίπου το 30% των υποψηφίων έχει

γράψει κάτω από τη βάση. Αν και το ποσο-
στό αυτό δεν είναι μεγάλο συγκριτικά με
τις προηγούμενες χρονιές, είναι μικρός
και ο αριθμός των μαθητών που πέτυχαν
υψηλές βαθμολογίες στο μάθημα αυτό.
Βεβαίως, τα θέματα ήταν εύκολα στη Χη-
μεία και στην Έκθεση και τα Μαθηματικά
στο ίδιο περίπου επίπεδο με πέρυσι», λέει
ο κ. Βαφειαδάκης.

Αντιστοίχως, αναμένεται μεγάλη άνοδος
στο τρίτο Επιστημονικό Πεδίο λόγω των
βατών θεμάτων σε Χημεία και Βιολογία και
μικρότερη στο τέταρτο Πεδίο. Στις περιζή-
τητες, χάρη στην άμεση επαγγελματική
αποκατάσταση που προσφέρουν, Αστυνο-
μικές Σχολές οι υποψήφιοι θα κονταρο-
χτυπηθούν, αφού και εκεί θα καταγραφούν
αυξημένες βάσεις. Αιτία είναι η μείωση
του αριθμού των εισακτέων, αλλά «πρόκει-
ται για μια διορθωτική κίνηση, καθώς πέ-

ρυσι είχαν δώσει μεγάλο αριθμό θέσεων.
Συνοπτικά, η βασική διαφορά με πέρυσι
στις Πανελλαδικές είναι ότι ένας υποψή-
φιος δεν μπορούσε να πετύχει εύκολα
υψηλές βαθμολογίες, καθώς τα θέματα
ήταν δύσκολα. Αντίθετα, φέτος μεγαλύτε-
ρος αριθμός υποψηφίων θα έχει «πιάσει»
το 19 και το 20 σε πολλά μαθήματα. 

Ποια είναι η πρόβλεψη για
τις περιζήτητες σχολές - Ο
ρόλος της ΕΒΕ στη μείωση 
του αριθμού των εισακτέων

Τραβούν... την ανηφόρα οι βάσεις 
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Το όραμα της
πλαζ Αρετσούς

Στην Καλαμαριά ο δήμος
καταβάλλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να μετατρέψει
την πλαζ της Αρετσούς σε μια
σύγχρονη παραλία. Η περιο-
χή που επί χρόνια ήταν εγκα-
ταλειμμένη «στρώθηκε» με
ξαπλώστρες και ομπρέλες
και κοσμήθηκε κατάλληλα
για να αποτελέσει μια όαση
δροσιάς. Το αποτέλεσμα είναι
εντυπωσιακό και ήδη πολύς
κόσμος επισκέπτεται την πο-
λυσυζητημένη Golden Bay.

Όσον αφορά στο κολύμπι
στη θάλασσα, μέχρι σήμερα
κανείς δεν μπορεί να εγγυη-
θεί την ασφαλή κολύμβηση
στα νερά της συγκεκριμένης
περιοχής. Προς το παρόν, δεν
υπάρχουν ούτε οι σχετικές
πινακίδες που να γνωστοποι-
ούν ότι η… είσοδος στη θά-
λασσα γίνεται χωρίς τις επί-
σημες διαβεβαιώσεις καταλ-
ληλότητας. Όπως παραδέ-
χτηκε μιλώντας στην «Politi-
cal» o Ιπποκράτης Πάχτας, δι-
ευθύνων σύμβουλος της ΔΕ-
ΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ, κανείς δεν
προτρέπει τους επισκέπτες
να μπουν στη θάλασσα αν δεν
υπάρξουν οι σχετικές διαβε-
βαιώσεις. Μάλιστα, το επόμε-
νο διάστημα θα τοποθετη-
θούν πινακίδες στην πλαζ που
θα έχουν αποτρεπτικό χαρα-
κτήρα για να κολυμπήσει ο
κόσμος. Βέβαια, στην πλαζ
της Αρετσούς παραδοσιακά
κολυμπούν χειμερινοί κο-
λυμβητές.

Την ίδια ώρα, έπειτα από
αίτημα της διοίκησης του Δή-
μου Καλαμαριάς, το οποίο
έκανε δεκτό η Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης, η πλαζ της Αρεστούς
εντάσσεται εκ νέου στις πε-
ριοχές όπου θα γίνονται δειγ-
ματοληπτικοί έλεγχοι για την
καταλληλότητα των υδάτων
της θάλασσας.

Στόχος είναι να κατατεθεί
σχετικός φάκελος για τη
διεκδίκηση Γαλάζιας Σημαίας
στην παραλία της Αρετσούς
για το 2022.

Μ
ε μια ιδιαίτερα ση-
μαντική απώλεια
στιγματίστηκε λίγο
πριν από το καλοκαίρι

η Θεσσαλονίκη, αφού έπειτα από
χρόνια «χάθηκε» η Γαλάζια Σημαία
από την παραλία της Επανομής
στον Ποταμό για λόγους περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης της περιοχής.

Η συγκεκριμένη παραλία είναι η
πιο πολυσύχναστη της Θεσσαλονί-
κης, βρίσκεται σε απόσταση 20 χι-
λιομέτρων από την πόλη και κάθε
καλοκαίρι συγκεντρώνει χιλιάδες
επισκέπτες. Η παραλία ανήκει στο
δίκτυο Natura 2000 και τόσο ο
υδροβιότοπος όσο και όλη η ακτή
χαρακτηρίζονται ως προστατευό-
μενες περιοχές.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστα-
τευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού
Κόλπου πραγματοποίησε αυτοψία
στην περιοχή και συνέταξε έκθε-
ση-κόλαφο για την περιβαλλοντική
διαχείρισή της. Τα συμπεράσματα
της έκθεσης εστάλησαν με μορφή
καταγγελίας στην αρμόδια Επιτρο-
πή Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)
που χειρίζεται το διεθνές πρό-
γραμμα «Γαλάζια Σημαία» στην Ελ-
λάδα και ήταν καθοριστικά για να
αποσυρθεί η Γαλάζια Σημαία από
τον Ποταμό. Οι ειδικοί στην έκθεσή
τους κατέγραψαν σειρά περιβαλ-
λοντικών παραβάσεων που «κατα-
πονούν» την προστατευόμενη πε-
ριοχή και προκαλούν προβλήματα
στο οικοσύστημα. Όπως αποκαλύ-
πτει στην «Political» η πρόεδρος
του φορέα Αθηνά Παναγιώτου, η
οποία ηγήθηκε της ερευνητικής
ομάδας που διενήργησε την αυτο-
ψία, οι εικόνες που καταγράφηκαν
ήταν αποκαρδιωτικές.

Παραβάσεις
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν

μεγάλα και βαριά τροχοφόρα οχή-
ματα να πατούν στις αμμοθίνες και
να καταστρέφουν τη βλάστηση, πε-
ταμένα σκουπίδια, ακαθόριστες
επεκτάσεις των beach bars και κα-
ταστροφική για το περιβάλλον κα-
ταπάτηση του προστατευόμενου
από τη συνθήκη Natura 2000
υδροβιότοπου της Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη του φορέα διαπίστωσαν
επίσης ανεξέλεγκτη απόθεση μπα-
ζών και σκουπιδιών, κατασκήνωση
με τροχοφόρα (τροχόσπιτα), λα-
θραίο κυνήγι, παράνομη αλιεία και
κακή συμπεριφορά των επισκε-
πτών στη φύση και το περιβάλλον.

Παράλληλα, εντόπισαν και ένα πα-
ράνομο κτίσμα μέσα στην παραλία. 

Η πρώτη αυτοψία έγινε πέρυσι
το καλοκαίρι και τα αποτελέσματά
της συμπεριλήφθηκαν σε μια περι-
βαλλοντική έκθεση που εστάλη
στον δήμο και σε όλους τους αρμό-
διους φορείς. Φέτος έγινε επανα-
ληπτική αυτοψία, κατά την οποία
δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αλ-
λαγές που να επιτρέψουν στον φο-
ρέα να γνωμοδοτήσει θετικά.

«Οι καταπατήσεις με τα βαριά
τροχοφόρα οχήματα μέσα στην
προστατευόμενη ζώνη συνεχίζον-
ται, ενώ οι επισκέπτες εξακολου-
θούν να μη συμμορφώνονται με τα
μέτρα προστασίας της φύσης»,
εξηγεί η κυρία Παναγιώτου. 

Σύμφωνα με τον ν. 3937/2011 αρ.
13§4 περ. α, ορίζεται ότι: «Δεν επι-
τρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων
οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε
οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις,
όπως ενδεικτικά μόνιμες ή εποχι-
κές λίμνες και τέλματα και οι ακτές
τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, πο-

τάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λι-
βάδια, βοσκότοποι, οι οικότοποι
προτεραιότητας του παραρτήματος
Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς
και σε μονοπάτια που βρίσκονται
σε τέτοιες περιοχές».

Από την πλευρά της η Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
(ΕΕΠΦ) προχώρησε στην απόσυρ-
ση της Γαλάζιας Σημαίας από την
ακτή Ποταμός έως ότου οι αρμό-
διες Αρχές προχωρήσουν σε ενέρ-
γειες αποκατάστασης του φυσικού
περιβάλλοντος.

«Είχαμε καταγγελία από τον Φο-
ρέα Διαχείρισης Προστατευόμε-
νων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου
για υποβάθμιση του περιβάλλον-
τος χώρου της παραλίας στον Πο-
ταμό και οδηγηθήκαμε στην άρση
της Γαλάζιας Σημαίας. Ελπίζουμε
ότι άμεσα θα γίνει αποκατάσταση
της περιοχής και η παραλία της
Επανομής θα ξανακερδίσει τη διά-
κριση», επισημαίνει στην «Politi-
cal» η Δάρεια Νεφέλη Βουρδουμ-
πά, περιβαλλοντολόγος - ωκεανο-
γράφος, συντονίστρια του διεθνούς

προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».
Η επιστήμονας, βέβαια, υπογραμ-
μίζει ότι τα νερά στην περιοχή είναι
κρυστάλλινα και κατάλληλα για κο-
λύμπι. 

«Λυπηρή απώλεια» 
«Μαχαιριά στην καρδιά της ανά-

πτυξης της τουριστικής περιοχής
μας που τόσα χρόνια υφίσταται»
χαρακτηρίζει την απώλεια της Γα-
λάζιας Σημαίας ο επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης και
πρώην δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάν-
νης Μαυρομάτης και δηλώνει απο-
φασισμένος να κινηθεί υποστηρι-
κτικά προς τον τόπο του για να κερ-
δηθεί, όπως αναφέρει, έστω και εκ
των υστέρων η Γαλάζια Σημαία
στον Ποταμό. 

Έκθεση-κόλαφος για
τον Ποταμό Επανομής

Καταγγελία του Φορέα 
Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου 
για την περιβαλλοντική διαχείριση
της πολυσύχναστης παραλίας 
- Πώς χάθηκε η Γαλάζια Σημαία
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Ελεύθερη, πια, η βία κατά 
γυναικών στην Τουρκία

Η
Τουρκία αποχώρησε χθες και
επίσημα από τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης, μια διε-
θνή συμφωνία για την πρόληψη

και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυ-
ναικών. Την πολιτική αυτή απόφαση είχε
ανακοινώσει ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήδη από τον Μάρτιο,
όταν είχε προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων
εντός κι εκτός Τουρκίας.

