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O
σοι αυτές τις μέρες παρακολουθούσαμε παιχνίδια
του Euro με τα κατάμεστα από φιλάθλους στάδια, η
μόνη ανησυχία που νιώθαμε είχε να κάνει με το

υγειονομικό σκέλος των αγώνων. Δηλαδή, με τη μετάλλα-
ξη Δέλτα που σαρώνει την Ευρώπη και αν και κατά πόσο τα
γήπεδα αυτά θα λειτουργούσαν ως εστίες υπερμετάδοσης
του κορονοϊού, καθώς δεν εφαρμόστηκε κανένα μέτρο
ατομικής προστασίας (αποστάσεις, μάσκες κ.λπ.).

Ωστόσο, το κακό ήρθε από αλλού. Δεν ήταν ορατό για να
το καταγράψουν οι κάμερες. Υπέβοσκε στην κοινωνία.
Τρία χαμένα πέναλτι από μαύρους ποδοσφαιριστές της
Εθνικής Αγγλίας ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν ένα
κύμα ρατσιστικών επιθέσεων στα social media σε βάρος
των Μπουκαγιό Σακά, Τζέιντον Σάντσο και Μάρκους Ρά-

σφορντ. Οι επιθέσεις ήταν τόσο σφοδρές που προκάλεσαν
πολιτικό σεισμό και δυσφορία στο Μπάκιγχαμ. Για «φρι-
κτή, ρατσιστική κακοποίηση των Άγγλων παικτών» έκανε
λόγο ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ενώ ο
πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος βρισκόταν στο Γουέμπλεϊ με
τη σύζυγό του Κέιτ και τον γιο τους Τζορτζ, δήλωσε «αη-
διασμένος» από τη ρατσιστική κακοποίηση που υπέστη-
σαν οι τρεις και την καταδίκασε. Στο ίδιο μήκος κύματος
και οι ανακοινώσεις από την Αγγλική Ομοσπονδία Ποδο-
σφαίρου και τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Πέραν, όμως, του ρατσισμού, ο τελικός του Euro έφερε
στην επιφάνεια παλιές πληγές, πολιτικούς διαχωρισμούς
και διαφορετικές «ταυτότητες», αναδεικνύοντας κάτι επί-
σης σημαντικό. Ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι και τό-

σο… Ηνωμένο. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα σχετι-
κής δημοσκόπησης που διεξήχθη διαδικτυακά για λογα-
ριασμό της «Good Morning Britain» και σύμφωνα με την
οποία το 63% των φιλάθλων στη Σκοτία, την Ουαλία και τη
Βόρεια Ιρλανδία υποστήριζε την Ιταλία στον τελικό. «Η
Ουαλία υπέστη αιώνες καταπίεσης από την Αγγλία και η
κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον μάς σκέφτεται μόνο όταν
έχει χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος
Λόρα Κεμπ στο Wales Online. Είναι προφανές ότι για τις
τρεις μικρότερες χώρες η Αγγλία -με 56.000.000 κατοί-
κους και ως έδρα της κεντρικής εξουσίας- ενσαρκώνει
τον συντηρητισμό, την αποικιοκρατία και τους αιώνες κα-
ταπίεσης. Είναι, επίσης, προφανές ότι στο «μεγάλο νησί»
το ποδόσφαιρο είναι συνυφασμένο με την πολιτική…
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Μ
ε ένα δραματικό διάγγελμα
λίγο μετά τις 7 μ.μ. χθες, ο
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης ανακοίνωσε την

πρώτη κατηγορία εργαζομένων για τις
οποίες γίνεται υποχρεωτικός ο εμβολια-
σμός, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι κλειστοί χώ-
ροι θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμέ-
νους! Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ξεκα-
θάρισε ότι όσοι δεν εμβολιαστούν θα τε-
θούν σε αναστολή εργασίας από τις 16 Αυ-
γούστου!

Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε σε αυτές τις
αποφάσεις ύστερα από απανωτές συσκέ-
ψεις στο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνι-
σε μεταξύ άλλων: «Πρώτον, καθίσταται
υποχρεωτικός ο άμεσος εμβολιασμός των
εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλι-
κιωμένων, που είναι και η πιο ευπαθής
κατηγορία. Όσοι δεν το πράξουν θα τε-
θούν σε αναστολή εργασίας από τη 16η
Αυγούστου και μετά. Γιατί δεν γίνεται αυ-
τοί οι οποίοι -υποτίθεται- ότι προστα-
τεύουν εκείνους που κινδυνεύουν περισ-
σότερο να είναι οι ίδιοι πιθανοί φορείς αυ-
τού του κινδύνου. Δεύτερον, από την 1η
Σεπτεμβρίου, ο υποχρεωτικός εμβολια-
σμός θα ισχύσει και για τους υγειονομι-
κούς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εί-
ναι αδιανόητο, για παράδειγμα, ένας
ανεμβολίαστος νοσηλευτής να φροντίζει
έναν ανοσοκατεσταλμένο καρκινοπαθή

ασθενή. Είμαι σίγουρος ότι με αυτήν την
απόφαση συμφωνεί το μεγαλύτερο μέρος
της κοινωνίας. Και ζητώ απ’ όλα τα κόμ-
ματα να τη στηρίξουν χωρίς αστερίσκους
και επιφυλάξεις. Τρίτον, ειδική πρόνοια
λαμβάνεται για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο
εξής, μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα έχουν
τη δυνατότητα, αλλά και κίνητρα να εμβο-
λιάζονται μέσα στις μονάδες τους. Όποτε
το θελήσουν οι πρώτοι και με τη στράτευ-
σή τους οι δεύτεροι. Και αυτό γιατί η ζωή
στο Στράτευμα είναι από τη φύση της ομα-
δική και, συνεπώς, ο συγχρωτισμός ανα-
πόφευκτος. 

Τέταρτον, από την Παρασκευή και μέχρι
τα τέλη Αυγούστου όλοι οι κλειστοί χώροι
-κέντρα διασκέδασης και μπαρ, σινεμά
και θέατρα- θα λειτουργούν αποκλειστικά
για εμβολιασμένους. Και με αυξημένο,
αλλά προκαθορισμένο, αριθμό επισκε-
πτών. Τότε θα λειτουργεί και η ψηφιακή
εφαρμογή που θα πιστοποιεί εύκολα αν ο
πολίτης έχει εμβολιαστεί. Είναι μια πρα-
κτική που ακολουθούν ήδη χώρες όπως η
Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία και το Λου-
ξεμβούργο. Αυτό σημαίνει ότι στη διάρ-
κεια του καλοκαιριού η ψυχαγωγία, είτε
σε ανοικτούς είτε σε κλειστούς χώρους,
θα αφορά μόνο καθήμενους και όχι όρθι-
ους, ώστε να μην ευνοείται η μετάδοση
του ιού. Τα καταστήματα θα έχουν, πλέον,
τη δυνατότητα περισσότερων τραπεζοκα-

θισμάτων. Όμως και οι έλεγχοι θα είναι
πολύ αυστηροί. Πρόκειται για τέσσερις
επιλογές υπέρ της υγείας των ίδιων των
εργαζομένων και των γύρω τους. Ταυτό-
χρονα, όμως, και για αποφάσεις που απο-
δίδουν ελευθερίες σε εκείνους που τις δι-
καιούνται».

Τα εμπόδια
Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης είχε επιση-

μάνει ότι δύο σκιές εμποδίζουν τη γρήγο-
ρη και οριστική έξοδό μας από τη δοκιμα-
σία: Η εμφάνιση της επιθετικής μετάλλα-
ξης Δέλτα του κορονοϊού και ένα ποσοστό
πολιτών που ακόμη διστάζουν να εμβο-
λιαστούν. Είναι μια διπλή απειλή που σή-
μερα απασχολεί όλες τις χώρες, αναγκά-
ζοντας, μάλιστα, κάποιες από αυτές να
επιστρέψουν στους αυστηρούς περιορι-
σμούς. Ακόμη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες
για πρώτη φορά θα γίνουν χωρίς θεατές
και με καραντίνα για τους λιγοστούς επι-
σκέπτες. Αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε
να συμβεί στον τόπο μας! Καθώς οι επι-
στήμονες προειδοποιούν ότι σε λίγο όλοι
ή θα εμβολιαστούμε ή θα νοσήσουμε, η
λύση είναι μία: Αυτό το τέλος να έρθει χω-
ρίς άλλον πόνο. Την υποδεικνύουν, άλλω-
στε, και όσοι σήμερα δίνουν τον αγώνα
τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας,
που κατά 99% είναι ανεμβολίαστοι. Συνε-
πώς, τον δρόμο δεν δείχνει ο πανικός, αλ-

λά ο εμβολιασμός. Η χώρα δεν θα ξανα-
κλείσει από τη στάση ορισμένων. Θα δώ-
σει ελευθερία στους πολλούς. Και προ-
στασία σε όλους. Γιατί δεν κινδυνεύει η
Ελλάδα, αλλά οι ανεμβολίαστοι Έλληνες.

Κατά συνέπεια, θέλω να είμαι σαφής:
Έχοντας, όσοι δεν εμβολιάζονται, αυτό το
δικαίωμα, δεν θα οδηγήσουν τον τόπο σε
καθολικές απαγορεύσεις. Ας ακούσουν
τους νέους, που αξιοποιούν το Freedom
Pass. Από μεθαύριο, μάλιστα, αρχίζουν να
εμβολιάζονται και οι ηλικίες 15 με 17. Ας
ακούσουν την Εκκλησία, που απομονώνει
τις λιγοστές φωνές εναντίον του πλησίον.
Ας ακούσουν τους επαγγελματικούς φο-
ρείς, που ζητούν να επανέλθουν οι δου-
λειές σε κανονικούς ρυθμούς. Αλλά ας
ακούσουν και τα εκατομμύρια γυναίκες
και άντρες που θέλουν να ζήσουν με υγεία
και ελευθερία».
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Υποχρεωτικός εμβολιασμός  
σε δομές φροντίδας και 
υγειονομικούς  - Ποιοι δεν 
θα πληρώνονται - Κλειστοί 
χώροι σε εστίαση 
και διασκέδαση μόνο 
για πλήρως εμβολιασμένους

Άναψε «πράσινο» ο Μητσοτάκης

Σήμερα στις 12.30, στο
υπουργείο Υγείας, οι
υπουργοί Βασίλης Κικί-
λιας, Άδωνις Γεωργιά-
δης και Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης θα εξειδικεύ-
σουν τις ανακοινώσεις
του πρωθυπουργού για
την υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού και το
πλαίσιο λειτουργίας των
χώρων ψυχαγωγίας...



Σ
ε κόκκινο συναγερμό προσπάθησε
να θέσει τον ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. ο πρό-
εδρός του Αλέξης Τσίπρας με τη
χθεσινοβραδινή του ομιλία στο

Ανοιχτό Θέατρο Νεάπολης, πρώην Στρατό-
πεδο «Στρεμπενιώτη», στη Θεσσαλονίκη.

Είναι σαφές, όπως εκμυστηρεύονται κο-
ρυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου, ότι ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός φθινο-
πωρινού εκλογικού αιφνιδιασμού από την
πλευρά της κυβέρνησης. Προς τούτο κρίνει
ότι αφενός το κόμμα πρέπει «να είναι ενω-
μένο και όχι πολιτική Βαβέλ πολλών τάσε-
ων», αφετέρου κρατάει ψηλά στην ατζέντα
την «προοδευτική διακυβέρνηση» με την
προσδοκία συσπείρωσης με δυνάμεις της
ευρύτερης Κεντροαριστεράς και κορμό τον
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

Σε αυτό το κλίμα ενδυνάμωσης των σχέ-
σεων του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. με την κοινωνία, ο
Αλέξης Τσίπρας από τη συμπρωτεύουσα
επανέλαβε ότι το κόμμα του βρίσκεται σε
εκλογική ετοιμότητα και λειτουργεί πλέον
όπως θα λειτουργούσε κατά τη διάρκεια
μιας «τυπικής προεκλογικής περιόδου». Το
σύνθημα της εγρήγορσης δόθηκε την προ-
ηγούμενη εβδομάδα στην Εθνική Προγραμ-
ματική Συνδιάσκεψη, το επανέλαβε προχ-
θές με τη συνέντευξή του στον ιστότοπο iei-
diseis και το ξανάπε χθες στην εκδήλωση
της κομματικής οργάνωσης της Θεσσαλονί-
κης. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει συνέχεια για
την ανάγκη να φύγει η παρούσα κυβέρνηση
και να αναλάβει τις τύχες της χώρας μια νέα
«προοδευτική κυβέρνηση».