Την Τρίτη το τουρκικό Συμβούλιο της Επι-
κρατείας απέρριψε την προσφυγή, προκει-
μένου να ακυρωθεί η αποχώρηση, δηλαδή
έδωσε το «πράσινο φως» στην κυβέρνηση
Ερντογάν να διαχωρίσει τη θέση της από άλ-
λη μία διεθνή σύμβαση που κάνει τη ζωή
στις κοινωνίες πιο ανθρώπινη. Υπενθυμίζε-
ται ότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα στον κό-
σμο που δεν έχει αποδεχθεί το Δίκαιο της
Θάλασσας (UNCLOS), με αποτέλεσμα η τω-
ρινή της αποχώρηση και από τη Σύμβαση
της Κωνσταντινούπολης να την απομακρύ-
νει περισσότερο από τη μεγάλη πλειονότητα

των κρατών του κόσμου τα οποία προσπα-
θούν να συνεννοηθούν βασισμένα στο Διε-
θνές Δίκαιο και στις Διεθνείς Συμβάσεις.

«Θα συνεχίσουμε τη μάχη μας», δήλωσε
η Τσανάν Γκουλού, πρόεδρος της Τουρκι-
κής Συνομοσπονδίας Γυναικείων Οργανώ-
σεων. Και πρόσθεσε: «Η Τουρκία αυτοπυ-
ροβολείται στο πόδι με αυτήν την απόφα-
ση». Επεσήμανε, επίσης, ότι από τον Μάρ-
τιο που έκανε τη σχετική εξαγγελία ο Ερν-
τογάν οι γυναίκες και άλλες ευάλωτες
ομάδες διστάζουν πολύ περισσότερο να
ζητήσουν βοήθεια και, συνεπώς, είναι
ακόμα δυσκολότερο να την έχουν, την ώρα
που η πανδημία, με τα lockdowns και την
οικονομική κρίση που προκάλεσε, έχει
αυξήσει τα περιστατικά έμφυλης και ιδίως
ενδοοικογενειακής βίας.

Οι χώρες που έχουν υπογράψει και απο-
δεχθεί τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης
δεσμεύονται να λάβουν μέτρα, προκειμέ-
νου να προλαμβάνουν την ενδοοικογενει-
ακή βία, να στέλνουν τους δράστες στη Δι-
καιοσύνη και να προωθούν την ισότητα των
δύο φύλων. Η απόφαση Ερντογάν για από-
συρση της Τουρκίας προκάλεσε την καταδί-
κη των ΗΠΑ και της Ε.Ε., ενώ φαίνεται ότι
απομακρύνει ακόμη περισσότερο την Τουρ-
κία από την Ευρώπη.

Η βία κατά των γυναικών και η αφαίρεση
της ζωής τους έχουν σημειώσει ραγδαία
άνοδο στην Τουρκία, καθώς καταγράφεται
περίπου μία γυναικοκτονία κάθε ημέρα τα
τελευταία πέντε χρόνια. Ωστόσο, πολλοί
συντηρητικοί κύκλοι στη χώρα ισχυρίζονται
ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης
υπονομεύει τις οικογενειακές αξίες που
προστατεύουν την κοινωνία αλλά και πως
προωθεί την ομοφυλοφιλία, μέσω της αρ-
χής της κατά των διακρίσεων βάσει του σε-
ξουαλικού προσανατολισμού.

Το γραφείο του Ερντογάν, σχολιάζοντας
την εξέλιξη αυτήν, ανέφερε ότι «η αποχώ-
ρηση της χώρας μας από τη σύμβαση δεν θα
προκαλέσει νομικά ή πρακτικά κενά στην
πρόληψη της βίας κατά των γυναικών».

Η χώρα του Ερντογάν
αποχώρησε χθες και επίσημα
από τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης - 
Θα συνεχίσουμε τη μάχη,
υπόσχεται η Συνομοσπονδία
Γυναικείων Οργανώσεων

Λιώνει η άσφαλτος 
στο Όρεγκον - 
Στους 230 οι νεκροί 
στον Καναδά
Στο Όρεγκον των ΗΠΑ ο καύσωνας έχει
προκαλέσει το πρωτοφανές φαινόμενο να
λιώνει η άσφαλτος. Στη Σιβηρία, ο υδράρ-
γυρος σκαρφάλωσε στους 48 βαθμούς
Κελσίου. Στον Καναδά, οι νεκροί της τε-
λευταίας εβδομάδας από τις υψηλές θερ-
μοκρασίες έφτασαν τους 230 και δίνεται
ιδιαίτερη μέριμνα σε ηλικιωμένα άτομα,
βρέφη και άτομα με χρόνια νοσήματα. Ο
πλανήτης και ειδικότερα το βόρειο ημι-
σφαίριο υφίστανται τις πρώτες οδυνηρές
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συναν-
τήθηκε χθες με τους κυβερνήτες των Δυ-
τικών Πολιτειών που «λιώνουν», ώστε να
αντιμετωπιστούν ο καύσωνας, η ξηρασία
και οι επακόλουθες πυρκαγιές.

Ντόναλντ Ράμσφελντ:
Πέθανε ο «αρχιτέκτονας»
του Πολέμου στο Ιράκ
Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία
88 ετών στο σπίτι του, στο Νέο Μεξικό, ο
πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Ράμσφελντ, συνεπεία πολλαπλού
μυελώματος. Ο Ράμσφελντ θεωρείται ο
αρχιτέκτων της αμερικανικής εισβολής
στη Βαγδάτη, πρωτεύουσα του Ιράκ, για
την αποκαθήλωση του Σαντάμ Χουσεΐν. Ο
Ράμσφελντ έχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην
αμερικανική πολιτική: Διετέλεσε δύο φο-
ρές υπουργός Άμυνας, την πρώτη με πρό-
εδρο τον Τζέραλντ Φορντ (1975-1977) και
τη δεύτερη υπό τον Τζορτζ Μπους τον Νε-
ότερο (2001-2006).

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Παραμένει
υπό την  «κηδεμονία» 
του πατέρα της
Υπάρχουν «σκλάβες» στη σύγχρονη Δύ-
ση; Όχι απλώς υπάρχουν, αλλά είναι και
διασημότητες, αν πιστέψουμε την είδηση
ότι δικαστήριο απέρριψε την αίτηση της 39
ετών τραγουδίστριας να πάψει ο πατέρας
της να αποτελεί τον κύριο διαχειριστή της
περιουσίας της και της ζωής της, ακόμα
και της επιλογής των γιατρών που θα την
παρακολουθούν. Η Σπίαρς ζήτησε να ανα-
λάβει εκείνη τη διαχείριση της ζωής της
και ο πατέρας της να πάψει να εμπλέκεται
σε αυτήν. Ωστόσο το δικαστήριο τη θεώρη-
σε «ουσιαστικά ανίκανη» να διαχειριστεί
την περιουσία και τη ζωή της.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης
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Μ
ε υπερκάλυψη κατά περί-
που 1,7 φορές ολοκληρώ-
θηκε η συνδυασμένη προ-
σφορά νέων μετοχών της

Alpha Services & Holdings, σηματοδο-
τώντας την ολοκλήρωση της πρώτης ανα-
πτυξιακής αύξησης μετοχικού κεφαλαί-
ου έπειτα από μια δωδεκαετία.

Το ύψος των προσφορών που κατατέ-
θηκαν στις παράλληλες διαδικασίες ιδιω-
τικής τοποθέτησης και της δημόσιας προ-
σφοράς άγγιξε το 1,37 δισ. ευρώ και η τι-
μή διάθεσης βγήκε στο 1 ευρώ, που αντι-
στοιχεί σε 0,43 φορές την καθαρή ενσώ-
ματη θέση της τράπεζας, μετά την ΑΜΚ
και την εξυγίανση του ισολογισμού της. H
τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, με
οριακό discount από την τιμή στην αγορά,
και το πολύ υψηλό ενδιαφέρον των υφι-
στάμενων μετόχων αλλά και νέων επεν-
δυτών υπογραμμίζουν την ορθότητα της
στρατηγικής της τράπεζας αλλά και το εν-
διαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για
την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής
οικονομίας και τις προοπτικές κερδοφο-
ρίας της Alpha Bank.

Στρατηγική
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η Al-

pha Bank θα μπορούσε να βγάλει σε
υψηλότερα επίπεδα την τιμή διάθεσης,
αλλά δεν το έπραξε, καθώς σε αυτή την
περίπτωση θα έμεναν εκτός βιβλίου με-
γάλα διεθνή ονόματα του χώρου των
επενδύσεων.

Από τη διαδικασία της δημόσιας προ-
σφοράς, που έτρεξε στην Ελλάδα, προ-
έκυψαν αδιάθετες μετοχές για τη δια-
νομή των οποίων θα αποφασίσει το Δ.Σ.
της Συμμετοχών, αφού συνυπολογίσει
τη γνώμη των γενικών συντονιστών και
διαχειριστών του βιβλίου προσφορών
αναφορικά με την επιλογή μακροπρό-
θεσμων επενδυτών, που αγοράζουν με-
τοχές και τις διακρατούν σε βάθος χρό-
νου (buy and hold investors). Υπό το
παραπάνω πρίσμα, η κατανομή δεν έχει
ακόμη ολοκληρωθεί.

Το ύψος της ΑΜΚ κινείται μεταξύ 780
με 800 εκατ. ευρώ και επομένως θα εκ-
δοθούν ισάριθμες μετοχές που θα διατε-
θούν προς 1 ευρώ έκαστη. Τα καθαρά

έσοδα θα ανέλθουν σε 757,5 εκατ. ευρώ,
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, στο σύνο-
λό τους, για να καλύψει η Alpha Services
& Holdings ισόποση αύξηση κεφαλαίου
της 100% θυγατρικής της Alpha Bank.

Πού θα χρησιμοποιηθούν
Τα 757,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποι-

ηθούν από την Alpha Bank για ανάλωση
κεφαλαίων, που προκαλεί η πιστωτική
επέκταση, ύψους 10 δισ. ευρώ, που σχε-
διάζει για την τετραετία 2021-24 σε Ελλά-
δα (8 δισ. ευρώ) και Ρουμανία, ενώ θα πα-
ράσχουν την αναγκαία ευελιξία για δέ-
σμευση χρηματοδότησης σε έργα υψη-
λής αξίας. Υπό το παραπάνω πρίσμα η Al-

pha υπόσχεται απόδοση ενσώματων
ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 15% με
20% από τις νέες χορηγήσεις, που θα χρη-
ματοδοτήσουν τα «φρέσκα» κεφάλαια.
Επί του συνόλου των εργασιών -παλαιών
και νέων- η απόδοση ενσώματων ιδίων
κεφαλαίων (RoTVE) διαμορφώνεται πε-
ρίπου στα επίπεδα που υπόσχονται και οι
υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Ειδικό-
τερα το πλάνο της Alpha προβλέπει
RoTVE της τάξης του 7% το 2022, 9% το
2023 και 10% το 2024.

Μέρος της παραπάνω απόδοσης του
2024 (3%) θα έρθει από την προαναφερό-
μενη πιστωτική επέκταση, ένα άλλο (4%)
από τη μείωση των NPEs και τη συρρί-

κνωση των προβλέψεων (80 μονάδες βά-
σης το 2022 - 60 μονάδες βάσης το 2024)
και τα υπόλοιπα από την υποσχόμενη αύ-
ξηση των προμηθειών (1%), τη μείωση του
κόστους (1%) και την ενίσχυση των δρα-
στηριοτήτων της θυγατρικής στη Ρουμα-
νία (1%).

Ποιοι μετείχαν στην ΑΜΚ
J. Paulson, Schroders, Capital, Black-

Rock, EBRD, Helikon είναι μερικά από τα
ονόματα που συμμετείχαν στην ΑΜΚ, ενώ
επενδυτικές θέσεις διατήρησαν η Odey
Asset Management, η Charles Schwab,
η Dimensional Fund, η RBC Global, η
Baring Asset Management, η Russell In-
vestment κ.ά. Το ΤΧΣ εγγράφηκε για -το
μεγαλύτερο- μέρος των αναλογούντων
δικαιωμάτων του και το ποσοστό του θα
υποχωρήσει στο 9%. 

Νέα εποχή για την Alpha Bank 
amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

Επιτυχημένη η πρώτη
αναπτυξιακή αύξηση 
κεφαλαίου έπειτα από 
μια δωδεκαετία - Υπερκάλυψη
1,7 φορές - Συμμετοχή 
ισχυρών ξένων επενδυτών

Στο 9% η συμμετοχή του ΤΧΣ
Η μερική συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha, 9%, ήταν αποτέλεσμα
της ισχυρής ζήτησης και συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και ενισχύει την
πρόθεση για σταδιακή αποεπένδυση των συμμετοχών του στις ελληνικές
τράπεζες, διατηρώντας παράλληλα τις προοπτικές αποκόμισης αξίας στο
προσεχές μέλλον, ώστε να επωφεληθεί το ελληνικό Δημόσιο από την προ-
βλεπόμενη βελτίωση της κερδοφορίας της τράπεζας. Το ΤΧΣ επιδιώκει τη
διαρκή υποστήριξη της Alpha στην εκτέλεση του ευρύτερου σχεδίου «To-
morrow», το οποίο εξυπηρετεί παράλληλα τις προτεραιότητες της τράπε-
ζας αλλά και της ελληνικής οικονομίας στη μετα-πανδημία εποχή.



ΟΟ τουρισμός μείωσε
στο 15,4% τον δείκτη
ανεργίας τον Μάιο

Το άνοιγμα της οικονομικής δραστη-
ριότητας και ειδικότερα του τουρισμού
οδήγησε σε σημαντική μείωση της ανερ-
γίας τον Μάιο, ενώ την ίδια στιγμή ο δεί-
κτης του οικονομικού κλίματος παραμέ-
νει σε υψηλά επίπεδα και οι παραγγελίες
προς την ελληνική βιομηχανία διαμορ-
φώνονται στο υψηλότερο επίπεδο από το
2000! Ειδικότερα:

1. Ο δείκτης της ανεργίας υποχώρησε
τον Μάιο στο 15,4% από 16,9% τον αντίστοι-
χο περσινό μήνα και 17,2% τον περασμένο
Απρίλιο. Το προστατευτικό δίχτυ στις
συμβάσεις των εργαζομένων, το πρό-
γραμμα «Συν-Εργασία» αλλά και το
άνοιγμα νέων δραστηριοτήτων, σε συν-
δυασμό με την έναρξη της τουριστικής
περιόδου, είχαν ως αποτέλεσμα την αύ-
ξηση της απασχόλησης, ενώ η τάση αυτή
αναμένεται να επιταχυνθεί τουλάχιστον
έως τον Σεπτέμβριο. 

2. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος του
ΙΟΒΕ παρέμεινε τον Ιούνιο σε υψηλά επί-
πεδα και συγκεκριμένα στις 108,7 μονά-
δες, έναντι 108,6 μονάδες τον Μάιο. Η
επίδοση αυτή ενσωματώνει προσδοκίες
για εντυπωσιακή ανάκαμψη της οικονο-
μίας τους επόμενους μήνες, κάτι που κα-
ταγράφεται σε όλους τους επιμέρους
κλάδους. Με εξαίρεση την καταναλωτική
εμπιστοσύνη, όπου υπήρξε μια οριακή
υποχώρηση, οι κλάδοι Λιανικού Εμπορί-
ου, Βιομηχανίας, Κατασκευών και Υπηρε-
σιών βελτίωσαν για ακόμη έναν μήνα τη
θέση τους. 

3. Η ελληνική μεταποίηση σημείωσε
νέα σημαντική βελτίωση τον Ιούνιο και εί-
ναι χαρακτηριστικό το ότι οι νέες παραγ-
γελίες αυξήθηκαν με τον υψηλότερο
ρυθμό από τον Απρίλιο του 2000! Η ση-
μαντική βελτίωση του διεθνούς περιβάλ-
λοντος αναμένεται να δώσει ταχύτερη
ώθηση στις ελληνικές εξαγωγές τους
επόμενους μήνες.

Τ
ις οκτώ αλήθειες στα οκτώ ψέματα
του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο καθεστώς
των επικουρικών συντάξεων των
νέων εργαζομένων αναδεικνύει το

υπουργείο Εργασίας. Όπως αναφέρεται σε
σχετικό ενημερωτικό σημείωμα:

1«To νέο σύστημα δεν θα οδηγήσει σε αύ-
ξηση των επικουρικών συντάξεων». 

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η μηνιαία επι-
κουρική σύνταξη ενός ασφαλισμένου με
ετήσιες αποδοχές 14.000 ευρώ και 40 έτη
ασφάλισης είναι 235 ευρώ και μπορεί να
φτάσει τα 326 ευρώ με βάση την επαγγελμα-
τική διαχείριση των κεφαλαίων του ΕΦΚΑ
και στα 479 ευρώ με βάση τον μέσο όρο των
χωρών του ΟΟΣΑ. 

2«Τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα δεν
χρησιμοποιούνται στις περισσότερες

χώρες». 

Στον ΟΟΣΑ το 50% των εργαζομένων καλύ-
πτεται από το κεφαλαιοποιητικό σύστημα,
στη Γερμανία το 55%, στο Βέλγιο το 50%, στη
Γαλλία το 32%, στη Σουηδία το 100% και στη
Δανία τι 80%. 

3«Οι 18 από τις 30 χώρες που είχαν κεφα-
λαιοποιητικά συστήματα τα εγκατέλει-

ψαν». 

Μερικές από τις 18 χώρες που εγκατέλει-
ψαν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι οι
εξής: Βενεζουέλα, Κολομβία, Ισημερινός,
Βολιβία, Νιγηρία, Γκάνα, Βόρεια Μακεδονία,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αρμενία.
Ιδιωτικοποίησαν πλήρως το σύστημα και στο
τέλος το εγκατέλειψαν. 

4«To κόστος μετάβασης είναι απαγορευ-
τικό».

Το κόστος στο νέο σύστημα θα είναι 120
εκατ. ετησίως ή 6 δισ. στα 50 χρόνια. Σημει-

ώνεται ότι ο Προϋπολογισμός καταβάλλει
κάθε χρόνο στα ταμεία 15 δισ. ευρώ για την
πληρωμή των συντάξεων. 

5«H κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί την επι-
κουρική ασφάλιση».

Η διαχείριση θα γίνεται από ένα δημόσιο
ταμείο, το ΤΕΚΑ, και οι ασφαλισμένοι θα
έχουν τον ατομικό τους λογαριασμό, ελέγ-
χοντας κάθε στιγμή πού πάνε οι εισφορές
τους. 

6«H κυβέρνηση “τζογάρει” με τις εισφο-
ρές των νέων ασφαλισμένων».

Δεν αλλάζει τίποτα για τους σημερινούς
ασφαλισμένους, οι οποίοι θα καλυφθούν
μέχρι τον τελευταίο. Για τους νέους ασφαλι-
σμένους, το κράτος εγγυάται την επιστροφή
των εισφορών, αν δεν πάνε καλά οι επενδύ-
σεις λόγω διεθνούς αναταραχής. 

7«Η διοίκηση του νέου Ταμείου που θα
διαχειρίζεται τις εισφορές των νέων

ασφαλισμένων έχει ακαταδίωκτο». 

Θα υπάρχει αυξημένη ευθύνη των μελών
του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαι-
οποιητικής Ασφάλισης, Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θεσπίσει το ακατα-
δίωκτο για μέλη της ΑΑΔΕ. 

8«Δεν ισχύει το ότι οι αλλαγές είναι μονό-
δρομος, γιατί τα ταμεία συνεχώς “χά-

νουν” από το δημογραφικό πρόβλημα». 

Το δημογραφικό πρόβλημα είναι υπαρκτό,
αλλά το κεφαλαιοποιητικό σύστημα εφαρ-
μόζεται μόνο σε ένα μέρος της επικουρικής
ασφάλισης. 

ΗSBC: Διπλασιάζει
την πρόβλεψη 
για την ανάπτυξη 
της οικονομίας

Σε έντονα ανοδική αναθεώρηση του
ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας για φέτος προχωρά η
HSBC, ανεβάζοντας τον πήχη στο
4,5%, από 2,2% πριν. Ο βρετανικός
επενδυτικός οίκος προβλέπει επι-
στροφή της ελληνικής οικονομίας
στα επίπεδα προ κορονοϊού, μέσα
στο β’ τρίμηνο του 2022, εκτιμώντας
ότι η αύξηση του ΑΕΠ την επόμενη
χρονιά θα διαμορφωθεί στο 5,5%.
Βασικό καταλύτη για δυναμική επι-
στροφή στην ανάπτυξη αποτελούν
οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, οι
οποίοι θα τροφοδοτήσουν τις επεν-
δύσεις αλλά και την αύξηση της
απασχόλησης. Προβλέπει, δε, μεί-
ωση της ανεργίας φέτος στα 16,7%,
από 17% που ήταν η αρχική πρόβλε-
ψη, ενώ του χρόνου αναμένεται πε-
ραιτέρω μείωση στο 16,3%. Η HSBC
αναφέρει ότι το έλλειμμα του Προ-
ϋπολογισμού θα παραμείνει για
τουλάχιστον μία διετία, ενώ το χρέ-
ος θα διαμορφωθεί στο τέλος του
επόμενου έτους στο 202,3%. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ε Σ

Οι αλήθειες στα fake
news του ΣΥΡΙΖΑ
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Σ
ε συμφωνία με τους με-
τόχους της Direktna Ban-
ka a.d. Kragujevac («Di-

rektna»), για τη συγχώνευσή
της με τη θυγατρική της Euro-
bank στη Σερβία, Eurobank a.d.
Beograd, κατέληξε η διοίκηση
της τράπεζας. Η συνενωμένη
τράπεζα («Eurobank Dire-
ktna») θα έχει συνολικά περι-
ουσιακά στοιχεία άνω των 2 δισ.
ευρώ, συνολικά ίδια κεφάλαια
άνω των 300 εκατ. ευρώ και,
μετά την πλήρη υλοποίηση των
εκτιμώμενων συνεργειών, προ
προβλέψεων και καθαρά κέρδη
άνω των 50 εκατ. ευρώ και 35 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Το μερίδιο αγοράς της ενοποιημένης τράπεζας θα υπερβεί το 6,5%, βάσει
συνολικών δανείων, καθιστώντάς την έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα στη Σερβία. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Euro-
bank θα ελέγχει περίπου το 70% της ενοποιημένης τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο 30% θα κατέχουν οι δύο μέτοχοι της Direktna, Σέρ-
βοι επιχειρηματίες Andrej Jovanovic και Bojan Milovanovic. Η Eurobank διατηρεί επίσης το μάνατζμεντ του νέου σχήματος και
θα διορίζει CEO. Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για τη Eurobank με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται κατά 3% μετά
την υλοποίηση των συνεργιών.