Διχάζει ο πρωθυπουργός
«Διχαστικό πρωθυπουργό» χαρακτήρισε

τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύ-
που του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος,
κατηγορώντας τον ότι «κατασκευάζει εσω-
τερικούς εχθρούς μέσα στην κοινωνία προ-
κειμένου να φορτώνει εκεί την αποτυχία των
δικών του πολιτικών». «Ακριβώς αυτό κάνει
στο πεδίο του εμβολιασμού», εξήγησε μι-
λώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Dion TV,
«καθώς η κυβέρνηση έχει πέσει περίπου
30% έξω στον στόχο του 70% πλήρως εμβο-
λιασμένων πολιτών, που έλεγε ότι θα είχαμε
στις αρχές του καλοκαιριού». «Η άρνηση της

Ν.Δ. να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγεί-
ας, ειδικότερα την πρωτοβάθμια περίθαλψη,
οι παλινωδίες της “έσπασαν” την εμπιστοσύ-
νη με τους πολίτες, και η αδυναμία της να
λύσει έγκαιρα σημαντικά ζητήματα, όπως ο
εμβολιασμός των ευάλωτων ομάδων με
προβλήματα μετακίνησης, όλα αυτά “φωτί-
ζουν” το πώς φτάσαμε σε αυτή την αποτυχία
στον εμβολιασμό», τόνισε ο Νάσος Ηλιό-
πουλος.

«Πιρουέτες και στην Παιδεία»
Ο τομεάρχης Παιδείας της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ -

Π.Σ. Νίκος Φίλης καταγγέλλει το υπουργείο
Παιδείας πως «καθυστερεί αδικαιολόγητα

να δώσει στη δημοσιότητα τα στατιστικά
στοιχεία των Πανελληνίων απ’ όπου θα προ-
κύψουν οι βάσεις εισαγωγής ανά πεδίο και
τμήμα και θα φανεί ότι με το νέο σύστημα θα
κοπούν χιλιάδες νέα παιδιά από τα πανεπι-
στήμια». Επί του θέματος, ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.
καλεί την κυβέρνηση να αφήσει τις «πιρουέ-
τες» και «να δώσει άμεσα όλα τα στατιστικά
στοιχεία των Πανελληνίων Εξετάσεων και
κυρίως τις βάσεις εισαγωγής ανά πεδίο και
τμήμα και να αναρτηθεί το νομοσχέδιο του
υπουργείο Παιδείας με τον σωστό και αρμό-
ζοντα τρόπο ώστε να συμμετέχουν όλες και
όλοι στη διαβούλευσή του, ασκώντας το δι-
καίωμα στην κριτική και την αμφισβήτηση».

«Ποιους καλύπτετε, κύριε Χρυσοχοΐδη;» 
Μετωπική επίθεση και στον υπουργό

Προστασίας του Πολίτη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ
- Π.Σ. με αφορμή τις καταγγελίες της συνη-
γόρου της 18χρονης από την Ηλιούπολη για
«κύκλωμα trafficking πίσω από τον εν ενερ-
γεία αστυνομικό που την κακοποιούσε και
την εξέδιδε» και εκθέτουν ακόμη περισσό-
τερο την «ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη».

Ρωτάει, λοιπόν, η Κουμουνδούρου: «Ποι-
ους καλύπτουν και δεν δίνουν τη φωτογρα-
φία του αστυνομικού για να αναγνωριστεί
και από άλλα θύματα trafficking;

Ο κ. Χρυσοχοΐδης οφείλει να απαντήσει
άμεσα για τη νέα προσπάθεια συγκάλυψης:
� Γιατί δεν επέτρεπαν στη 18χρονη να επι-

κοινωνήσει με τους δικηγόρους της και το
έκαναν μόνο μετά την κοινωνική κατα-
κραυγή στα social media;

� Γιατί αστυνομικοί προσπαθούσαν να πεί-
σουν τη 18χρονη να αλλάξει δικηγόρο;

�Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες έτσι
ώστε να δοθούν τα στοιχεία και η φωτο-
γραφία του αστυνομικού στη δημοσιότητα
ώστε να αναγνωριστεί και από τυχόν άλλα
θύματα trafficking;

�Ποιους προσπαθούν να καλύψουν;».
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Ολομέτωπη επίθεση Τσίπρα 
σε Μητσοτάκη (και) από 
τη Θεσσαλονίκη

Στα... κόκκινα (πάλι) ο ΣΥΡΙΖΑ
Γράφει
ο Γιάννης Σπ. Παργινός

parginos@paraskhnio.gr

Στη μάχη των εντυπώσεων περνάει η εσωκομματική διαδικα-
σία για τη διεκδίκηση της ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής. Μέσα σε
λιγότερο από τέσσερις μέρες είδαν το φως της δημοσιότητας δύο
δημοσκοπήσεις με εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα. Στη
δημοσκόπηση της MRB, που διενεργήθηκε το διάστημα 23 Ιου-
νίου - 1 Ιουλίου, η Φώφη Γεννηματά επί του συνόλου του εκλογι-
κού σώματος καταγράφει ισχυρό προβάδισμα με 29%, έναντι των
Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι συγκεντρώ-
νουν 20% και 12,7% αντίστοιχα. Στην ίδια δημοσκόπηση το 6,9%
επιθυμεί κάποιο άλλο πρόσωπο στην ηγεσία του Κινήματος, ενώ
ένα ποσοστό της τάξης του 30,4% δεν παίρνει θέση. Το στοιχείο
της δημοσκόπησης που δείχνουν με νόημα από το επιτελείο της
κυρίας Γεννηματά είναι το υψηλό ποσοστό αποδοχής που απο-
λαμβάνει μεταξύ των ψηφοφόρων του ΚΙΝ.ΑΛ. Ειδικότερα, η
Φώφη Γεννηματά συγκεντρώνει ποσοστό 56,7%, ο Ανδρέας Λο-
βέρδος 24,3% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 15,9%. Δεν περνάει απα-

ρατήρητο, πάντως, ότι ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 40,3%
ζητά την επαναφορά της ιστορικής ονομασίας του ΚΙΝ.ΑΛ. σε
ΠΑΣΟΚ. Προτού ακόμη όμως «καθίσει η σκόνη» της δημοσκό-
πησης της MRB, μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία To the
point για λογαριασμό της «Μακεδονίας της Κυριακής» δίνει προ-
βάδισμα στον Ανδρέα Λοβέρδο και βγάζει «ντέρμπι» αναμέτρη-
σης στην τελική ευθεία με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το δείγμα της
έρευνας αντλήθηκε από ψηφοφόρους του ΚΙΝ.ΑΛ. και διενερ-
γήθηκε από 14 έως 22 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος προηγείται με ποσοστό 33,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει
32,5%, στην τρίτη θέση είναι η Φώφη Γεννηματά με 16,6% και ακο-
λουθούν οι Χάρης Καστανίδης με 5% και ο Παύλος Γερουλάνος
με 3,8%. Συντριπτικό είναι το ποσοστό (72%) που θέλει επαναφο-
ρά του ΠΑΣΟΚ, ένα θέμα που έχει «σημαία» στην προεκλογική
του καμπάνια ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Αντώνης Αντωνόπουλος

Οι δημοσκοπήσεις για το ΚΙΝ.ΑΛ. βγάζουν πρώτο το... ΠΑΣΟΚ



Π
ροχωρούν οι διαδικασίες πλήρωσης
των διοικητικών θέσεων της νέας
εταιρείας, με τον κ. Δημήτριο

Αγγελόπουλο να αναλαμβάνει τη θέση του
γενικού διευθυντή. Η εξέλιξη αυτή
ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο
αναδιοργάνωσης και αναμόρφωσης της
Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ),
το οποίο ξεκίνησε στις 12 Φεβρουαρίου
2021, με την οριστική μεταβίβασή της στην
κοινοπραξία SK Group & Plasan, σε
συνέχεια του σχετικού δημόσιου
πλειοδοτικού διαγωνισμού. Κατά τη διάρκεια
της 20χρονης και πλέον σταδιοδρομίας του
στο Πολεμικό Ναυτικό, ο κ. Αγγελόπουλος
υπηρέτησε στην Ελληνική Διοίκηση
Υποβρυχίων σε θέσεις ευθύνης. Σε συνέχεια
της παραίτησής του, ανέλαβε θέσεις
διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα, αρχικά στα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. και εν συνεχεία
στον γερμανικό όμιλο Thyssenkrupp Marine
Systems. Ο κ. Αγγελόπουλος είναι κάτοχος
Executive MBA και πιστοποιημένος Project
Manager από το International Project
Management Association.

Το είπε και το έκανε ο
Κικίλιας: Σεμνή η βάπτιση

Ο υπουργός Υγείας το είχε πει προ ημερών
με γραπτή του δήλωση ότι, λόγω της πανδη-
μίας και της κρισιμότητας των στιγμών, δεν
επιθυμεί κάμερες και φωτογράφους και δεν
θέλει η βάπτιση του γιου του να πάρει δια-
στάσεις κοσμικού ρεπορτάζ με συνωστισμό.
Τήρησε την υπόσχεσή του και η βάπτιση του
μικρού έγινε σεμνά και ταπεινά. «Παναγιώ-
της - Αντώνιος», το όνομα του μωρού. Μόλις
30 καλεσμένους είχε η τελετή στο Ιερό Σπή-
λαιο της Αποκάλυψης. Άλλωστε, ο Βασίλης
Κικίλιας ξέρει πολύ καλά ότι η κρισιμότητα
των στιγμών δεν επιτρέπει τυμπανοκρουσίες
και γι’ αυτόν τον λόγο πολύ σύντομα θα είναι

και πάλι στο γραφείο του. Αυτό
το καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς,

λόγω των μεταλλάξεων θα
είναι πολύ δύσκολο.

Τα καλά και
συμφέροντα…
Παρατηρώ ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΚΙΝ.ΑΛ. είναι χαρούμενα με την τελευταία
δημοσκόπηση της MRB, σε αντίθεση με προ-
ηγούμενη έρευνα της Opinion Poll, για την
οποία είχαν βγει στα κάγκελα. Βλέπεις, η M-
RB δίνει μικρότερη την ψαλίδα στην πρόθεση
ψήφου και μπορούν να στηρίξουν… το καλο-
καιρινό τους αφήγημα περί φθοράς της Νέας
Δημοκρατίας. Ωραίος τρόπος να πολιτεύεσαι,
ανάλογα με το πότε σε συμφέρουν οι δημο-
σκοπήσεις. Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυ-
χαίς ημών…

Περί κουκουλοφόρων

Φουντώνουν οι φήμες ότι οι
κουκουλοφόροι μάρτυρες της Novartis,
που βοήθησαν στο στήσιμο της σκευωρίας
στην Ελλάδα, είναι οι ίδιοι με τους
μάρτυρες της… Αμερικής. Άρα, επειδή οι
αμερικανικές Αρχές κάνουν συμβιβασμό
με την εταιρεία, λέγεται πως θα εισπράξουν
ένα μεγάλο ποσό. Επίσης, αν ισχύουν οι
παραπάνω πληροφορίες, δεν μπορούν -
βάσει νόμου- οι «μάρτυρες» αυτοί να είναι
προστατευόμενοι σε δύο χώρες. Τι σημαίνει
αυτό; Πως, αν αποκαλυφθούν τα ονόματά
τους, έρχονται αγωγές και τα λεφτά που θα
πάρουν από USA θα τα δώσουν σε
αποζημιώσεις στην Ελλάδα. Τζάμπα ο
κόπος τους, δηλαδή…
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Ποιος
αναλαμβάνει
«αφεντικό» 
στην ΕΛΒΟ

Έργα στην πλατεία
Συντάγματος  

Μέσα στον Αύγουστο αρχίζουν τα έργα για
την ανάπλαση της κάτω πλευράς της πλατεί-
ας Συντάγματος, ενώ έως το τέλος του χρό-
νου θα ξεκινήσουν και τα μόνιμα έργα στην
Πανεπιστημίου, ακριβώς όπως προέβλεπε ο
αρχικός σχεδιασμός, με τη διαπλάτυνση των
πεζοδρομίων και τη φύτευση μεγάλων, ψη-
λών δέντρων και πρασίνου. Το χρονοδιά-
γραμμα των δύο έργων ανακοίνωσε ο δήμαρ-
χος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, μι-
λώντας στην ΕΡΤ για το συνολικό σχέδιο πα-
ρεμβάσεων στην πόλη, ώστε να ενισχυθούν
και τα «αστικά πνευμόνια» της Αθήνας, όπως
είναι ο Λυκαβηττός, ο Εθνικός Κήπος, ο Λό-
φος του Στρέφη, ο χώρος της Ακαδημίας
Πλάτωνος. Ας ελπίσουμε ότι τα έργα δεν θα
έχουν την τύχη του διαβόητου «μεγάλου πε-
ριπάτου», που πήγε άπατος…

Οι Τούρκοι θέλουν 
να αλλάξουν όνομα 
στο Αιγαίο
Τα έχουν χαμένα για τα καλά οι Τούρκοι.
Χαρακτηριστική περίπτωση ο Τούρκος εν
αποστρατεία -πλέον- αντιναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί, ο
οποίος ζητά τώρα την αλλαγή του ονόματος του
Αιγαίου! Ο Γιαϊτζί, γνωστός και ως «ο αρχιτέκτονας
του μνημονίου συνεργασίας Τουρκίας - Λιβύης» και
εμπνευστής του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας»,
ανέφερε ότι «η Τουρκία δεν πρέπει να χρησιμοποιεί
τη λέξη “Αιγαίο” που έχει ελληνική ρίζα». Ο ίδιος,
μιλώντας στη διάρκεια εγκαινίων του Τμήματος
Ναυτιλίας και Παγκόσμιας Στρατηγικής σε
πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, πρότεινε
μάλιστα να μετονομαστεί το Αιγαίο σε «Θάλασσα των
Νήσων» ή «Βόρεια Μεσόγειος». Προσεχώς θα μας
ενημερώσει και πώς πρέπει να λέμε την Αθήνα…

KOYIZ: Ποιος επιχειρηματίας τράβηξε το βίντεο της
προσγείωσης του ελικοπτέρου στη Μύκονο και
«έκαψε» τον Βασίλη Χήτο; Το ελικόπτερο -θυμίζω-
προσγειώθηκε στην παραλία Πάνορμος, ακριβώς δί-
πλα στους πελάτες του «Club Principote», και όχι σε
κάποιο ελικοδρόμιο. Επιχειρηματίας που διατηρεί
άριστες σχέσεις με τα Μedia τράβηξε το βίντεο και
το έδωσε στα κανάλια. Μετά έφυγε με το σκάφος του
και συνέχισε τις διακοπές του.
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Ο άνθρωπος έχει μάτι αετίσιο… Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αντι-
πρόεδρος του ΕΛΚ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, παραλίγο να τα κάνει άνω κάτω στις Βρυ-
ξέλλες. Παρατήρησε προ ολίγων ημερών ότι έλειπε η επιγραφή «Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής» από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Η ταμπέλα βρίσκεται στο πιο πολυ-
σύχναστο σημείο, στη «γέφυρα» που συνδέει τα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου με την
αίθουσα της Ολομέλειας, και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αμέσως μόλις αντιλήφθηκε ότι
λείπει, έστειλε επιστολή με την οποία ζητούσε να μάθει τον λόγο. Οι υπηρεσίες ανταπο-
κρίθηκαν άμεσα, απαντώντας στον Έλληνα ευρωβουλευτή ότι, λόγω εργασιών συντή-
ρησης του κτιρίου, η ταμπέλα υπέστη κάποιες φθορές και θα αντικατασταθεί.

Η αγάπη του ΣΥΡΙΖΑ 
για την Τουρκική 
Ένωση Ξάνθης… 

Τρίβουν τα χέρια τους στη Νέα Δημοκρατία. Ένα άρ-
θρο στην κομματική εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, την «Αυ-
γή», το οποίο ενστερνίζεται πλήρως τις τουρκικές θέ-
σεις αναφορικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στη
Θράκη, έρχεται να αποδείξει αυτά για τα οποία κατη-
γορεί τον ΣΥΡΙΖΑ η Πειραιώς. Το άρθρο έχει τίτλο
«Ξάνθη / Ξανά στο μάτι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου»
και χαρακτηρίζει την ΤΕΞ (Τουρκική Ένωση Ξάνθης)
ως «ένα ιστορικό σωματείο που επί δεκαετίες πρό-
σφερε στην τοπική κοινωνία της Θράκης έργο πολιτι-
σμού και ειρηνικής συμβίωσης». Ακολουθούν δηλώ-
σεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία υπερασπίζονται
τις τουρκικές θέσεις, μεταξύ των οποίων ο πρώην
βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Μουσταφά Μουσταφά και ο νυν βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

O κρύος ιδρώτας
του Αλέξη…
Ο Τσίπρας κοιμάται και ξυπνάει με έναν
εφιάλτη. Αν θα καταφέρει να «εμβολί-
σει» ή να φέρει κοντά του, σαν ουρά, το
ΚΙΝ.ΑΛ., για να πιάσει 151 έδρες στις
εκλογές, οι οποίες θα γίνουν με απλή
αναλογική. Βεβαίως, είναι γεγονός ότι
ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα από εκλογικά
μαθηματικά, αφού ούτε με το ΚΙΝ.ΑΛ.
υπάρχει ενδεχόμενο να συγκεντρώσει
151. Για την ακρίβεια, δεν του έχει πει
κανένας ότι, ακόμα κι αν συμπλεύσει
και ο Γιάναρος ο Βαρουφάκης, πάλι δεν
κάνει κυβέρνηση. Στην τελευταία του
διαδικτυακή συνέντευξη, ο κ. Τσίπρας
είπε περισσότερες φορές τη λέξη
«ΚΙΝ.ΑΛ.» παρά τη λέξη «ΣΥΡΙΖΑ».
Επίσης, ονειρεύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εί-
ναι πρώτος, έστω και με μία ψήφο, το
βράδυ της πρώτης εκλογικής αναμέ-
τρησης. «Διότι αυτός ο συσχετισμός εί-
ναι που θα ανοίξει τον δρόμο για τον
σχηματισμό κυβέρνησης», σημειώνει
χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τονίζει
πως η κυβέρνηση των προοδευτικών
δυνάμεων θα πρέπει «να είναι πλει-
οψηφική, δεν μπορεί να είναι μειοψη-
φική. Πρέπει να πάρει ψήφο εμπιστο-
σύνης από το Κοινοβούλιο, να πάρει τις
151». Όπως ακριβώς σας τα έχω γρά-
ψει, ο άνθρωπος θα κάνει σόου με τη
διερευνητική και μετά θα την παραδώ-
σει, αφού αυτό θα είναι και το τελευταίο
του χαρτί… Όχι για τις εκλογές, αλλά
για την παραμονή του στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν-
τιλαμβάνεστε, βέβαια, ότι μετά την ήττα
και της δεύτερης Κυριακής δεν θα
μπορεί να είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ…

T
ο προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν ιδιαίτερο για την οικογένεια
Μητσοτάκη. Δεν πήγαν στην Τήνο μόνο για μπάνιο - είχαν και βάφτι-
ση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφ-

σκι-Μητσοτάκη, ταξίδεψαν στην Τήνο, προκειμένου να παρευρεθούν στη
βάπτιση της μικρής εγγονής της
αδερφής του πρωθυπουργού,
Αλεξάνδρας Μητσοτάκη. Στο μυ-
στήριο, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν ο
Κώστας Μπακογιάννης μαζί με τη
Σία Κοσιώνη, η Ντόρα Μπακογιάν-
νη και η Αλεξία Μπακογιάννη. Όλη
η οικογένεια, δηλαδή… Ακολού-
θησε και γεύμα στην ταβέρνα του
χωριού, αλλά δεν ξέρω αν μίλησαν
για τα πολιτικά. Η Christina Gour-
dain, κόρη της Αλεξάνδρας Μη-
τσοτάκη, βάπτισε την κόρη της στο
χωριό Κτικάδος της Τήνου και

συγκεκριμένα στην Καθολική Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Η Christina
Gourdain είναι εγγονή του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενώ ζει
μόνιμα στη Γαλλία, έχοντας δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Το
... 
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«Αγανακτισμένοι» είναι οι επιχειρηματίες
εστίασης στη Μύκονο για τα εξοντωτικά -
όπως λένε- πρόστιμα και τις ποινές που
συνεπάγεται το να έρθει ένας πελάτης στο
κέφι και να βρεθεί όρθιος στο τραπέζι του ή
να χορεύει, σε τυχόν έλεγχο. Ας σημειωθεί
ότι στο νησί σχεδόν το 55% έχει εμβολιαστεί
πλήρως, ενώ πάνω από 63% έχει κάνει μία
δόση. Αντιλαμβάνομαι την αγανάκτηση, αλλά
το κράτος πρέπει να κάνει τη δουλειά του…

Ο Βαγγέλας και η ταμπέλα του Καραμανλή

Τα βαφτίσια 
που τους μάζεψαν

στην Τήνο

Και η Εκκλησία στην επιχείρηση πειθούς… 
Η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει στο παιχνίδι της πειθούς για την

εκστρατεία του εμβολιασμού και την Εκκλησία και τους στρατεύσι-
μους νέους… Αναμένεται από σήμερα Τρίτη 13 Ιουλίου έως και την
Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, που συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της
Εκκλησίας της Ελλάδος, ένα από τα θέματα που θα τεθούν προς συ-
ζήτηση να είναι και ο εμβολιασμός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες,
όλη η προσπάθεια γίνεται για να μπορέσει η ΔΙΣ να αποστείλει εγκύ-
κλιο που θα καλεί κληρικούς και πιστούς να εμβολιαστούν όσο το δυ-
νατόν γρηγορότερα, αφήνοντας στην άκρη τους φόβους τους - υπό
την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα συμφωνήσουν μεταξύ τους οι ιεράρ-
χες για κάτι τέτοιο. Παράλληλα, στην κυβέρνηση εξετάζουν το σενά-
ριο να εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού όλοι οι στρατεύσιμοι που
θα μπαίνουν το φθινόπωρο στα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων.
Όπως κάνουν όλα τα εμβόλια την πρώτη μέρα παρουσίας τους στις
μονάδες, να κάνουν και το εμβόλιο κατά του ιού…

LOCK



ΤΡΙΤΗ 13 IOYΛIOY 2021

OLITICALP ΕΣΕΙΣΘ8

Δ
ύο χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές
έχει εμπεδωθεί ένας νέος διπολισμός.
Αυτό δεν είναι μια απλή διαπίστωση. Δια-

μορφώνει νέες συμμαχίες και αντιθέσεις, δημι-
ουργεί νέα πολιτικά ήθη και επιβάλλει συγκεκρι-
μένες κινήσεις σε κάθε έναν από τους δύο πό-
λους.