ΟΠΑΠ: Άλλαξε τα δύο μεγαλύτερα
παιδιατρικά νοσοκομεία

Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν αναμορφωθεί

13.910 τετραγωνικά μέτρα και έχουν παραδοθεί

28 έργα με ριζικά ανακαινισμένες υποδομές,

πλήρως εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις,

ολοκαίνουργιο εξοπλισμό και μοντέρνα διακό-

σμηση, που συνθέτουν πια την εικόνα των παι-

διατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και

«Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού». Έχει ολο-

κληρωθεί πάνω από το 85% της ανακαίνισης και

τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία έχουν αλλάξει.

Πίσω από τη μεταμόρφωση των δύο μεγαλύτε-

ρων παιδιατρικών νοσοκομείων της Ελλάδας

βρίσκεται ο ΟΠΑΠ, που υλοποιεί την ολική ανα-

καίνισή τους. Πρόκειται για μια ουσιαστική

επένδυση, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμι-

ση της δημόσιας υγείας και στην παροχή υψη-

λού επιπέδου νοσηλείας σε χιλιάδες παιδιά.

Jysk: Στο River West αποκτά θέση
Η δανέζικη αλυσίδα οικιακού εξοπλισμού

Jysk σχεδιάζει να αναπτύξει τουλάχιστον 7-

8 νέα καταστήματα φέτος και ανακοίνωσε εί-

σοδο και της υπηρεσίες για επαγγελματίες,

διευρύνοντας το αποτύπωμά της στην τοπική

αγορά, όπου συμπλήρωσε πέντε χρόνια δρα-

στηριότητας. Η Jysk δεν σταμάτησε να ανα-

πτύσσει νέα καταστήματα την περίοδο της

πανδημίας, προσθέτοντας 10 συνολικά στην

οικονομική χρήση Σεπτέμβριος 2019 - Αύ-

γουστος 2020. Στη νέα χρήση έχει ανοίξει σε

Ελευσίνα, Πικέρμι, Κηφισό, Μεταμόρφωση,

Καλλιθέα και έχει ήδη συνάψει σύμβαση για

κατάστημα στο River West.

Πειραιώς: Καλοκαιρινές αγορές
στα Max Stores με κέρδος 20%

Όφελος 20% θα έχουν οι κάτοχοι καρτών που

συμμετέχουν στο πρόγραμμα yellow της Τρά-

πεζας Πειραιώς σε κάθε αγορά τους στα Max

Stores. Συγκεκριμένα, όσοι έχουν κατεβάσει

και ενεργοποιήσει στη συσκευή τους το νέο

yellow app του προγράμματος, το διάστημα

έως 28/7/2021 θα κερδίζουν 100 yellows ανά

ένα ευρώ. Οι αγορές μπορούν να γίνουν στα

φυσικά καταστήματα Max Stores.
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Το «πράσινο φως» από τη ΡΑΕ πήρε η Damco Energy του Ομίλου Κοπελού-

ζου για την αύξηση της ισχύος του σχεδιαζόμενου σταθμού ηλεκτροπαρα-

γωγής στα 840 MW από 662 MW. Η Damco Energy έλαβε και έγκριση για τη

μεταβίβαση της άδειας παραγωγής στην «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξαν-

δρούπολης», η οποία αποτελεί και εταιρεία ειδικού σκοπού. Σε αυτήν,

όπως έχει αναγγείλει ο Όμιλος Κοπελούζου, θα εισέλθει με ποσοστό 25% η

Εταιρεία Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής των Σκοπίων «AD ESM». Ο σταθ-

μός συνδυασμένου κύκλου θα αποτελείται από μία αεριοστροβιλική μονά-

δα ισχύος 570 MW και από μία ατμοστροβιλική ισχύος 270 MW. Η αύξηση της συνολικής ισχύος αποφασίστηκε με γνώμονα

τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας. Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, ο καθαρός βαθμός απόδοσης σε πλήρες φορτίο είναι

στο 62,5%, ενώ η καθαρή ισχύς του σταθμού είναι στα 820 MW.

Την ανοδική της πορεία συνέχισε και το οικονομικό έτος 2020-2021 η Κω-

τσόβολος, κατορθώνοντας να καταγράφει αύξηση πωλήσεων που ανέρχε-

ται στο 65%, τα τελευταία 7 χρόνια. Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος

2020-2021 (1/5/2020-30/4/2021) ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 579 εκατ.

ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,6%, σε σχέση με το προηγούμενο οικονομι-

κό έτος 2019-2020, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων

έφτασαν τα 43,8 εκατ., από 43,6 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά

κέρδη ανήλθαν στα 20,9 εκατ., από 22,4 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος ανήλθαν στα 11

εκατ., από 11,4 το προηγούμενο έτος και τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 114%, φτάνοντας τα 76,6 εκατ. ευρώ.

Κωτσόβολος: Επέκταση στο εξωτερικό με αφετηρία την Κύπρο

Eurobank: Συγχωνεύει τη θυγατρική 
στη Σερβία με την Direktna Banka

Αλεξανδρούπολη - Κοπελούζος: Αύξηση ισχύος 
της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής



Mytilineos
Εξαγορά έργων ηλιακής
ενέργειας στην Ιρλανδία

Η
Mytilineos μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώ-
σιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD)
ανακοινώνει την εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων

ηλιακής ενέργειας 14M W σε διαδικασία ανάπτυξης στη
Δημοκρατία της Ιρλανδίας, από την Elgin Energy, μία από
τις κορυφαίες πλατφόρμες ανάπτυξης έργων ηλιακής
ενέργειας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλαν-
δία. Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα επωφεληθεί από μακρο-
πρόθεσμες χρηματοπιστωτικές Συμβάσεις επί Διαφο-
ρών (CFDs) που θα ανατεθούν στο πλαίσιο της δημοπρα-
σίας 2020 RESS 1 (εθνική δημοπρασία για ΑΠΕ στη Δη-
μοκρατία της Ιρλανδίας) και, μόλις ενεργοποιηθούν τα
έργα αυτά, θα παρέχουν επαρκή και ανταγωνιστική ως
προς το κόστος ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές σε περισσότερα από 4.000 σπίτια και θα αντισταθ-
μίζουν ετησίως 7.000 τόνους εκπομπών άνθρακα στη
Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Specisoft: Συμμετοχή σε Διαγωνισμό 
του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου
Η Specisoft συμμετέχει σε διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό
του ΕΑΠ με το Λογισμικό Επιχειρησιακών Παιγνίων
Business Game, της κατηγορίας serious games. Η
λύση που ζητείται μέσω του διαγωνισμού έχει τα χα-
ρακτηριστικά να «τρέχει» σε ειδικούς servers με δυ-
νατότητες να οργανωθούν πολλά ταυτόχρονα επιχει-
ρησιακά παίγνια με συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών -
εικονικών manager, που φέρονται να διοικούν, απο-
μακρυσμένα και εικονικά, και με τη συμμετοχή αντα-
γωνιστικών επιχειρήσεων. Ο νικητής ορίζεται βάσει
αλγορίθμου που περιλαμβάνει στόχους που ανακοι-
νώνονται από τον εποπτεύοντα καθηγητή και αφορούν
μεταξύ άλλων στην κυριαρχία της επιχείρησης στην
αγορά, την αξία της κ.ά. 

Συγκροτήθηκε σε σώμα το
Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛ.ΠΕ.
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σε
συνέχεια Α) του διορισμού τεσσάρων μελών στο
νέο Διοικητικό της Συμβούλιο από το ελληνικό
Δημόσιο με τη με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2021
επιστολή των υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος - Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 20
παρ. 2 (α) του Καταστατικού της Εταιρείας και Β)
της εκλογής επτά μελών του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου από τη σημερινή Τακτική Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων. Το νέο ενδεκαμελές Διοι-
κητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη σημερι-
νή του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής: Ιωάννης Παπαθανασίου πρόεδρος - μη
εκτελεστικό μέλος, Ανδρέας Σιάμισιης διευθύ-
νων σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος
Αλεξόπουλος εκτελεστικό μέλος, Ιορδάνης Αϊ-
βάζης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Θεό-
δωρος - Αχιλλέας Βάρδας μη εκτελεστικό μέ-
λος, Νικόλαος Βρεττός ανεξάρτητο μη εκτελε-
στικό μέλος, Αναστασία Μαρτσέκη μη εκτελε-
στικό μέλος, Αλέξανδρος Μεταξάς μη εκτελε-
στικό μέλος, Lorraine Σκαραμαγκά ανεξάρτητο
μη εκτελεστικό μέλος, Παναγιώτης Τριδήμας
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αλκιβιάδης -
Κωνσταντίνος Ψάρρας μη εκτελεστικό μέλος. Η
θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου εί-
ναι τριετής, ήτοι μέχρι τις 30/6/2024.

Εθνική Ασφαλιστική: Διάκριση 
για τις επιδόσεις στην ΕΚΕ

Η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία συμπληρώνει 130
χρόνια διαρκούς και πρωταγωνιστικής παρουσίας
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, διακρίθηκε για
τις επιδόσεις της στην Εταιρική Υπευθυνότητα, βά-
σει των διεθνών κριτηρίων αξιολογήσεων CR Index.
Ειδικότερα, η Εθνική Ασφαλιστική απέσπασε την
Bronze διάκριση για την αποτελεσματική εφαρμογή
των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσι-
μης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολό-
γησης «CR Index 2020-2021», που για 13η χρονιά
διενήργησε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σε συ-
νεργασία με το Business in the Community (BITC).
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Στα 1,4 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο
της Intracom Holdings

Την αισιοδοξία του για το μέλλον της Intracom
Holdings εξέφρασε ο πρόεδρος Σωκράτης Κόκκα-
λης, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευση
των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Ο κ.
Κόκκαλης τόνισε ότι ο Όμιλος περιλαμβάνει δύο
πρωτοπόρες στον κλάδο τους εταιρείες, την Intra-
soft International, την IDE, αλλά και την Intrakat, η
οποία με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της
στον χώρο της ενέργειας επιφυλάσσει ευχάριστες
ειδήσεις το επόμενο διάστημα. Ο Δημήτρης Κλώ-
νης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου Intracom Holdings αναφέρθηκε και στο
ανεκτέλεστο του Ομίλου, που ανήλθε σε 1,4 δισ. ευ-
ρώ, σηματοδοτώντας τη δυναμική των επιχειρήσε-
ων για γρήγορη ανάκαμψη.

Η Leitwind στο Δίστομο 
με τρεις ανεμογεννήτριες
Η εταιρεία Leitwind έρχεται να προσθέσει ένα
ακόμη έργο. Πρόκειται για τρεις ακόμη ανεμο-
γεννήτριες τύπου LTW80 (1,5 MW) που θα συμ-
βάλλουν στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση
της χώρας. Κοντά στο αιολικό πάρκο Γαϊδου-
ρορράχη, η Leitwind εγκατέστησε ένα αιολικό
πάρκο στο Ύψωμα.

Space Hellas: Απέκτησε το 32,49%
της Epsilon Singularlogic

Η Space Hellas ανακοίνωσε ότι στις 29/6/2021
αγόρασε από την Epsilon Net A.E. 3.247.000 κοινές
ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Epsilon Singu-
larlogic A.E., ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης,
έναντι τιμήματος 1,00 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συ-
νολικά 3.247.000 ευρώ, το οποίο και καταβλήθηκε
ολοσχερώς. Με την αγοραπωλησία αυτήν, η οποία
γίνεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της απόσχι-
σης από την Epsilon Net A.E. του κλάδου των εμπο-
ρικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και
ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατ-
φόρμας PYLON, η Sρace Hellas αποκτά το 32,49%
της Epsilon Singularlogic A.E., καθώς, σύμφωνα με
τη σχετική αποτίμηση, η αξία του κλάδου ο οποίος
αποσχίστηκε ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η
«ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά», το μέγα
μοναστήρι της ΑΕΚ για να θυμίζει τον
ξεριζωμό και τις χαμένες πατρίδες του
Ελληνισμού της Πόλης, ανοίγει την

προσεχή Δευτέρα παράθυρο στο όνειρο μιας θέ-
σης τη… μεθεπόμενη περίοδο. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, όποιος αγοράσει διαρ-
κείας την προσεχή σεζόν αποκτά το «ιερό προνό-
μιο» να έχει ειδική κάρτα πιστοποίησης για απευ-
θείας πρόσβαση και τη μεθεπόμενη, όταν το υπερ-
σύγχρονο γήπεδο θα ανοίξει τις πύλες του για να
υποδεχτεί τις μνήμες ενός ολόκληρου λαού.

Τα εισιτήρια διαρκείας της προσεχούς σεζόν
κυκλοφορούν τη Δευτέρα και όσον αφορά στις τι-
μές η ΠΑΕ ΑΕΚ, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολι-
τικής των τελευταίων χρόνων λόγω της πανδη-
μίας, θα διατηρήσει τις ίδιες, ενώ θα υπάρξουν και
αρκετές εκπτωτικές κατηγορίες. Επίσης, όπως θα
διαβάσετε στη σχετική ανακοίνωση, η ΠΑΕ ΑΕΚ
παρέχει εκπτωτικά προνόμια στους Ενωσίτες άνω
των 65 ετών. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ:
* Οι τιμές θα είναι ίδιες και στις ίδιες θύρες του

ΟΑΚΑ με αυτές της τελευταίας σεζόν που κυκλο-
φορήσαμε διαρκείας, δηλαδή της σεζόν 2019-20.

* Θα υπάρξουν εξαιρετικές εκπτωτικές κατηγο-
ρίες, που θα ανακοινωθούν, για νέους 18-24 ετών,
για την κιτρινόμαυρη οικογένεια, για ΑμεΑ και για
τους Ενωσίτες άνω των 65 ετών. 

* Τα διαρκείας της φετινής σεζόν με βάση ειδική
μελέτη του τμήματος εισιτηρίων της ΠΑΕ ΑΕΚ δί-
νουν απευθείας πρόσβαση στα διαρκείας την επόμε-
νη σεζόν στην «ΟΠΑΠ Arena» ανεξαρτήτως των δύο
άλλων προνομιακών κατηγοριών που ισχύουν και
έχουν από τα προηγούμενα χρόνια ανακοινωθεί από
την ΠΑΕ ΑΕΚ (εισιτήρια Γ’, Β’ Εθνικής και τριετία).

* Άλλωστε, η φετινή καμπάνια των εισιτηρίων
διαρκείας της ΑΕΚ για τη σεζόν 2021-22, όπως θα
αποκαλυφθεί την Παρασκευή, ακόμη και οι φετινές
κάρτες των εισιτηρίων διαρκείας σχετίζονται άμεσα
με την επερχόμενη μετακόμιση στο σπίτι μας!

* Εννοείται ότι η περσινή σεζόν που δεν βγήκαν

διαρκείας λόγω πανδημίας δεν μετράει για τη
συμπλήρωση τριετίας των παλιών κατόχων.

* Τη Δευτέρα 5 Ιουλίου ξεκινάει η διάθεση των
εισιτηρίων διαρκείας και μέχρι και την Πέμπτη 22
Ιουλίου θα έχουν το δικαίωμα οι παλιοί κάτοχοι να
ανανεώσουν τα εισιτήριά τους στις ίδιες θέσεις
που είχαν το 2019-20.

* Το τμήμα εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ
θα λειτουργήσει και φέτος κάτω από τη θύρα των
επισήμων του ΟΑΚΑ (είσοδος από κεντρική Πύλη
A του ΟΑΚΑ), οι ώρες λειτουργίας θα είναι από
10.00 - 18.00 (Δευτέρα έως Παρασκευή), 10.00 -
14.00 το Σάββατο.

* Για το θα ισχύσει με τις ηλεκτρονικές αγορές
μέσω του aekfc.gr και για τη λειτουργία του τηλε-
φωνικού κέντρου στην επίσημη ενημέρωση της
Παρασκευής.

* Θα ισχύσουν οι γνωστοί τρόποι πληρωμής με
μετρητά, πιστωτικές κάρτες με δόσεις και με κα-
τάθεση στον λογαριασμό της ΠΑΕ ΑΕΚ στην Τρά-
πεζα Πειραιώς.

Διαρκείας με… θέα την 
«ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά» 
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Ο
πλανήτης του μπάσκετ μπορεί να
αναπνεύσει ξανά… Ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο των Μιλγουόκι Μπακς

απέφυγε τα χειρότερα, έπαθε μια απλή
«υπερέκταση μυών» στο αριστερό γόνατο
στο 4ο ματς με τους Ατλάντα Χοκς και είναι
καλά. Υπήρχαν φόβοι ότι υπέστη ρήξη χια-
στών λόγω του τρόπου με τον οποίο έπεσε
στο παρκέ στην προσπάθειά του να κόψει
τον Κλιντ Καπέλα, αλλά ευτυχώς η μαγνητι-
κή τομογραφία δεν έδειξε κάτι το ανησυχη-
τικό. Στα «injury reports» του ΝΒΑ ο Αντετο-
κούνμπο αναφέρεται με πιθανότητες 75% να
ξαναγυρίσει αμέσως στο παρκέ. Ήταν η
δεύτερη φορά που ο Έλληνας, δύο φορές
MVP, είχε τραυματισμό στο ΝΒΑ. Η πρώτη
ήταν πέρυσι, πάλι στη σειρά των τελικών, όταν χτύπησε στον αστράγαλο, έμεινε έξω μετά το τρίτο ματς και αυτό είχε ως
συνέπεια τον αποκλεισμό των Μπακς από τους Χιτ. Ο Γιάννης έχει κατά μέσο όρο 28,2 πόντους, 12,7 ριμπάουντ και 5,2
ασίστ στη σειρά των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας. 

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιάννης Τόκιο 2021: 
Αναχώρησαν οι κωπηλάτες

Στην Ιαπωνία βρίσκεται ήδη η πρώτη Ολυμπια-
κή αποστολή της Ελλάδας εν όψει των Ολυμπια-
κών Αγώνων του Τόκιο. Είναι οι κωπηλάτες Στέ-
φανος Ντούσκος (σκιφ), Αννέτα Κυρίδου (σκιφ)
και Χριστίνα Μπούρμπου - Μαρία Κυρίδου (δίκω-
πος άνευ). Μαζί τους και οι προπονητές τους, Πο-
στιλιόνε και Φώτου. Θα προετοιμαστούν σε πε-
ριοχή 300 χιλιόμετρα μακριά από το Τόκιο.

Αυλαία με ματσάρες 
στη φάση των 8

Με δύο μεγάλα παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυ-
λαία των προημιτελικών του Euro 2021. Στην Αγία
Πετρούπολη (19.00) η Ελβετία θα αντιμετωπίσει
την Ισπανία και στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου
(22.00) το Βέλγιο θα κονταροχτυπηθεί με την Ιτα-

λία. Οι νικητές των δύο αγώνων θα παίξουν με-
ταξύ τους στα ημιτελικά.

Εκτός και η Σάκκαρη…

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και η Μαρία Σάκ-
καρη αποκλείστηκε από το τουρνουά Grand S-
lam του Wimbledon. Η Ελληνίδα πρωταθλή-
τρια έμεινε μακριά από τις εμφανίσεις της στο
πρόσφατο Roland Garros. Ο αγώνας έγινε σε
δύο μέρες. Προχθές έχασε 7-5, διακόπηκε και
συνεχίστηκε χθες, αλλά η Σάκκαρη έχασε και
το δεύτερο σετ 6-4.

Μεταγραφικά…
Η ΑΕΚ υπόγραψε τον Γιώργο Τζα-

βέλλα, συνεχίζει να κυνηγάει τον Σέρ-
χιο Αραούχο, ενώ έχει κλείσει τον Γάλ-

λο φορ Λε Ταλέκ. Ο Παναθηναϊκός διώ-
χνει τον Σενεγαλέζο μέσο Γιουνούς Σαν-

καρέ. Ο Ολυμπιακός χάνει τον διεθνή Τσέχο
γκολκίπερ Τόμας Βάτσλικ, ο οποίος καταλήγει
στη Νάπολι. Ο Ατρόμητος επανένταξε στο ρόστερ
του τον Ευθύμη Κουλούρη. Ο Ιωνικός απέκτησε
τον 37χρονο Αλεξίς Ρομαό, πρώην παίκτη του
Ολυμπιακού.

Σημαιοφόροι Κορακάκη 
και Πετρούνιας 
Η Άννα Κορακάκη και ο Λευτέρης Πετρούνιας θα είναι οι ση-

μαιοφόροι της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης

των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο από 23 Ιουλίου έως 8

Αυγούστου. «Είναι μεγάλη μας τιμή να κρατήσουμε την ελ-

ληνική σημαία», δήλωσαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελ-

ληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ελεύθερος… 
και ωραίος 
ο Μέσι

Για πρώτη φορά έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια, ήτοι 7.504 μέρες, ο Λιονέλ Μέσι είναι ελεύθερος 
από την Μπαρτσελόνα, καθότι τελείωσε το συμβόλαιό του. Είναι σχεδόν βέβαιο, ωστόσο, 
ότι γυρίζοντας από το Κόπα Αμέρικα θα υπογράψει νέο με τους Καταλανούς. Για αυτό η Μπαρτσελόνα 
πήρε τον επίσης ελεύθερο από τη Μάντσεστερ Σίτι, «κολλητό» του Μέσι, Σέρχιο Αγουέρο.
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«Mamma mia» από τη...
Σκιάθο η Γκόλντι Χόουν! 

• Τριάντα χιλιάδες ευρώ θα μοιράσει ο
«Survivor» Γιώργος Ασημακόπουλος
στα φιλανθρωπικά ιδρύματα Ελπίδα,
Φλόγα και Make a wish.

• Οι τέσσερις φιναλίστ του ριάλιτι
επιβίωσης Γιώργος Κόρομι, Σά-
κης Κατσούλης, Ηλίας Μπόγδα-
νος και Μαριαλένα Ρουμελιώτη
έφτασαν στην Ελλάδα για τον με-
γάλο τελικό της Κυριακής. 

• Η Ελένη Ράντου διέψευσε τις φήμες
περί κακής συνεργασίας με τις Δάφνη
Λαμπρόγιαννη και Φωτεινή Μπαξεβά-
νη στη σειρά «Ζακέτα να πάρεις».