Σε κάθε διπολικό σύστημα το παιχνίδι κερδίζεται
από τους «ενδιάμεσους» ψηφοφόρους. Σε όσους
ταλαντεύονται ανάμεσα στις δύο δυνάμει προτάσεις
διακυβέρνησης. Κάποιοι από αυτούς ανήκουν σε
αυτό που ονομάζεται «κοινωνικό Κέντρο». Είναι
συνήθως μετριοπαθείς αλλά και απαιτητικοί ψηφο-
φόροι, μεσαίας και ανώτερης μόρφωσης και οικο-
νομικής δύναμης με σημαντικό κοινωνικό status
που πρέπει να πειστούν για την «ωριμότητα» των
πολιτικών σχεδίων που τους προτείνονται και την
«κυβερνησιμότητα» των κομμάτων που τα προτεί-
νουν.

Συμμαχία αδύναμων και δυναμικών στρωμάτων
Στον δεξιό/κεντροδεξιό πόλο η Ν.Δ. έχει παρα-

μείνει ο βασικός κορμός. Στον αριστερό/κεντροα-
ριστερό ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. έχει την πρωτοκαθεδρία.
Είναι μια πραγματικότητα από τις εκλογές του Μαΐ-
ου 2012, που επιβεβαιώθηκε στις εκλογές του Ιου-
νίου 2012, του Ιανουαρίου 2015, του Σεπτεμβρίου
2015 και του Ιουλίου 2019.

Ως σημαντικότερη δύναμη στον προοδευτικό χώ-
ρο, στον ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. επαφίεται η πρωτοβουλία για
τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου προοδευτικού πό-
λου. Ενός «χώρου» στον οποίο να μπορούν να
βρουν έκφραση οι προοδευτικοί δημοκράτες του
Κέντρου, οι κεντροαριστεροί, οι σοσιαλδημοκρά-

τες, οι σοσιαλιστές, οι αριστεροί ποικίλων αποχρώ-
σεων και προελεύσεων, καθώς και όσοι εμπνέονται
από τις αξίες της πολιτικής οικολογίας.

Έτσι θα μπορέσει να συγκροτηθεί μια σύγχρονη
παράταξη, η οποία θα διεκδικήσει τη λαϊκή πλει-
οψηφία για μια προοδευτική διακυβέρνηση της
χώρας. Το Κίνημα Αλλαγής/ΠΑΣΟΚ, σχήματα και
προσωπικότητες του κοινωνικού φιλελευθερι-
σμού, του οικολογικού χώρου, καθώς και άλλες
δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευ-
τικές έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν σε αυτή
την κατεύθυνση.

Η λαϊκή πλειοψηφία θα κερδηθεί μόνο μέσω της
διαμόρφωσης μιας νέας κοινωνικής συμμαχίας.
Αφενός με τα πιο αδύναμα στρώματα που συμπιέ-
ζονται από τις συνέπειες της κρίσης. Αφετέρου με
τα δυναμικά στρώματα της επιστήμης, της παραγω-
γής, της υγιούς επιχειρηματικότητας, της τεχνολο-
γίας και της καινοτομίας.

Μια τέτοια κοινωνική συμμαχία δεν μπορεί να
διαμορφωθεί απλώς ως άθροισμα αιτημάτων, που η
κάθε κοινωνική ομάδα προβάλλει κλαδικά, τοπικά
και συντεχνιακά. Θα ηγεμονεύσει εκείνη η πολιτική
δύναμη που θα μπορέσει να συνθέσει τα αιτήματα
αυτά σε ένα συνεκτικό πολιτικό σχέδιο διεξόδου
της χώρας, πειστικό και τεκμηριωμένο. 

Υπεύθυνη και ρεαλιστική αντιπολίτευση
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. απαντά σε πραγματικά ζη-

τήματα της κοινωνίας. Απαντά, βέβαια, με τη δική
της οπτική, αυτή ενός συντηρητικού κόμματος. Η
αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να αποδείξει ότι
έχει εναλλακτικές λύσεις και υπευθυνότητα, αλλά
και ότι μπορεί να πολιτευτεί αποτελεσματικά σε

συνθήκες ομαλότητας. Με προτάσεις σοβαρές,
εποικοδομητικές, ρεαλιστικές και κοστολογημέ-
νες, με την απαραίτητη επιστημονική και τεχνοκρα-
τική επεξεργασία.

Αφού η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση έχει
θητεύσει στην κυβέρνηση, δεν μπορεί παρά να κα-
τανοεί την πολυπλοκότητα των προβλημάτων, τις
περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες και τις
διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.

Οι σύγχρονες προοδευτικές δυνάμεις δεν αρκεί
να «ευαγγελίζονται» τη δίκαιη κατανομή του πλού-
του. Είναι απαραίτητο να έχουν συγκεκριμένη πρό-
ταση και για το πώς μπορεί να παραχθεί ο πλούτος.
Πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της Παγ-
κοσμιοποίησης, της 4ης Βιομηχανικής Επανάστα-
σης, της Ρομποτικής και της Τεχνητής Νοημοσύ-
νης, καθώς και την ανάγκη να βελτιωθεί η θέση της
χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Αποτελεσματική απάντηση στις παρεμβάσεις της
κυβέρνησης σε διάφορα πεδία δεν είναι η υπερά-
σπιση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης στη χώρα.
Σε πολλούς τομείς διαιωνίζονται αναχρονιστικές
καταστάσεις. Δεν είναι θετικά και προοδευτικά όλα
τα «κεκτημένα».

Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι σημαντικό να
αναδείξει έναν ισχυρό προοδευτικό μεταρρυθμι-
σμό. Να προτείνει ένα συνολικό σχέδιο σύγχρονων
αλλαγών, τομών και μεταρρυθμίσεων σε Δημόσια
Διοίκηση, κοινωνικό κράτος και παραγωγικό μον-
τέλο. Με τα πόδια αταλάντευτα στην Ενωμένη Ευ-
ρώπη και παράλληλα με τον αγώνα για επιτάχυνση
και εμβάθυνση της πολιτικής ενοποίησης της Ευ-
ρώπης σε ομοσπονδιακή κατεύθυνση.

Ο
ι περισσότεροι από εμάς κάνουμε ένα τραγικό
λάθος: υποτιμάμε τη σημασία του ύπνου... Οι
ειδικοί, όμως, επισημαίνουν ότι, όπως συμ-

βαίνει με τη γυμναστική και τη διατροφή, που θεω-
ρούνται πυλώνες της υγείας, έτσι και ο καλός ύπνος
είναι απαραίτητος για τον οργανισμό μας και τη σωστή
λειτουργία του. Για να έχετε καλύτερο ύπνο:

1. Μην κοιμάστε με την τηλεόραση ανοιχτή: Μία από τις
βασικές αρχές του ύπνου είναι το περιβάλλον στο οποίο
κοιμόμαστε να είναι ήρεμο, δροσερό και σκοτεινό. Η
απουσία του φωτός ενεργοποιεί τους μηχανισμούς του
ύπνου και, αν κάτι τον διακόψει, όπως το φως της τηλεό-
ρασης, τότε ταράζεται όλο το σύστημα. Το τεχνητό φως
μπορεί πραγματικά να εμποδίσει την απελευθέρωση της
μελατονίνης. Αυτό ισχύει και για τις ταμπλέτες και τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

2. Μην κοιμάστε αργά το Σαββατοκύριακο: Όλοι χαι-
ρόμαστε την Παρασκευή το βράδυ, γιατί πιστεύουμε ότι
τέλειωσε η εβδομάδα και μπορούμε να το γλεντήσουμε.
Οι επιστήμονες όμως προειδοποιούν ότι, αν κοιμάστε
αργά για δύο μέρες, ταράζεται το βιολογικό σας ρολόι. Οι
ειδικοί παρομοιάζουν αυτήν την κατάσταση με το τζετ

λανγκ που παθαίνουν όσοι κάνουν μεγάλα αεροπορικά
ταξίδια και χρειάζεται να προσαρμοστούν στις αλλαγές
της ώρας. Γι’ αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε στη... ρουτί-
να του ύπνου μας.

3. Μην καταναλώνετε αλκοόλ πριν από τον ύπνο: Πρό-
κειται για ένα από τα πιο κοινά «βοηθήματα» του ύπνου,
που όλοι πιστεύουν ότι βοηθάει. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει
αφού, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μας βοηθάει να
κοιμηθούμε πιο γρήγορα, αλλά η ποιότητα του ύπνου εί-
ναι πολύ κακή.

4. Μη μένετε στο κρεβάτι όταν δεν μπορείτε να κοιμη-
θείτε: Μην μπαίνετε στη διαδικασία να μετράτε προβατά-
κια, γιατί το κάνετε... τσάμπα! Είναι προτιμότερο να ση-
κωθείτε, να κάνετε μια μικρή βόλτα μέσα στο σπίτι ή να
διαβάσετε ένα βιβλίο, παρά να κάθεστε στο κρεβάτι και
να αγχώνεστε για το πότε θα σας πάρει ο ύπνος.

5. Μην παίρνετε υπνωτικά χάπια: Το υπνωτικό χάπι
λειτουργεί σαν τσιρότο. Απλώς καλύπτει τη ζημιά, χωρίς
όμως να τη βελτιώνει και φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος της
εξάρτησης για να μην αναφέρουμε αυτόν του θανάτου.

6. Μην πίνετε καφέ αργά το βράδυ: Αν πιείτε καφέ αρ-
γά το βράδυ, προφανώς και δεν θα μπορείτε να κοιμηθεί-
τε - ακόμα και αν τον πιείτε νωρίς το απόγευμα, αφού η

επίδραση της καφεΐνης διαρκεί πολύ. Προτιμήστε να φά-
τε κάτι ενεργειακό ή να πάρετε έναν μικρό υπνάκο για να
αντέξετε, παρά να πιείτε καφέ.

7. Μην τρώτε πρωτεΐνες πριν να κοιμηθείτε: Νομίζετε
ότι θα φάτε μια τεράστια μπριζόλα και μετά θα μπορέσετε
να πάτε για ύπνο; Ούτε στα καλύτερα σας... όνειρα, που
δεν θα δείτε! Αυτό συμβαίνει γιατί η πρωτεΐνη δεν χω-
νεύεται εύκολα και δεν μπορεί να γίνει πέψη. Προτιμή-
στε να φάτε δημητριακά ολικής άλεσης.

8. Μην πατάτε την παράταση στο ξυπνητήρι σας:
Μην μπαίνετε στη διαδικασία να πατάτε την παράταση

στο ξυπνητήρι σας. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να
μπερδέψετε τον οργανισμό σας. Καλύτερα βάλτε το ρο-
λόι σας να χτυπήσει αργότερα.

9. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο; Η αϋπνία μπορεί να εί-
ναι απόρροια κάποιου οργανικού προβλήματος, όπως η
άπνοια ύπνου. Καλό θα είναι να επισκείτε έναν ειδικό, αν
διαπιστώσετε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με τον ύπνο σας.

10. Προετοιμαστείτε ψυχολογικά προτού πάτε για
ύπνο: Μην έχετε όλη μέρα στο μυαλό σας πώς θα κοιμη-
θείτε το βράδυ. Πηγαίνετε σπίτι σας, ακούστε λίγη μουσι-
κή, ανάψτε κεριά και χαλαρώστε. Όλα θα έρθουν σιγά -
σιγά και χωρίς άγχος.

Νέα κοινωνική πλειοψηφία

Δέκα συμβουλές για καλύτερο ύπνο και λιγότερα νεύρα

του
Θόδωρου 
Τσίκα

Πολιτικός 
επιστήμονας,
διεθνολόγος 
και μέλος της 
Κεντρικής
Επιτροπής 
Ανασυγκρότησης
του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

του
Ιωάννας 

Λούβη

Ψυχολόγος 
- ειδική 

παιδαγωγός
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Επειδή οι εκλογές κρίνονται προτού ακόμη στηθούν οι κάλ-
πες, καιρός είναι να μάθετε να μιλάτε τη σύγχρονη γλώσσα
της πολιτικής επικοινωνίας, να αφήσετε το προσωπικό σας
στίγμα, να γράψετε τη δική σας ιστορία και να κερδίσετε τις
εκλογές.