• Ψάρεμα και μεζέδες με ουζάκια
για τον Γιάννη Πάρο και τον γιο του
Μιχαήλ-Άγγελο στην Πάρο.

• Γιάννης Πλούταρχος: Ντουέτο-έκ-
πληξη με την κόρη του Κατερίνα στο
τραγούδι «Πόσο ωραία μάτια έχεις».

• Γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη για
τον Κώστα Σόμμερ στην ταινία
«The Enforcer» του Αντόνιο
Μπαντέρας!

• Στις Σπέτσες κάνουν διακοπές η εγ-
κυμονούσα Όλγα Κεφαλογιάννη με τον
σύζυγό της Μίνωα Μάτσα.

• Ο Ορέστης Τζιόβας αποκάλυψε
ότι νόσησε από τον Covid, έπαθε
πνευμονία και νοσηλεύτηκε σε
νοσοκομείο.

• Θρήνος για τον Χρήστο Δάντη από τον
ξαφνικό θάνατο του ετεροθαλούς
αδελφού του Σάββα Αξιώτη. Ο ηθοποι-
ός «έφυγε» από ανακοπή.

• Γνωστή παρουσιάστρια έχει
νεύρα με την απλήρωτη δημοσιο-
γραφική της ομάδα, επειδή αρ-
νούνται να εργαστούν.

• Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε η Σάρον
Πρέστον-Φόλτα, η άγνωστη επί χρόνια
κόρη του Λούις Άρμστρονγκ, συμμετέ-
χοντας στην παγκόσμια πρεμιέρα της
ταινίας «Η μικρή Σάτσμο» του Τζον
Αλεξάντερ. 

Χ
οροπηδώντας σαν… το κα-
τσίκι, η Χολιγουντιανή σταρ
Γκόλντι Χόουν γιόρτασε την
άφιξή της στη Σκιάθο! Με

εμφανή ενθουσιασμό ξεκίνησε τις
τρέλες, κάνοντας αστείες πιρουέτες
και φιγούρες μπαλαρίνας και πλα-
τσουρίζοντας στη θάλασσα. «Δεν
μπορώ, δεν θέλω να σταματήσω να
χορεύω στη Σκιάθο. Μamma mia, τι
νησί», έγραψε στο Instagram και οι
σχεδόν 1.000.000 followers την απο-
θέωσαν! Μάλιστα, το επικό βίντεο που
ανάρτησε έκανε τον γύρο του πλανή-
τη, διαφημίζοντας τις ομορφιές της
χώρας και των νησιών μας στα πέρατα του κό-
σμου!

Η διάσημη ηθοποιός και ο γόης-πρωταγωνι-
στής σύζυγός της Κερτ Ράσελ έφτασαν στο κατα-
πράσινο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων πριν
από λίγα 24ωρα και κατέλυσαν στο υπέροχο
εξοχικό σπίτι που διατηρούν τα τελευταία χρόνια
στη γενέτειρα του Παπαδιαμάντη. Τις περισσό-
τερες ώρες της μέρας βρίσκονται στην παραλία
απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα αλλά και
τα αγαπημένα τους παραδοσιακά πιάτα.

Ο Κερτ Ράσελ έχει αναλάβει ρόλο σκηνοθέτη
και οπερατέρ ταυτόχρονα, τραβώντας βίντεο με
το κινητό τηλέφωνο τη «Χρυσαφένια» του να
βουτάει στα καταγάλανα νερά, να χαζεύει στα μι-
κρά εμπορικά μαγαζιά και να περιδιαβαίνει τα
γραφικά σοκάκια. Ακριβοθώρητοι και οι δύο,
απολαμβάνουν τις σύντομες συζητήσεις με ντό-
πιους, ενώ ποζάρουν με χαμόγελο στις selfie
των θαυμαστών τους.

Η Γκόλντι Χόουν είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους
Σκιαθίτες για την απλότητα αλλά και την προ-

σφορά της στο νησί. Πέρυσι το ίδρυμα που φέρει
το όνομα της The Goldie Hawn Foundation -
εδρεύει στο Λονδίνο- έκανε σύμπραξη με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Σκιάθος». Σκοπός, η
εφαρμογή στα σχολεία του νησιού τού εκπαι-
δευτικού προγράμματος «MindUp» που «τρέ-
χει» σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κό-
σμο, βοηθώντας παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Είχε προηγηθεί το 2019 σχετική συνάντηση της
76χρονης Αμερικανίδας με τον δήμαρχο Σκιά-
θου Θοδωρή Τζούμα, στον οποίο ανέπτυξε τη φι-
λοσοφία της δράσης και έγινε άμεσα δεκτή από
τον τοπικό άρχοντα.

Το ζευγάρι πήρε τη σκυτάλη διακοπών στο νη-
σί των Σποράδων από τη λαμπερή Κέιτ Χάντσον!
Η διάσημη κόρη της Γκόλντι Χόουν έφτασε στη
Σκιάθο με τον σύζυγο και τα παιδιά της λίγες μέ-
ρες προτού μεταβεί στις Σπέτσες για τα γυρίσμα-
τα της ταινίας «Knives Out 2». Ακολούθησε την
ίδια τακτική με τη διάσημη μαμά της, δημοσι-
εύοντας στα προσωπικά της social media εικό-
νες και βίντεο από τις απίθανες παραλίες.



Σαρώνει στις συναυλίες Από την εκκλησία… στα γυρίσματα 

Αναβάλλεται προς το παρόν το ταξίδι μέλιτος
για τη φρεσκοπαντρεμένη Παναγιώτα Βλαντή.
Η όμορφη ηθοποιός, λίγα 24ωρα μετά τον μυ-
στικό «χορό του Ησαΐα» στην Ύδρα στο πλευρό
του αγαπημένου της Γιάννη Βλάχου, επέστρε-
ψε στη δουλειά με εντατικά γυρίσματα για τη
νέα σειρά του Alpha με τίτλο «Mama Rocks»! Η
πρωταγωνίστρια πόζαρε στο Διαδίκτυο χαμο-
γελαστή και ευτυχισμένη παρέα με τη συμπρω-
ταγωνίστριά της Φωτεινή Ντεμίρη, ενώ στο
ίδιο καστ συμμετέχουν ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης
και η Παρθένα Χοροζίδου!

«Βeauty day» για τη Θεοφανία

Η τηλεοπτική Βιολέτα της σειράς «Άγριες Μέ-
λισσες» Θεοφανία Παπαθωμά απολαμβάνει να
μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς της με
τους 80.000 followers και μια μέρα πριν από την
πρεμιέρα της παράστασης «Κάποτε στον Βόσπο-
ρο», στην οποία πρωταγωνιστεί, επισκέφτηκε
τον αγαπημένο της κομμωτή. Η ηθοποιός έβαψε
ρίζα και ανανέωσε το φωτεινό χρώμα των μαλ-
λιών της με λαμπερές ανταύγειες, όπως φαίνε-
ται και στη φωτογραφία που δημοσίευσε στα
προσωπικά της social media, ποζάροντας με τα
αλουμινόχαρτα. 

H Μαριέττα Χρουσαλά παραθε-
ρίζει οικογενειακώς στο «νησί
των θεών», επιλέγοντας για τη
διαμονή της μια πεντάστερη πο-
λυτελέστατη κατοικία με πισίνα
και απέραντη θέα στο Αιγαίο,
κατάλυμα που επιλέγουν Έλλη-
νες και ξένοι παραθεριστές για
ησυχία και ιδιωτικότητα. Μαυ-
ρισμένη και φορώντας κατα-
κόκκινο ολόσωμο μαγιό, η de-
signer πόζαρε ανέμελη στο In-
stagram σχολιάζοντας: «Αφή-
στε με εδώ για πάντα!».

Επαγγελματική στροφή
Από το «MasterChef 4» στα sex tapes του
Δημήτρη Σειρηνάκη! O 55χρονος Διονύ-
σης Πρώιος, ο υποψήφιος σεφ που γνω-
ρίσαμε στο ριάλιτι μαγειρικής του Star,
έκανε επαγγελματική στροφή ακολου-
θώντας καριέρα πορνοστάρ έναντι πολ-
λών χιλιάδων ευρώ. Τα πρώτα «καυτά»
επεισόδια με τίτλο «Dionysis diary» ολο-
κληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες και η
προβολή τους θα ξεκινήσει άμεσα στη
διαδικτυακή πλατφόρμα της Sirina. 

Χλιδάτες διακοπές 
στη Σαντορίνη 

Η
γνωστή ερμηνεύτρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη ξεκί-
νησε την πανελλαδική περιοδεία της με τις πρώτες
sold out συναυλίες και ένα κοινό να την αποθεώ-
νει on stage. Συγκινημένη από τη μεγάλη, ζεστή

και κεφάτη ανταπόκριση του κόσμου, η κόρη του Γιάννη Ζου-
γανέλη ευχαρίστησε τους θαυμαστές της δημοσίως. «Ο Ιού-
νιος μας χάρισε δύο υπέροχες βραδιές που μας έκαναν να
αναπνεύσουμε παρά τον καύσωνα, να πιστέψουμε, να θυμη-
θούμε ότι μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και ελεύθε-
ροι», έγραψε στο Instagram. Και συνέχισε: «Κυρίως μας χά-
ρισαν την κατανόηση πως ζούμε παίζοντας μουσική. Σας ευ-
χαριστώ που ήσασταν παρόντες για μια ακόμα φορά στην
πρώτη για φέτος καλοκαιρινή μας εξόρμηση. Λευκωσία και
Λεμεσό, καλή αντάμωση και θερμά ευχαριστώ», με το μουσι-
κό της ταξίδι να συνεχίζεται την 21η Ioυλίου στο Βεάκειο. 
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Στην Αθήνα η Ντέμι Μουρ
Στην Αθήνα βρίσκεται η Χολιγουντιανή σταρ Ντέμι Μουρ! Η παγκοσμί-
ου φήμης ηθοποιός «ψήφισε» Ελλάδα για το φετινό καλοκαίρι και κα-
τέφθασε στη χώρα μας παρέα με τη μεγαλύτερη κόρη της Ρούμερ, που
απέκτησε από τον γάμο με τον Μπρους Γουίλις! Οι δύο γυναίκες είχαν
όρεξη για shopping και επισκέφτηκαν το ατελιέ των «Mi-Ro» στην οδό
Ηροδότου, κάνοντας αγορές αρκετών χιλιάδων ευρώ.



Σ
ε πολλούς από εσάς αρέσει το ποδήλατο,
αν και δεν είναι φιλόξενες όλες οι πόλεις
της χώρας. Η ποδηλασία, ακόμα και σε
ερασιτεχνικό επίπεδο, προσφέρει υγεία,

ευεξία και είναι μια ιδανική γυμναστική για όλο το
σώμα και κυρίως για τα πόδια. Όμως, όπως σε
όλες τις μορφές άθλησης, έτσι και σε αυτή χρει-
άζεται να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να αποφύ-
γουμε τραυματισμούς. Συχνά πολλοί θεωρούν ότι
η ποδηλασία ως άσκηση μπορεί να προκαλέσει
πόνο στα γόνατα ή τραυματισμούς, γι’ αυτό και
άτομα τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν
από αυτήν δεν την κάνουν. Για όσους, λοιπόν, ανα-
ρωτιούνται για την άσκηση με ποδήλατο, ο Στυλια-
νός Θεοχαράκης, διευθυντής ορθοπεδικός, επι-
σημαίνει τα οφέλη της ποδηλασίας και εξηγεί τι
πρέπει να προσέχουμε. 