1. Κάποιες δημοσκοπήσεις είναι περιττές. Τα αποτελέσματα
είναι ορατά διά γυμνού οφθαλμού. Ειδικά όταν το δημο-
σκοπικό σκηνικό είναι ακίνητο για πολύ καιρό.

2. Οι περισσότεροι πολιτικοί αρέσκονται να μαθαίνουν από τα
λάθη τους παρά να διδάσκονται πώς να τα αποφεύγουν.
Θεωρούν περιττά όλα τα εγχειρίδια πολιτικής επικοινω-
νίας που κυκλοφορούν. Αυτοί τα ξέρουν όλα!

3. Κάθε πολιτικό κόμμα χρειάζεται να δημιουργήσει τη δική
του «ιστορία», που θα συμπυκνώνει μέσα σε μερικές λέ-
ξεις όλη τη φιλοσοφία του. Η ιστορία, το αφήγημα, θα πρέ-
πει να αφορά στον πολίτη, αφού προηγουμένως τον έχει
κατανοήσει σε βάθος. Έτσι χτίζεται η «πίστη» στο κόμμα.

4. Για να διαδοθεί η πολιτική σας ιδέα θα πρέπει να είναι
«αξιοσημείωτη», πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ καλή, κάτι
που αξίζει να σημειωθεί από τον πολίτη με τη σημείωση
«δεν το είχα σκεφτεί»!

5. Το πιο ριψοκίνδυνο πράγμα που μπορεί να κάνει σήμερα
ένας πολιτικός είναι να πηγαίνει εκ του ασφαλούς. Η
ασφάλεια είναι ρίσκο που λίγο λίγο μεγαλώνει. Βαδίζετε
πολιτικά στα όρια των άκρων των πολιτών που σας ενδια-
φέρουν.

6. Πολλές φορές βλέπουμε τα πολιτικά πράγματα όχι όπως
είναι, αλλά όπως θέλουμε εμείς να τα βλέπουμε. Αυτό που
ονομάζουμε πραγματικότητα είναι ένα είδος αυταπάτης. 

7. Η πολιτική κάθε κόμματος θα πρέπει να αντιμετωπίζει τον
πολίτη όπως είναι και όχι όπως θα ήθελαν να είναι.

8. Αν δώσετε στον πολίτη ευθύνη, λειτουργεί υπεύθυνα.

9. Η «θλιβερή επιστήμη» της συνωμοσιολογίας ανακυκλώνει

τον θλιβερό μικρόκοσμό της... μέχρι να «πήξει το μυαλό»!

10. Τις περισσότερες φορές όσοι ακονίζουν τα εσωκομματικά
πολιτικά μαχαίρια, οι αντιφρονούντες, αποδεικνύονται
«σκυλάκια του καναπέ». Μόνο φωνή!

11. Το σκευοφυλάκιο τσιτάτων και πολυχρησιμοποιημένων
φράσεων κάθε πολιτικού κόμματος δεν είναι και το πλέον
κατάλληλο αρχείο για την ανάσυρση και εκφώνηση σύγ-
χρονης ομιλίας. Τα ευκολάκια καλά θα κάνουν να δώσουν
τη θέση τους σε νέες σύγχρονες και πρωτότυπες φράσεις
του «Ευ Πολιτεύεσθαι!».

12. Μια επαναστατική πράξη έχει πάντα κινητήριο δύναμη
ένα όραμα, όποιο κι αν είναι αυτό. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει
επανάσταση.

13. Για να κερδίσετε τις εκλογές προτού στηθούν οι κάλπες!
«Ευ Πολιτεύεσθαι» με 333+1 tips πολιτικής επικοινωνίας.
Κυκλοφόρησε.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Τ
ο επενδυτικό σχέδιο για την επαναλειτουργία των
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μετά την απόκτησή
τους από Έλληνα πλοιοκτήτη μέσω του διπλού

πλειοδοτικού διαγωνισμού, είναι πολλαπλάσιας αξίας
από το αρχικό τίμημα, που συνολικά ανέρχεται στα περί-
που 78 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν 37,3
εκατ. ευρώ για τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΔ, άλλα
25,2 εκατ. ευρώ στην ΕΝΑΕ για το στρατιωτικό κομμάτι,
800.000 ευρώ για τον κινητό εξοπλισμό της μόνιμης δε-
ξαμενής Νο5, ενώ έχουν ήδη πωληθεί περιουσιακά
στοιχεία ποσού 5,6 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό τίμημα θα
πρέπει να προσμετρηθούν τα 8,8 εκατ. ευρώ, που ο νέος
αγοραστής καλείται να πληρώσει επιπλέον για να διευ-
θετήσει τις κατασκευαστικές παρατυπίες και να νομιμο-
ποιήσει όσα τυπικά τον εμποδίζουν να αρχίσει εργασίες.
Σημειωτέον πως πλέον θα σταματήσει και η επιβολή
προστίμων από την Ε.Ε. ύψους 7,2 εκατ. ευρώ ανά εξά-
μηνο, με αποτέλεσμα να έχουν ξεπεράσει συνολικά τα
110 εκατ. ευρώ από το 2012 έως σήμερα.

Σύμφωνα με οικονομοτεχνικές μελέτες, εκτιμάται ότι
για να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα ναυπηγεία θα
πρέπει να επενδυθούν επιπλέον 150 εκατ. ευρώ. Σε μια
τετραετία εκτιμάται, όμως, πως θα δημιουργήσουν προ-
στιθέμενη αξία, που θα υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ και
θα προσθέσουν 1.600 άμεσες και διπλάσιες έμμεσες θέ-
σεις εργασίας σε πλήθος μικρότερων συναφών μονάδων
στην ευρύτερη περιοχή. Η λειτουργία των ναυπηγείων
καθιστά αυτόματα την Ελλάδα σημαντική ναυπηγοεπι-
σκευαστική βάση, αφού θα διαθέτει εν λειτουργία τη με-
γαλύτερη δεξαμενή στη ΝΑ Μεσόγειο χωρητικότητας
400.000 dwt. H ελληνική ναυπηγική «τρίαινα» αρχίζει
πλέον να σχηματίζεται, αφού μετά την εξυγίανση των
Ναυπηγείων Σύρου ήρθε η ολοκλήρωση του διαγωνι-
σμού των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και εκκρεμεί μόνο να
ξεκαθαρίσει η διαδικασία των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Σημαντικό όφελος για τη ναυπηγική βιομηχανία της
χώρας μας θα είναι η τεχνολογική αναβάθμιση του δια-
θέσιμου εξοπλισμού, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμε-
νων εγκαταστάσεων και η κατασκευή νέων υποδομών,
σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των ναυπηγοε-
πισκευαστικών εργασιών. Η λειτουργία των ναυπηγείων
αυτομάτως θα δημιουργήσει κέντρα έρευνας ναυτικής
τεχνολογίας για την απανθρακοποίηση, ενδιαφέρον για
νέες καινοτόμες ιδέες στον εξοπλισμό πλοίων, μελέτες
τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και μια
τεράστια επένδυση σε μια νέα γενιά ανθρώπινου δυνα-
μικού. Επιπλέον θα ενεργοποιήσει συνέργειες με πλή-
θος μικρότερων, μηχανουργικών, εφοδιαστικών, μετα-
ποιητικών και άλλων επαγγελματικών συστάδων υπο-
στήριξης της παγκόσμιας ναυτιλίας στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Σαφώς ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες στις πε-
ραιτέρω διαδικασίες, όπως επίσης υπάρχουν και πολλά
αδύναμα σημεία στην παρούσα κατάσταση των ναυπη-
γείων, που είναι, μεταξύ άλλων, η κατάσταση του εξο-
πλισμού και των εγκαταστάσεων, οι πολύ παλαιές και
αυθαίρετες κατασκευές και το γεγονός ότι όλα παραμέ-
νουν ασυντήρητα τα τελευταία δέκα χρόνια. Όμως, αυ-
τές οι δυσκολίες κάνουν μεγαλύτερη την αξία της πλει-
οδοσίας και μεγεθύνουν την επιτυχία του διαγωνισμού.
Δυστυχώς, η δεκαετής καθυστέρηση στην αξιοποίηση
των ναυπηγείων, που οφείλεται σε γραφειοκρατικές
διαδικασίες και ένα δαιδαλώδεις ιδιοκτησιακό καθε-
στώς, απαξίωσε τη λειτουργικότητά τους σε μεγάλο
βαθμό, διόγκωσε τα προβλήματα και απομάκρυνε το
ενδιαφέρον των επενδυτών. Μακάρι τώρα να τρέξουν
όλες οι χρονοβόρες διαδικασίες και να αποδείξουν τα
αρμόδια υπουργεία πως όλα αυτά ανήκουν στο παρελ-
θόν, συμπεριλαμβανομένων και του εργατικών αποζη-
μιώσεων. 

Αναμφισβήτητα η θετική εξέλιξη για την ανάκτηση
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά μετά τον επιτυχή πλει-
οδοτικό διπλό διαγωνισμό ανοίγει ένα νέο τεράστιο κε-
φάλαιο για την οικονομία της χώρας μας. Οφείλουμε να
αναγνωρίσουμε στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα και τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γερα-
πετρίτη μεθοδικότητα σε μια πολύπλοκη διαδικασία
αλλά και μια ψύχραιμη αντιμετώπιση, που με επιμονή
και υπομονή τετραπλασίασε την οικονομική προσφορά
του πρώτου διαγωνισμού και πέτυχε πολλά παραπάνω
οφέλη από τον αρχικό στόχο των 55 εκατ. ευρώ. Το όρα-
μα του πλειοδότη είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο της
χώρας να γίνει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη μιας σύγ-
χρονης ανταγωνιστικής ελληνικής βιομηχανίας με
εξωστρεφή προσανατολισμό, η οποία θα εξυπηρετεί τις
απαιτήσεις συντήρησης, επισκευής και κατασκευής
εμπορικών και πολεμικών πλοίων, θα παράγει εξαγώ-
γιμα προϊόντα και υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες από
εξειδικευμένους επιστήμονες και θα απασχολεί άριστα
εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο εργατοτεχνικό προ-
σωπικό.

Άποψή μου είναι ότι το σημαντικότερο και μεγαλύτε-
ρο όφελος όλων, ακόμη και από την επιτυχία στο επεν-
δυτικό και οικονομικό σκέλος του διαγωνισμού, είναι το
γεγονός ότι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μένουν σε ελλη-
νικά χέρια και, μάλιστα, περνούν σε έναν ικανότατο άν-
θρωπο της ναυτιλίας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον
Έλληνα πλοιοκτήτη και πλειοδότη, ο οποίος συμμετείχε
αποφασιστικά και στους δύο διαγωνισμούς και το μόνο
που ζήτησε μετά τη θετική εξέλιξη είναι η άμεση και κα-
θοριστικής σημασίας αδειοδότηση των σχεδιαζόμενων
χρήσεων. Ο επιχειρηματικός κόσμος όλων των δραστη-
ριοτήτων υποστήριξης της ναυτιλίας σαφώς και πι-
στεύει στην επιτυχία αυτής της επένδυσης, που μπορεί
να άργησε, αλλά επιτέλους ήρθε.

ΤΡΙΤΗ 13 IOYΛIOY 2021

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Δήμαρχος Αθηναίων 

neleftheroglou@gmail.com 

στον
Νίκο Ελευθερόγλου

Συναντήσαμε τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη στο «στρατηγείο» του, στο
γραφείο του στο Δημαρχείο της Αθήνας, και

μιλήσαμε για όλους και για όλα. Για το όνειρό του για
την Αθήνα αλλά και για την επόμενη μέρα της 
πανδημίας για την πρωτεύουσα. Εκείνο που μας τόνισε
σε πολλά σημεία ήταν ότι έχει και σχέδιο και πείσμα
για να αλλάξει την Αθήνα και αυτό το σηματοδοτούν τα
μικρά και πολλά έργα σε κάθε σημείο της πόλης. 

«Έχουμε σχέδιο και πείσμα για 
να αλλάξει πρόσωπο η Αθήνα» 

Τον Σεπτέμβριο που μας έρχεται κλεί-
νετε δύο χρόνια στο τιμόνι της Αθήνας.
Προεκλογικά μιλούσατε για τον «πολιτι-
σμό της καθημερινότητας». Άλλαξε η
καθημερινότητα στην πόλη;
Η Αθήνα αλλάζει λίγο - λίγο πολύ. Κάθε

μέρα γίνεται καλύτερη. Toν Σεπτέμβριο του
2019 αναλάβαμε μια πόλη εγκαταλελειμ-
μένη, όπου τα αυτονόητα ήταν ζητούμενα.
Δουλεύουμε από κάτω προς τα πάνω με
πρόγραμμα και αποφασιστικότητα. Σχεδόν
δύο χρόνια μετά η πόλη είναι πιο καθαρή
από ποτέ. Με νέους κάδους που πλένονται
συστηματικά, με ανανεωμένο το 90% του

εξοπλισμού καθαριότητας, με έμφαση στο
αντι-γκράφιτι. Με νέα φιλοσοφία καθαριό-
τητας. Η πόλη μας χρειάζεται ό,τι ακριβώς
χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι καθαρό:
νερό, σαπούνι και απολύμανση. Αυτό κά-
νουμε ως δημοτική Αρχή, συμπεριφερό-
μαστε στην πόλη σαν να είναι το μεγάλο,
κοινό μας σπίτι. Φτιάχνουμε τους δρόμους
μας για να κινούνται τα αυτοκίνητα και τα
πεζοδρόμιά μας για περπατούν με ασφά-
λεια και άνεση οι πεζοί. Να σας πω, κύριε
Ελευθερόγλου, ότι ήδη έχουμε ασφαλτο-
στρώσει περισσότερους από 330 δρόμους
με στόχο τους 1.050, δηλαδή το μισό οδικό

δίκτυο της Αθήνας, και μέσα στους επόμε-
νους 24 μήνες θα ανακατασκευάσουμε 410
πεζοδρόμια. Κυριολεκτικά κάθε μήνα απο-
δίδουμε νέα γήπεδα, νέες παιδικές χαρές ή
νέα pocket parks, γειτονιά - γειτονιά. Μαζί
με όλα αυτά συνυπολογίστε τη μεγάλη αλ-
λαγή που ετοιμάζουμε στον δημόσιο φωτι-
σμό. Για περισσότερο, οικονομικότερο, οι-
κολογικότερο φως στην πόλη. Και φυσικά
το μεγάλο μας στοίχημα είναι το πράσινο.
Θέλουμε και θα κάνουμε τη διαφορά σε
αυτό σύντομα. Για αρχή να ξέρετε ότι τετρα-
πλασιάσαμε τα χρήματα που δίνει ο δήμος
για το πράσινο.
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Στην περίοδο της πανδημίας έχει ανοίξει
μια μεγάλη συζήτηση σε όλες τις ευρω-
παϊκές πόλεις για τη διαχείριση και τη δη-
μιουργία δημόσιων χώρων. Τι κάνετε για
αυτό;
Οι μέρες του εγκλεισμού λόγω της πανδη-

μίας ήταν καταλυτικές για να συνειδητοποι-
ήσουμε όλοι την αξία του δημόσιου χώρου. Στην
Αθήνα είχαμε μείνει πολύ πίσω και ήταν εμφα-
νές. Η στρατηγική μας είναι απλή. Αναβαθμί-
ζουμε τον δημόσιο χώρο που ήδη υπάρχει,
πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, γήπεδα και
δημιουργούμε με έξυπνο τρόπο, καινούργιο. 

«Ξυπνάμε» όλους εκείνους τους χώρους
που η εγκατάλειψή τους είχε απομακρύνει
τους πολίτες από τη χρήση τους. Τον Εθνικό
Κήπο που ξαναγεννιέται, τον Λυκαβηττό που
πλέον αλλάζει και αναβαθμίζεται. Εκεί θα ξα-
ναζωντανέψουμε και το ιστορικό θέατρο του
λόφου. Τον λόφο του Στρέφη που η ανάπλασή
του τον μετατρέπει από ένα σκοτεινό και επι-
κίνδυνο δάσος σε έναν τόπο προορισμού.
Δρομολογήσαμε την Ακαδημία Πλάτωνος
και, βέβαια, τη Διπλή Ανάπλαση. Φτάσαμε αι-
σίως τα πέντε πάρκα τσέπης και συνεχίζουμε.
Το νέο πάρκο ΦΙΞ, που γέμισε από μονοπάτια,
φυτά, λουλούδια και δέντρα και έγινε ένας τό-
πος περιπάτου και αναψυχής. Σε αυτήν τη φι-
λοσοφία εντάσσονται και τα έργα που δημι-
ουργούν ένα νήμα για να συνδέσουν τις γω-
νιές της πόλης. Όπως, για παράδειγμα, η ολο-
καίνουργια πλατεία Ομονοίας που απέκτησε
πάλι τον χαρακτήρα με το σιντριβάνι της, που
είναι η αφετηρία ή ο τερματισμός μιας δια-
δρομής που τη συνδέει με την πλατεία Θεά-
τρου, η ανάπλαση της οποίας ξεκινά. 

Μπορεί ο Δήμος της Αθήνας να κάνει κά-
τι για τη στήριξη της αγοράς της πόλης
μετά το πλήγμα που έχει δεχτεί από την
πανδημία;
Μπορεί και το κάνει. Αλλά με διαφορετική

νοοτροπία. Από κοινού με τους επιχειρημα-
τίες της πόλης και τους εργαζομένους ψά-
χνουμε τρόπους και λύσεις να στηριχθούν. Οι
επιχειρήσεις της Αθήνας δοκιμάστηκαν και
χρειάζονται έναν συμπαραστάτη και ο Δήμος
Αθηναίων είναι ένας από αυτούς. Εξασφαλί-
σαμε τη χρηματοδότηση ενός σημαντικού
προγράμματος 40 εκατ. ευρώ που ήδη «τρέ-
χει». Το πρόγραμμα αυτό ήρθε για να καλύψει
το κενό επιχειρήσεων με τον εκσυγχρονισμό,
την αναβάθμισή τους, την εκπαίδευση του
προσωπικού και την εξειδίκευσή τους. Γιατί,
πέρα από την αναβάθμιση των επιχειρήσεων,
είναι αναγκαίο να διαφυλάξουμε ή και να δη-
μιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Ένα μεγάλο
κομμάτι αυτού του προγράμματος, περίπου
7,5 εκατ. ευρώ, πηγαίνει στη στήριξη των επι-
χειρήσεων του πολιτισμού και των εργαζόμε-
νων σε αυτόν. Ανοίξαμε όλους τους πολιτιστι-
κούς χώρους της πόλης και τους διαθέσαμε
εντελώς δωρεάν στους καλλιτέχνες και τους
ανθρώπους του πολιτισμού για να υλοποι-
ήσουν δικές τους ιδέες. Με αυτό τον τρόπο
πετυχαίνουμε και την τόνωση της αγοράς.

Η Αθήνα έχει μείνει πίσω στις νέες τεχνο-

λογίες. Έχετε συμπεριλάβει στον σχεδια-
σμό σας πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρο-
νισμό της;
Η πανδημία μάς έδωσε χώρο και χρόνο να

κάνουμε μεγάλα βήματα σε αυτό το κομμάτι.
Η Αθήνα σε αυτή την περίοδο πέρασε στην
επίθεση και μπορώ να πω ότι δημιούργησε τη
μεγαλύτερη ψηφιακή προίκα που είχε ποτέ η
πόλη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τελειώσαμε
με τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Φτά-
σαμε στην ψηφιοποίηση 110 υπηρεσιών και
σύντομα θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τον
αριθμό αυτό με περισσότερες υπηρεσίες. 

Να δώσω άλλο ένα παράδειγμα; Έχουμε
τοποθετήσει πιλοτικά αισθητήρες που μας δί-
νουν σημαντικά στοιχεία για την πόλη. Για την
πληρότητα των κάδων, για το αντικοινωνικό
παρκάρισμα αλλά και για την ηχορύπανση και
τους ρύπους. Κάναμε ένα τεράστιο ψηφιακό
άλμα και προχωράμε. 

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα της Αθήνας; Τι είναι αυτό που
σας δυσκολεύει περισσότερο;
Η Αθήνα έχει ακόμη πολλούς ανοιχτούς

λογαριασμούς με το παρελθόν της. Θέλει επι-
μονή, θέλει πείσμα. Να σας δώσω ένα παρά-
δειγμα. Η μελέτη για την κάτω πλευρά της
πλατείας Συντάγματος έχει γίνει πριν από 16
χρόνια, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, γιατί κα-
νένας δεν ήθελε να κουνήσει την πιάτσα των
ταξί από την πλατεία. Τώρα η πλατεία θα ανοί-
ξει και θα αναδειχτεί με νέα στοιχεία. 

Ακούτε τους πολίτες; Απαντάτε στα προ-
βλήματα και τα ερωτήματά τους;
Μία από τις καλές στιγμές που έχω ζήσει

ως δήμαρχος σε αυτή την περίοδο ήταν όταν
πήγαινα σε μια συνάντηση και στο ραδιόφωνο
άκουσα τον παραγωγό να διαβάζει μήνυμα
ακροατή και να λέει: «Εγώ δεν ψήφισα Μπα-
κογιάννη, αλλά πρέπει να πω ότι έμεινα έκ-
πληκτος γιατί το πρωί πήρα τηλέφωνο για να
ζητήσω βοήθεια με τα αδέσποτα της περιοχής
και το μεσημέρι είχε έρθει η βοήθεια». Αυτή
είναι μια βαθιά ικανοποίηση, γιατί βλέπεις ότι
η μεθοδική δουλειά που γίνεται έχει αντίκρι-
σμα. Αφουγκραζόμαστε τις γειτονιές και τους
ανθρώπους. Έχουμε δημιουργήσει ένα δί-
κτυο που μας ενημερώνει για κάθε μικρό και
μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει. Για να πα-
ρεμβαίνουμε άμεσα. Δεν θέλουμε να ταλαι-
πωρείται ο Αθηναίος. Δεν θέλουμε να αισθά-
νεται ότι παλεύει μόνος του το όποιο πρόβλη-
μα δυσκολεύει την καθημερινότητά του.
Έχουμε το τετραψήφιο 1595 αλλά και την
εφαρμογή του Novoville που επιτρέπει στους
πολίτες να επικοινωνούν μαζί μας. Αλλά, ξέ-
ρετε, εγώ στα χρόνια που υπηρετώ την Αυτο-
διοίκηση -και είναι πλέον αρκετά- έμαθα ότι
την πόλη και τους ανθρώπους τούς μαθαίνεις
περπατώντας και μιλώντας. Αυτό έκανα, αυτό
θα κάνω πάντα. Βγαίνω, μιλάω, επικοινωνώ
με τους Αθηναίους και μπορώ να σας πω ότι,
πέρα από τα προβλήματα, καταγράφω και τη
λογική, τη σκέψη και τα ζητούμενα για τα επό-
μενα βήματα της πόλης. 

Φαίνεται ότι η δίχρονη προσχολική εκ-
παίδευση που αρχίζει από τη νέα σχολική
χρονιά δεν πάει καλά στους μεγάλους δή-
μους. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η
Αθήνα; 
Να αρχίσουμε από τα θεμελιώδη. Η Αθήνα

δεν είναι απλώς υπέρμαχος της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης, αλλά τη θεωρού-
με και ισχυρό εργαλείο κοινωνικής στήριξης.
Δηλαδή, πέρα από τον παιδαγωγικό χαρακτή-
ρα που έχει, δίνει δυνατότητες που δεν έχουν
πολλές φορές οι γονείς. Τους απαλλάσσει από
ένα μεγάλο κόστος φροντίδας του παιδιού,
όταν εκείνοι δουλεύουν ή ακόμα και όταν
αναζητούν δουλειά.