«Η ποδηλασία είναι μια πολύ καλή μορφή άσκη-
σης, που μπορεί να προσφέρει μια σειρά από οφέ-
λη για την υγεία. Επίσης, είναι ένας αποτελεσματι-
κός τρόπος για τη μείωση και τον έλεγχο του βά-
ρους, καθώς αυξάνει τον μεταβολικό μας ρυθμό,
βοηθώντας μας να κάψουμε λίπος. Έχει αποδειχ-
θεί από έρευνες ότι η τακτική άσκηση με ποδήλατο
βοηθάει και στη μείωση των ζητημάτων υγείας
που σχετίζονται με την καθιστική ζωή, ενώ βελτιώ-
νει τη φυσική μας κατάσταση καθώς και τη διάθε-
ση. Είναι μια άσκηση χαμηλού αντίκτυπου και
μπορεί να ωφελήσει τα άτομα με οστεοαρθρίτιδα.

Μάλιστα, η καθημερινή ποδηλασία βοηθά στην
ενίσχυση των τετρακέφαλων των ποδιών. Ωστόσο,
στην κοινότητα των ποδηλατών κυκλοφορεί η αντί-
ληψη ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα προκαλεί
πόνο στα γόνατα και στην πλάτη, μούδιασμα στα
χέρια και στους καρπούς, εγείροντας ερωτήματα
για την άσκηση. Επίσης, πολλοί ποδηλάτες, παρά

την εμπειρία τους, καταλήγουν να νιώθουν πόνο
στα γόνατα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι ευθύνεται η ποδηλασία, γιατί υπάρχουν αρκε-
τοί άλλοι παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν
στον πόνο στο γόνατο κατά την άσκηση. Μερικοί
από αυτούς είναι: η απουσία σωστού εξοπλισμού ή
η λανθασμένη ποδηλασία, οι ξαφνικές αλλαγές
στις συνήθειες ποδηλασίας, γενετικοί παράγοντες
κ.λπ.», αναφέρει ο κ. Θεοχαράκης.

Μας εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε, όταν κά-
νουμε ποδηλασία. «Ένα ποδήλατο που ταιριάζει
στις αναλογίες μας είναι από τα πιο σημαντικά
πράγματα για την αποφυγή του πόνου στο γόνατο.
Για παράδειγμα, ένα κάθισμα που είναι πολύ ψηλό
ή πολύ χαμηλό επηρεάζει το πόσο πρέπει να λυγί-
σει ή να επεκταθεί το γόνατό μας. Η σωστή τοποθέ-
τηση πρέπει να κρατάει το γόνατο σε γωνία 45 μοι-
ρών. Επίσης, ρυθμίζουμε τα πετάλια, έτσι ώστε να
μην είναι ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά από
το πλαίσιο του ποδηλάτου».
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Ποδηλασία: Είναι καλή για τα γόνατα; 

kpapakosto@yahoo.gr

Τι πρέπει να προσέξουμε, 
ώστε να αποφύγουμε 
τραυματισμούς…

Έμφαση στην προθέρμανση 
Η ποδηλασία, ως μορφή άθλησης, είναι
εύκολη και μπορεί να αποτελέσει μέρος
της καθημερινής μας ρουτίνας. Βοηθά
στην πρόληψη καρδιακής προσβολής,
εγκεφαλικού επεισοδίου, ορισμένων ει-
δών καρκίνου, διαβήτη, αρθρίτιδας, πα-
χυσαρκίας και κατάθλιψης. Και, φυσικά,
μπορεί να είναι καλή και για τα γόνατά
μας, εάν γίνεται σωστά. Ωστόσο θα πρέ-
πει, πριν να την ξεκινήσουμε, να συμβου-
λευτούμε τον γιατρό μας - κάτι το οποίο θα
πρέπει να κάνουμε κάθε φορά που απο-
φασίζουμε να ξεκινήσουμε την οποιαδή-
ποτε μορφή άσκησης. Δεν ξεχνάμε την
προθέρμανση και βάζουμε τη σωστή δύ-
ναμη ποδιών. Η προπόνηση δύναμης είναι
ζωτικής σημασίας για την πρόληψη του
πόνου στα γόνατα.

Στυλιανός Θεοχαράκης, 
ορθοπεδικός
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

1/7 Τελευταίο Τέταρτο Σελήνης στον Κριό:
Μέρα θετική και κατάλληλη για ανοιχτή έκ-
φραση και εκκινήσεις. Ευνοϊκή για Κριούς,
Διδύμους, Λέοντες, Ζυγούς, Τοξότες και
Υδροχόους.

2/7 Σελήνη σε χάση στον Κριό: Συμπαθητι-
κή και αρκετά δημιουργική μέρα. Ευνοϊκή για
Κριούς, Διδύμους, Λέοντες, Ζυγούς, Τοξότες
και Υδροχόους.

3/7 Σελήνη σε χάση στον Κριό: Έντονη μέ-
ρα, αλλά με μια τάση για παρόρμηση και
σκληρότητα. Ευνοϊκή για Διδύμους, Λέοντες,
Τοξότες και Υδροχόους.

4/7 Σελήνη σε χάση στον Ταύρο: Σκληρή
μέρα, με ροπή στην καχυποψία και την ίντριγ-
κα. Πιο ευνοϊκή για Καρκίνους, Παρθένους,
Αιγόκερους και Ιχθύς.

5/7 Σελήνη σε χάση στον Ταύρο: Η μέρα
ξεκινά δύσκολα, αλλά προς το βράδυ γίνεται
καλύτερη. Πιο ευνοϊκή για Καρκίνους, Παρ-
θένους, Αιγόκερους και Ιχθύς.

6/7 Σελήνη σε χάση στους Διδύμους: Μέρα
αρκετά καλή, με μια περίεργη αίσθηση αισιο-
δοξίας, αν και βραχυπρόθεσμης για μερι-
κούς. Πιο ευνοϊκή για Κριούς, Διδύμους, Λέ-
οντες, Ζυγούς, Τοξότες και Υδροχόους.

7/7 Σελήνη σε χάση στους Διδύμους: Η μέρα
ξεκινά καλά, αλλά προς το βραδάκι γίνεται πιο δύ-
σκολη ή με πιο έντονη ροπή στις παρεξηγήσεις.
Πιο ευνοϊκή για Λέοντες, Ζυγούς και Υδροχόους.

8/7 Σελήνη σε χάση στους Διδύμους: Μέρα
μέτρια, η οποία χρειάζεται λίγη προσοχή για
όσους πάνε… θάλασσα. Πιο ευνοϊκή για Λέ-

οντες, Ζυγούς και Υδροχόους.
9/7 Σελήνη σε χάση στον Καρκίνο: Μέρα

μέτρια, αλλά όχι κακή. Περισσότερο είναι
ενοχλητικό ένα μπέρδεμα του φόβου με τη
διαίσθηση. Πιο ευνοϊκή για Ταύρους, Καρκί-
νους, Παρθένους, Σκορπιούς, Αιγόκερους
και Ιχθύς.

10/7 Νέα Σελήνη στον Καρκίνο: Η μέρα ξε-
κινά αρκετά καλά και δυσκολεύει το βράδυ.
Καλύτερα να κοιμηθείτε… νωρίς! Πιο ήρεμη
για Ταύρους, Παρθένους και Σκορπιούς.

11/7 Σελήνη σε γέμιση στον Λέοντα: Μέρα
που θα φέρει φως αλλά και ερωτισμό. Μην εί-
στε πολύ παρορμητικοί. Ευνοϊκή για Κριούς,
Διδύμους, Λέοντες, Ζυγούς, Τοξότες και
Υδροχόους.

12/7 Σελήνη σε γέμιση στον Λέοντα: Μέρα
που θα φέρει αντιφατικά συναισθήματα και
εκνευρισμό, ειδικά τις πρωινές ώρες. Πιο ευ-
νοϊκή για Διδύμους, Ζυγούς και Τοξότες.

13/7 Σελήνη σε γέμιση στην Παρθένο: Μέ-
ρα θετική στο μεγαλύτερο μέρος της, ειδικά
αν έχετε ένα καλό πρόγραμμα. Πιο ευνοϊκή
για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορ-
πιούς, Αιγόκερους και Ιχθύς.

14/7 Σελήνη σε γέμιση στην Παρθένο: Μέ-
ρα συμπαθητική, για κάποιους λίγο φορτω-
μένη. Πιο ευνοϊκή για Ταύρους, Καρκίνους,
Σκορπιούς και Αιγόκερους.

15/7 Σελήνη σε γέμιση στην Παρθένο: Μέ-
ρα θετική, παρά την όποια πίεση. Πιο ευνοϊκή
για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορ-
πιούς, Αιγόκερους και Ιχθύς.

Κριός
(21/3-20/4)
Εύνοια έχετε σε ταξίδια και αλ-
λαγές αλλά και καλές σχέσεις με
ξένους και το εξωτερικό, τώρα
που ο Ερμής γύρισε σε ορθή πο-
ρεία. Μπορείτε να έχετε επιτυχία
οι μαθητές και οι σπουδαστές. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Προβλήματα σε σπίτι και οικογέ-
νεια θα ξεσπάσουν με τον Άρη στον
Λέοντα. Τα πολλαπλά μέτωπα που
άνοιξε ο ανάδρομος Ερμής στα οι-
κονομικά μπορεί να μειώνονται,
τώρα που γύρισε σε ορθή πορεία,
αλλά δεν εξαφανίζονται ως διά
μαγείας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Θα αρχίσετε να βλέπετε φως στα
οικονομικά σας. Ο Ερμής σε ορθή
πορεία αρχίζει να φέρνει έσοδα
και ευκαιρίες να βρείτε και νέες
πηγές εισοδημάτων. Βελτιώνον-
ται η επικοινωνία σας αλλά και η
καθημερινότητά σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η τύχη δουλεύει για σας, ακόμα
και όταν «κοιμάστε» στα οικο-
γενειακά σας. Εργασιακά μπο-
ρείτε να τα καταφέρετε, με
όσες καθυστερήσεις, εμπόδια ή
ανταγωνισμούς κι αν εμφανι-
στούν. Η άνοδος στην καριέρα
θα ανεβάσει την αυτοπεποίθη-
σή σας. Θα έχετε έξοδα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Προσέξτε το παρασκήνιο, πώς
οδηγείτε και θέματα υγείας, λόγω
του Άρη στο ζώδιό σας. Η παρου-
σία και της Αφροδίτης στο ζώδιό
σας σάς κάνει γοητευτικούς, αλλά
μπορεί να σας κάνει να κρίνετε
λανθασμένα πρόσωπα και κατα-
στάσεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Άρης και η Αφροδίτη στον Λέοντα
θα ανεβοκατεβάζουν την αυτοπε-
ποίθησή σας, οπότε τη μια θα νιώ-
θετε δυνατοί και ασφαλείς και την
άλλη θα πέφτετε σε ανόητες και
αναίτιες αυτοεπικρίσεις. Μπορείτε
να βελτιώσετε την εμφάνισή σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Άρης, Αφροδίτη και Κρόνος
σχηματίζουν θετικές γωνίες με
το ζώδιό σας. Αυτή είναι μια κα-
λή συγκυρία για σας και ιδίως
σε ό,τι αφορά την πνευματική
σας εξέλιξη και την επέκταση.
Θα έχετε αισιοδοξία και κέφι. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Άρης, Αφροδίτη και Κρόνος εί-
ναι σε τετράγωνο με το ζώδιό
σας, καλώντας σας να επανεξε-
τάσετε τις σχέσεις και τις συνερ-
γασίες σας. Καλά θα κάνετε να
προσέξτε το παρασκήνιο, πιθα-
νούς εχθρούς και θέματα υγεί-
ας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μιας και ο Ερμής έχει γυρίσει σε
ορθή πορεία, κάποια θέματα στο
οικογενειακό περιβάλλον θα πε-
ριοριστούν. Ωστόσο, εχθρικές
καταστάσεις θα σας βάλουν σε
σκέψεις. Μη «μασάτε»! Θα τα ξε-
περάσετε όλα με ευκολία, αφού
έχετε τη βοήθεια του Άρη. Πλέον
δεν υπάρχουν. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Αφροδίτη σάς φέρνει όλο και πε-
ρισσότερες οικονομικές ανάγκες
σας και ο Άρης έξοδα. Όμως, θα
έχετε και έσοδα και ευκαιρίες για
κέρδη, αν είστε ευέλικτοι και πιο
διπλωμάτες στις συναλλαγές σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Προσέξτε σε ό,τι αφορά ακίνητα,
ηλικιωμένα πρόσωπα και τα παι-
διά σας. Κάποιοι θα πάρετε κλη-
ρονομιές. Να εξετάσετε καλά
τους όρους και αν υπάρχουν
μπερδέματα. Να προχωράτε με
αργά βήματα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Περίεργα είναι τα πράγματα σε
ό,τι αφορά ταξίδια, σχέσεις με
συγγενείς, θέματα σπουδών και
εργασίες που αφορούν σε συγ-
γραφή και εκπαίδευση. Βέβαια,
έχετε πολλή έμπνευση και καλή
φήμη, αλλά είστε λίγο «γλωσσο-
κοπάνες». 