Εδώ και 18 μήνες ολόκληρος ο μηχανι-
σμός του Δήμου Αθηναίων καταβάλλει μια
τεράστια προσπάθεια να βρει λύσεις σε ένα
πρόβλημα που αφορά σε 1.300 παιδιά και
οικογένειες της πόλης. Προκηρύξαμε δύο
διαγωνισμούς, οι οποίοι κηρύχθηκαν άγο-
νοι, αλλά δεν σταματήσαμε την προσπάθεια.
Εύλογα θα με ρωτούσατε: Είναι δυνατόν να
έχει η Αθήνα τέτοιο κτιριακό πλούτο και να
μην μπορεί να δημιουργήσει μερικές αί-
θουσες; Και η απάντηση είναι ότι θα μπο-
ρούσαμε να έχουμε επιλέξει τέτοιες λύσεις,
αν αδιαφορούσαμε για την καταλληλότητα
των χώρων για τα παιδιά. Δηλαδή, παράθυ-
ρα, προαύλιο και αίθουσες με σύγχρονες
προδιαγραφές. 

Επιλέξαμε μεταβατικές, αλλά πλήρως
ασφαλείς λύσεις. Έτσι, λοιπόν, το σχέδιό
μας προβλέπει τη δημιουργία δέκα νηπια-
γωγείων σε εννέα αδόμητα οικόπεδα, τη
διαμόρφωση επτά αιθουσών νηπιαγωγείων
σε έξι υφιστάμενα σχολεία και τη δημιουρ-
γία τριών νηπιαγωγείων σε τρεις αύλειους
χώρους. Και επειδή ακούω κάποιους να μι-
λούν για «κοντέινερ», εδώ μιλάμε για σύγ-
χρονους οικίσκους με θερμομόνωση,
ασφαλείς, κατασκευασμένους με σύγχρονα
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ως μεταβα-
τική λύση, βάσει της δυνατότητας που μας
έδωσε ο νόμος τής τότε κυβέρνησης τον
Μάιο του 2019. 

Ποιο είναι το έργο-στοίχημα με το οποίο
θέλετε να ταυτίσετε την παρουσία σας ως
δημάρχου;
Είναι ένα τεράστιο έργο που δεν γίνεται με

μία μελέτη, με μία μπουλντόζα και χρηματο-
δότηση. Είναι πολλά μικρά έργα, με τα οποία
όμως αλλάζει ουσιαστικά, πραγματικά η πό-
λη. Είναι ο πολιτισμός της καθημερινότητας.
Γιατί, αλήθεια, σε μια Αθήνα βρόμικη, σκοτει-
νή, χωρίς πράσινο, με εγκαταλελειμμένους
τους δημόσιους χώρους της, τι νόημα θα είχε
να σας μιλήσω για ένα φανταχτερό έργο που
θα συνδεθεί με το όνομά μου;

Θα ήθελα να σταματήσουμε το φαινόμενο
που γιγαντώθηκε τα προηγούμενα χρόνια με
τους Αθηναίους που άφηναν τα σπίτια τους για
να ζήσουν σε μια άλλη περιοχή. Όλους αυ-
τούς τους θέλουμε πίσω και θέλουμε και νέ-
ους κατοίκους. Γιατί η Αθήνα παίρνει ζωή από
τους ανθρώπους της. Αυτό το στοίχημα δεν το
κερδίζεις με εξαγγελίες και υποσχέσεις. Θέ-
λει ακριβή σχεδιασμό, εκτέλεση και αδιάκο-
πη δουλειά. Δεν είναι θέμα σύνδεσης του
ονόματος ενός δημάρχου. Η Αθήνα έχει ανάγ-
κη να συνδεθεί με τον 21ο αιώνα, με τη βιώσι-
μη ανάπτυξη, τις νέες τεχνολογίες και την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια. 

Σε αυτήν την περίοδο της πανδημίας η πόλη πέρασε
στην επίθεση και μπορώ να πω ότι δημιούργησε 
τη μεγαλύτερη ψηφιακή προίκα που είχε ποτέ«



Κράτος-δορυφόρος
Το Κοινοβούλιο της Αλβανίας ενέκρινε προϋπολογισμό
πάνω από 8 εκατ. ευρώ για την αγορά τουρκικών ένοπλων
drones. Ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας Μπλένταρ
Τσούτσι είχε στείλει το πρώτο μήνυμα κατά την επίσκεψή
του στις εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας Μπαϊρα-
κτάρ στην Κωνσταντινούπολη. Τόσο απλά…

Αποφάσεις στις ΗΠΑ
Ούτε τα δώρα ούτε ο φόβος μήπως αρρω-
στήσουν σοβαρά έπεισαν τους Αμερικα-
νούς να εμβολιαστούν. Απέναντι στη συνε-
χιζόμενη επιφυλακτικότητα σημαντικού
αριθμού πολιτών, πολλοί ειδικοί ζητούν
τώρα από επιχειρήσεις, θεσμούς και πανε-
πιστήμια να εφαρμόσουν το πιο αποτελε-
σματικό, κατά την άποψή τους, μέτρο για
την πανδημία: τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό για τον Covid-19. Η συζήτηση φούντω-
σε ξανά λόγω της ανησυχίας που προκαλεί
στις ΗΠΑ η εξάπλωση της μετάλλαξης
Δέλτα, στην οποία αποδίδεται σήμερα πε-
ρίπου το 35% των νέων κρουσμάτων.

Χαμόγελα
Η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δι-

καστηρίου με την οποία αλλάζουν χέ-

ρια δύο έδρες στη Βουλή -μία της Κο-

ρινθίας για τη Ν.Δ. και μία της Ημα-

θίας για τον ΣΥΡΙΖΑ- έχει προκαλέσει πλατιά χαμόγελα στους ΠΑΣΟ-

Κογενείς της Κουμουνδούρου. Ο λόγος είναι ότι, αντί της Φρόσως

Καρασαρλίδου, θα μπει πλέον στη Βουλή ο Άγγελος Τόλκας (φωτό), οι

οποίοι, ως γνωστόν, μαζί με τον Θάνο Μωραΐτη ήταν οι δύο προερχό-

μενοι από το «παπανδρεϊκό» ΠΑΣΟΚ.

Απόλυτη στήριξη
Είθισται οι πολιτικοί αρχηγοί να μέ-

νουν μακριά από υποθέσεις που

μπορεί να επιφέρουν πολιτικό κό-

στος, ειδικά όταν αυτές έχουν είτε

οσμή σκανδάλου είτε εμπλοκή με τη

Δικαιοσύνη. Ωστόσο, ο Αλέξης Τσί-

πρας δεν ακολούθησε αυτή την πά-

για τακτική στηρίζοντας τον Νίκο

Παππά από την αρχή μέχρι το τέλος. 

Ανησυχητικά δεδομένα για την κατάθλιψη

Ε
ξαιρετικά ανησυχητικά είναι τα ευρήματα
διεθνούς έρευνας για την κατάθλιψη εν μέ-
σω πανδημίας, που διεξήχθη υπό την αιγίδα

του Τμήματος Ιατρικής και της Πρυτανείας του
ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ψυχιατρική
Εταιρεία. Η κατάθλιψη κανονικά στον γενικό πλη-
θυσμό είναι της τάξης το 4,5%, πιο συγκεκριμένα σε
ποσοστό 3% στους άνδρες και 6% στις γυναίκες. Τον
περασμένο χρόνο μεσοσταθμικά σε 40 χώρες που

άλλοτε είχαν lockdown, άλλοτε ήταν πιο ήρεμα τα
πράγματα ή είχαν κορυφή στους θανάτους είχαμε
κατάθλιψη σε ποσοστό 12%. Με δεδομένο ότι συνή-
θως ο μέσος όρος στα νέα περιστατικά κατάθλιψης
είναι 0,3% τον χρόνο, είναι σαν να έχουμε συμπίεση
και πρώιμη εμφάνιση καταθλίψεων, τις οποίες θα
βλέπαμε κανονικά τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Δη-
λαδή, διπλασιάστηκε έως και τριπλασιάστηκε η κα-
τάθλιψη.
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Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ την τε-
λευταία δεκαετία βρίσκονται σε εξαιρετικό
επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα γρα-

φεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των
πρεσβειών Αγίου Φραγκίσκου, Νέας Υόρκης, Ουά-
σιγκτον και Σικάγο, εταιρείες και αξιωματούχοι ανα-
γνωρίζουν τις σημαντικές δυνατότητες της Ελλάδας
ως πύλης προς την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης και ως κόμβου για το εμπόριο, την
ενέργεια και τις μεταφορές.
Από αμερικανικής πλευράς εκφράζεται ενδιαφέρον
για το ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και
δημόσιων διαγωνισμών, ειδικότερα για τη Βόρεια
Ελλάδα (λιμένες Καβάλας και Αλεξανδρούπολης,
ενώ η Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται σε κόμβο μετα-
φοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ανα-
τολική και Κεντρική Ευρώπη και διασύνδεσης με
γειτονικές χώρες).
Ως προς τη συνεργασία στον τομέα ενέργειας οι ΗΠΑ
θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό και αξιόπιστο εταί-
ρο μακροπρόθεσμα, λαμβανομένου υπόψη του εν-
διαφέροντος των ΗΠΑ για ενεργειακή ασφάλεια και
διαφοροποίηση ενεργειακών πόρων στην ευρύτερη
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, όπου ΗΠΑ και Ελλάδα
υποστηρίζουν ανάλογες επιλογές.
Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ αφορά και
στην έρευνα υδρογονανθράκων, καθώς η ExxonMo-
bil (μαζί με Total και ΕΛ.ΠΕ.) δραστηριοποιείται στα
οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ενώ η
Ελλάδα εισάγει LNG από τις ΗΠΑ - κατά το 2020 ήταν
ο μεγαλύτερος προμηθευτής της (48%).
Ως προς τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), σύμ-
φωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι ΗΠΑ
κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων δέκα χωρών
προέλευσης ΑΞΕ στην Ελλάδα την τελευταία δεκαε-
τία. Οι Έλληνες εξαγωγείς καλούνται να αντιμετωπί-
σουν επιμέρους ζητήματα λόγω ανάπτυξης και μεγέ-
θους της αμερικανικής αγοράς, όπως κυρίως έντονο
ανταγωνισμό από πληθώρα εισαγόμενων προϊόντων.
Κατά περίπτωση, ζήτημα μπορεί να είναι η μερική
διαφοροποίηση των κανόνων επιχειρηματικής δρα-
στηριοποίησης ανά Πολιτεία, λαμβανομένου υπόψη
του ομοσπονδιακού συστήματος διοίκησης της χώ-
ρας με συναφή διαφοροποίηση επιχειρηματικού κό-
στους.
Σε κάθε περίπτωση, ο δυναμικός ρόλος που διαδρα-
ματίζει η Ομογένεια στις ΗΠΑ ως γέφυρα φιλίας, συ-
νεργασίας και ενίσχυσης των υφιστάμενων μακρό-
χρονων δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών πρέπει να
ενδυναμωθεί μακριά από παραδοσιακές προσωπι-
κές αντιπαραθέσεις. Τα εθνικά -οικονομικά- συμφέ-
ροντα πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η ξεχωριστή σχέση
Ελλάδας - ΗΠΑ

anetnews24@gmail.com 
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Τ
ην τελική διαμόρφωση της φρεγά-
τας HF2 για το Πολεμικό Ναυτικό θα
παρουσιάσει η Lockheed Martin
στο αμερικανικό περίπτερο της διε-

θνούς έκθεσης αμυντικού υλικού Defea 21,
που ανοίγει σήμερα τις πόρτες της στις εγκα-
ταστάσεις του Athens Metropolitan Expo.