Οι προβλέψεις της ημέραςΣελήνη και προβλέψεις 
από 1/7 έως 15/7
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Τ
ελικά υπάρχουν λεφτά ή όχι; Και αν
υπάρχουν, αρκούν για να αντιμετωπί-
σουμε ένα ακόμη κύμα πανδημίας;

Αυτή η απορία διακατέχει από προχθές το
Πανελλήνιο μετά τις δηλώσεις του υπουργού
Ανάπτυξης Αδώνιδος Γεωργιάδη, ο οποίος
κινήθηκε, είναι αλήθεια, σε άλλο μήκος κύ-
ματος από αυτό της κυβερνήσεως και του δι-
οικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, που βλέ-
πουν τη χώρα να επιβιβάζεται οσονούπω στο
τρένο της ανάπτυξης και... ποιος την πιάνει. Η
αλήθεια είναι ότι η μετάλλαξη Δέλτα έχει σω-
ρεύσει σύννεφα στον ορίζοντα του οικονομι-
κού επιτελείου. Πρόκειται για νέφωση την
οποία, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις, δεν αντι-
μετωπίζουν με επιτυχία ούτε οι προτροπές
προς ανεμβολίαστους ούτε τα bonus προς
τους νέους να παραμερίσουν δισταγμούς και
αδιαφορία και να σπεύσουν στα εμβολιαστι-
κά κέντρα.

Τόσο οι δηλώσεις του υπουργού όσο και οι
«χαμηλής τάσης» καμπάνιες αλλά και τα μι-
κρής ανταπόκρισης τελικά vouchers απεικο-
νίζουν τον προβληματισμό αλλά και την αμη-
χανία του κυβερνητικού επιτελείου, το οποίο
προσπαθεί να ισορροπήσει στο τεντωμένο
σκοινί που εκτείνεται από τη διαβεβαίωση ότι
«πάμε καλά» (την οποία επιβάλλει η χλομή
τουριστική κίνηση) και την πρόβλεψη ότι τεί-
χος ανοσίας με αυτούς τους εμβολιαστικούς

ρυθμούς δεν πρόκειται να χτιστεί εντός των
προσεχών εβδομήντα ή ογδόντα ημερών.
Προειδοποιήσεις, όπως αυτή του καθηγητή
πνευμονολογίας Ν. Τζανάκη, ότι η νέα μετάλ-
λαξη θα κυριαρχήσει έως τα τέλη του καλο-
καιριού δεν εισακούονται από όσους (και είναι
πολλοί) θα κινδυνεύσουν πρώτοι από το επό-
μενο κύμα της πανδημίας. Άραγε, η εκτίμηση
ότι κάθε δέκα μέρες θα δεκαπλασιάζονται τα
κρούσματα θα αποδειχθεί πιο πειστική;

Δύσκολο. Αντί του τείχους ανοσίας φαίνεται
ότι σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες και σε κά-
ποιες περιοχές έχει ανεγερθεί τείχος εφησυ-
χασμού και αδιαφορίας. Περιπτώσεις όπως
αυτή του ιερέα στη Χαλκίδα, ο οποίος φέρεται
σε τελετή ταφής να φωνάζει πως δεν υπάρχει
κορονοϊός, είναι σίγουρα ελάχιστες και ορια-
κές. Ωστόσο, οι ανορθολογιστές και συνωμο-
σιολόγοι έχουν αρχίσει να πολώνουν το κλίμα.
Η άρνησή τους, την οποία σε κάθε ευκαιρία

διακηρύσσουν (φερόμενοι ενίοτε ειρωνικά
έναντι των υπέρμαχων του εμβολιασμού), ει-
σπράττεται στις μικρότερες ιδίως κοινωνίες
ως κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Πρόκειται
για πόλωση που τροφοδοτούν οι υψηλοί τόνοι,
οι χαρακτηρισμοί αλλά και οι σκοπιμότητες
όσων στα κίνητρα για εμβολιασμό βλέπουν
«δωροδοκίες» και στις προειδοποιήσεις για
τις συνέπειες ενός νέου κύματος «εκβια-
σμούς».

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, η κυβέρνηση, οι
επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς και το
σύνολο των πολιτικών δυνάμεων θα πρέπει να
καταλήξουν σε ένα και μοναδικό μήνυμα: εμ-
βολιασθείτε όσο είναι καιρός. Καμία γραφει-
οκρατία, σκοπιμότητα ή υστεροβουλία δεν θα
πρέπει να σταθεί εμπόδιο σε αυτή την εθνική
καμπάνια, η οποία, ωστόσο, οφείλει να συνο-
δευτεί με αποφάσεις για υποχρεωτικό εμβο-
λιασμό του συνόλου των εργαζομένων σε δο-
μές υγείας, φροντίδας υπερηλίκων, εκπαί-
δευσης, εστίασης και τουρισμού. Πριν, όμως,
από καμπάνιες και αποφάσεις, αυτοί στους
οποίους έλαχε η διαχείριση της παρατεταμέ-
νης υγειονομικής κρίσης οφείλουν να κατα-
λήξουν σε μια και μοναδική γραμμή, η οποία
θα τηρηθεί δίχως μισές κουβέντες και διακρι-
τικές (ή αδιάκριτες) «αποστάσεις». Μια επό-
μενη δύσκολη κατάσταση θα αφορά, όπως και
οι προηγούμενες, σε όλους.
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Σε ορισμένες μικρές κοινωνίες
παρατηρούνται ήδη κρούσματα
πόλωσης μεταξύ εκείνων 
που εμβολιάστηκαν και όσων
αρνούνται είτε επειδή 
εφησυχάζουν είτε 
γιατί αδιαφορούν...

Η απειλή της κοινωνικής πόλωσης

Η
δημοκρατία ως πολίτευμα έχει ως
βασική αρχή την ισονομία. Ότι όλοι
οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον

νόμο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια -και
όχι μόνο από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως
θέλει να παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ- εφαρμόζε-
ται μια λογική που παραβιάζει τον παραπά-
νω κανόνα. Ουδείς μπορεί να διασφαλίζει
το ακαταδίωκτο, ιδιαίτερα όταν κατέχει μια
θέση ευθύνης, όταν οι αποφάσεις του θα
επηρεάσουν τη ζωή των πολιτών.

Είναι μια επιλογή που πλήττει βαρύτατα
τον πυρήνα της δημοκρατίας μας. Η κυβέρ-
νηση οφείλει να το ξανασκεφτεί. Σε καμία
φιλελεύθερη κοινωνία δεν νοείται κάποιοι
πολίτες να έχουν ξεχωριστή μεταχείριση
από άλλους. Αν θέλει η Πολιτεία, μπορεί να
τους παρέχει νομική κάλυψη δωρεάν για τα
έργα και ημέρες τους όσο κατέχουν το δη-
μόσιο αξίωμα. Και, μάλιστα, να είναι δωρε-
άν στην περίπτωση που με τις πράξεις τους
δεν έπραξαν το δημόσιο συμφέρον.

Τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Και για να
είμαστε ειλικρινείς, αν κάποιος σού προ-
σφέρει δικαστική ασυλία, πρέπει να είσαι
«άγγελος» για να μην μπεις στον πειρασμό.
Όπως όμως και το γνωστό τραγούδι αναφέ-
ρει «δεν υπάρχουν άγγελοι σου λέω», για
αυτό δεν πρέπει να βάζουμε τους ανθρώ-
πους σε πειρασμούς. Και οι πειρασμοί είναι
μεγάλοι όταν διαχειρίζεσαι χρήματα, τα
οποία, μάλιστα, δεν είναι δικά σου.

Κατανοώ ότι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρη-
θεί από άδικες διώξεις, αλλά γνωρίζω ότι
πολλοί περισσότεροι «απλοί» άνθρωποι, οι
οποίοι δεν είχαν και την οικονομική δυνα-

τότητα να πληρώνουν δικηγόρους, έχουν
ταλαιπωρηθεί περισσότερο. Δεν είναι λύση,
λοιπόν, το ακαταδίωκτο, διότι ο φόβος είναι
αυτός που φυλάει τα έρμα. Αν επαναπαυ-
τούμε στην πατριωτική ή όποια άλλη συνεί-
δηση κάποιων, τότε θα βρεθούμε προ εκ-
πλήξεως.

Διότι όποιος βλέπει το βάζο βλέπει και το
μέλι. Και όποιος βλέπει το μέλι δεν απο-
κλείεται να το δοκιμάσει κιόλας, όταν γνω-
ρίζει, μάλιστα, ότι δεν κινδυνεύει από κυ-
ρώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση
πρέπει να ξαναδεί το ζήτημα του ακαταδίω-
κτου, όπως και αυτό του απρόσωπου στο
κράτος. Διότι δεν μπορείς να φέρνεις νόμο
για τους συνδικαλιστές που με τις πράξεις
τους ζημιώνουν τις επιχειρήσεις ή τους πο-
λίτες και να τους προσθέτεις και αστική ευ-
θύνη, ενώ άλλοι κρύβονται πίσω από την
Πολιτεία.

Διότι τότε μιλάμε για δυο μέτρα και δυο
σταθμά…

Μήπως να ξαναδούμε το... ακαταδίωκτο;

Όποιος βλέπει το μέλι δεν 
αποκλείεται να το δοκιμάσει
κιόλας, όταν γνωρίζει, μάλιστα,
ότι δεν κινδυνεύει 
από κυρώσεις