Στις νέες φωτογραφίες της εταιρείας δια-
κρίνονται πλέον το πυροβόλο Strales στην
πλώρη, ένας εκτοξευτής Mk41 με 8 κελιά και
τρεις μονοί εκτοξευτές πίσω από το πυροβό-
λο. Ακόμη, έχουν τοποθετηθεί οκτώ αντι-
πλοϊκοί πύραυλοι, δύο τηλεχειριζόμενα πυ-
ροβόλα των 20 χιλιοστών και ένα αντιβλημα-
τικό σύστημα RAM, καθώς και συστήματα
ηλεκτρονικού πολέμου.

Μέχρι, όμως, να γίνει η τελική επιλογή του
πλοίου που θα αποτελεί τη βασική δύναμη
κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού για τις
επόμενες δεκαετίες, ο αμερικανικός κολοσ-
σός βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής των
συνεργατών του στην Ελλάδα, ώστε αν η HF2
κερδίσει τη «ναυμαχία», να ξεκινήσει αμέ-
σως η παραγωγή. Στο «στόχαστρο» της
Lockheed Martin έχουν βρεθεί εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
αμυντικής βιομηχανίας και διαθέτουν προ-
σωπικό υψηλής εξειδίκευσης.

«Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία αυτού του
προγράμματος για την ευρύτερη βιομηχανι-
κή βάση της Ελλάδας, τη ναυτιλιακή και την
αμυντική. Από την πρώτη μέρα δεσμευτήκα-
με ότι θα προσπαθήσουμε να μεγιστοποι-
ήσουμε τη συμμετοχή της ελληνικής βιομη-
χανίας σε αυτό το πρόγραμμα αλλά και ότι
ένας αριθμός πλοίων θα κατασκευαστεί στην
Ελλάδα. Βρισκόμαστε ήδη σε προχωρημέ-
νες συζητήσεις με αρκετές εταιρείες ώστε να
ενταχθούν στη βασική μας ομάδα και να
υποστηρίξουν τη διεκπεραίωση του προ-
γράμματος», ανέφερε στην «Political» ο δρ
Γρηγόρης Κουτσογιάννης, διευθυντής Επι-
χειρηματικής Ανάπτυξης της Lockheed Mar-
tin RMS για τη Μέση Ανατολή και την Ελλάδα.

Αν επιλεγεί η αμερικανική πρόταση, τα
οφέλη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία
θα είναι πολυεπίπεδα, όπως εξηγεί ο κ. Κου-
τσογιάννης. «Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να
κατανείμουμε αυτό το πρόγραμμα. Μπορού-
με να ξεκινήσουμε από το βασικό στάδιο της
κατασκευής, που είναι το ναυπηγείο. Στη συ-

νέχεια έχουμε τα οπλικά συστήματα, μετά
την εγκατάσταση των οπλικών συστημάτων
και, τέλος, τη συντήρηση και τη μελλοντική
υποστήριξη. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε
ελληνικές εταιρείες που θα μπορούσαν να
υποστηρίξουν αυτές τις εργασίες. Για εμάς
είναι σημαντικό να βρούμε εταιρείες που
έχουν τα προσόντα και την ικανότητα για
άμεσες παραδόσεις, δεδομένης της σπου-
δαιότητας του εγχειρήματος, καθώς πρέπει
να είναι έτοιμες για να εμπλακούν στο πρό-
γραμμα ακόμη και την επόμενη μέρα».

Όπως όλες οι προτάσεις που έχουν έρθει
στη Λεωφόρο Μεσογείων, έτσι και η Lock-
heed Martin προτείνει την κατασκευή τριών
εκ των τεσσάρων πλοίων σε ελληνικά ναυπη-
γεία, διαχωρίζοντας όμως το πρόγραμμα των
ελληνικών φρεγατών από το επιχειρηματικό
σχέδιο του ναυπηγείου. «Αυτό που μπορού-
με να κάνουμε εμείς είναι να δουλέψουμε με
το επιλεγμένο ναυπηγείο για να τους βοηθή-

σουμε να επιταχύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης
του επιχειρηματικού τους σχεδίου, να εκπαι-
δεύσουν το προσωπικό τους, να μεγιστοποι-
ήσουν τον ρυθμό παραγωγής με όσο το δυ-
νατόν μικρότερο ρίσκο και να βρούμε τρό-
πους για να αναπτύξουν τις συνολικές τους
δυνατότητες».

«Να μη χαθεί χρόνος»
Προκειμένου, όμως, να μην υπάρχουν κα-

θυστερήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία αναδιάρθρωσης των ναυπηγείων, η
εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο ο εκσυγ-
χρονισμός των τεσσάρων ελληνικών ΜΕΚΟ
να πραγματοποιηθεί εντός του ναυστάθμου
της Σαλαμίνας. «Υπάρχει η επιλογή να αρχί-
σει το πρόγραμμα του εκσυγχρονισμού στη
Ναυτική Βάση της Σαλαμίνας ώστε να μη χα-
θεί πολύτιμος χρόνος. Είναι ένα σύνθετο και
μακροπρόθεσμο πρόγραμμα και θέλουμε να
μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες που θα

αποκτήσει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό,
καθώς αυτά τα πλοία θα υπηρετούν για αρκε-
τές δεκαετίες. Την ίδια ώρα, θέλουμε να
αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνει
αυτό το πρόγραμμα για να επαναφέρουμε
την ελληνική αμυντική βιομηχανία στο προ-
σκήνιο. Άλλωστε, η Lockheed Martin έχει
αποδείξει ότι επενδύει στη στρατηγική σχέ-
ση με την Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Κου-
τσογιάννης. Οι αποφάσεις για τις νέες φρε-
γάτες του Πολεμικού Ναυτικού αναμένεται
να ληφθούν στα τέλη Ιουλίου, με το Επιτελείο
να παραδίδει τον φάκελο, που θα περιέχει
τους τέσσερις φιναλίστ, στο Μέγαρο Μαξί-
μου για την τελική επιλογή. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι δύο προτάσεις που φαίνε-
ται να μένουν εκτός διαδικασίας στον δεύτε-
ρο γύρο, αν και δελεαστικές, δεν μπορούν να
ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες ως προς τα
επιχειρησιακά κριτήρια που έχει θέσει το
Πολεμικό Ναυτικό.

Μια φρεγάτα πάει στο… περίπτερο
stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στο «στόχαστρο» της Lockheed
Martin έχουν βρεθεί εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
και διαθέτουν προσωπικό 
υψηλής εξειδίκευσης
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Τ
α διπλωματικά ανακλαστικά της
Αθήνας ενεργοποιεί η εντεινόμενη
προκλητικότητα της Άγκυρας, κα-
θώς διανύουμε μια κρίσιμη εβδομά-

δα για την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέ-
σεων. Η εθνικιστική φιέστα που προγραμματί-
ζει ο Ερντογάν την επόμενη Τρίτη στην Αμμό-
χωστο είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.
Τις τελευταίες μέρες η Τουρκία φρόντισε μέ-
σω των αξιωματούχων της να ανεβάσει τους
τόνους, ανοίγοντας ξανά την ατζέντα των
διεκδικήσεών της σε Αιγαίο και Ανατολική
Μεσόγειο.

Η επιστροφή της Τουρκίας στην «κανονικό-
τητα» της επιθετικής ρητορικής και των παρά-
νομων ενεργειών στη θάλασσα και τον αέρα
δεν ξάφνιασε την Αθήνα. Κανείς, άλλωστε,
στην ελληνική πλευρά δεν περίμενε ότι η προ-
σχηματική αλλαγή στάσης της Άγκυρας θα
διαρκούσε πέραν της Συνόδου Κορυφής του
Ιουνίου. Ο ίδιος ο Ερντογάν προανήγγειλε νέ-
ες έρευνες και γεωτρήσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ, πλήρες άνοιγμα των Βαρωσίων και εγ-
κατάσταση οπλισμένων UAV στα Κατεχόμενα.
Την ίδια ώρα, η Τουρκία προσπαθεί να μπει
«σφήνα» στα τριμερή σχήματα της Ελλάδας
και της Κύπρου με την Αίγυπτο και το Ισραήλ,
ενώ απειλεί συστηματικά την Ευρώπη για τη
στήριξη που παρέχει σε Αθήνα και Λευκωσία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, στο χθεσινό Συμ-
βούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρώπης
ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τους
ομολόγους του για το επίπεδο των τουρκικών
προκλήσεων αλλά και τις εξελίξεις στο Κυ-
πριακό. Ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με
τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ
Σούκρι, όπου συζητήθηκαν τα θέματα της Μέ-
σης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου και
τα ενεργειακά. Ο Έλληνας υπουργός είχε
γεύμα και με τον νέο ΥΠ.ΕΞ. του Ισραήλ Γιαΐρ
Λαπίντ, όπου και πάλι βρέθηκαν στο επίκεν-
τρο οι περιφερειακές εξελίξεις. Οι συναντή-
σεις αυτές δεν ήταν καθόλου τυχαίες, αφού η
Αθήνα ενεργοποιεί τον άξονα των συμμαχιών
της εν όψει μιας ενδεχόμενης απόπειρας κλι-
μάκωσης από την πλευρά της Τουρκίας, ενώ
ταυτόχρονα διεκδικεί τον ρόλο της «γέφυ-
ρας» στις σχέσεις Ισραήλ και Αιγύπτου με την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας
μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο με στόχο τη σύ-
σφιγξη των σχέσεων με τον αραβικό κόσμο. Ο
Νίκος Δένδιας θα υπογράψει μνημόνιο κατα-
νόησης με τον γενικό γραμματέα του Αραβι-

κού Συνδέσμου Αχμέντ Αμπούλ Γκεΐτ, με την
Ελλάδα να επικυρώνει τις σχέσεις της με την
Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη
Σαουδική Αραβία, χώρες με τις οποίες υπάρ-
χουν ταύτιση συμφερόντων στην ευρύτερη
περιοχή αλλά και κοινή αντίληψη απέναντι
στο θέμα της τουρκικής παραβατικότητας.

Εξίσου σημαντική είναι η προσέγγιση της
Ελλάδας με την Ινδία, στην οποία αναφέρθηκε
ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σε συνέν-
τευξη του στο ινδικό τηλεοπτικό κανάλι WION.
Η Αθήνα επιδιώκει να δημιουργήσει σχέσεις
σε οικονομικό, πολιτιστικό αλλά και αμυντικό
επίπεδο. Άλλωστε, η συμμαχία Τουρκίας -
Πακιστάν φέρνει πιο κοντά την Αθήνα με το
Νέο Δελχί. «Η μεγαλύτερη πρόκληση που θέ-
τει η Τουρκία όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για
ολόκληρη την περιοχή, είναι ότι δεν σέβεται

τις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου, συμ-
περιλαμβανομένων των θεμελιωδών διατά-
ξεων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Απει-
λεί την Ελλάδα με πόλεμο αν η Ελλάδα ασκή-
σει τα εγγενή κυριαρχικά της δικαιώματα.
Επιπλέον, η Τουρκία αρνείται να αντιμετωπί-
σει το μοναδικό διμερές ζήτημα που έχει με
την Ελλάδα βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Η
πρόκληση δεν είναι η Τουρκία ως χώρα. Εί-
ναι το γεγονός ότι η Τουρκία αρνείται να τη-
ρήσει τους κανόνες που ορίζονται και γίνον-
ται αποδεκτοί από τη Διεθνή Κοινότητα. Μό-
νο ένας από τους γείτονες της Ινδίας εξακο-
λουθεί να αρνείται να τηρήσει αυτές τις αρ-
χές. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει παρόμοια κατά-
σταση κατά την οποία μόνο μία γείτονα χώρα
αρνείται να σεβαστεί τους ίδιους κανόνες»,
τόνισε ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών συνεχάρη ακόμη
την Ινδία για τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι και η
Ελλάδα έχει παρουσιάσει την υποψηφιότητά
της για μία μόνιμη έδρα και χαιρέτισε τη συμ-
βολή της χώρας στην ειρηνευτική δύναμη των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και στις προ-
σπάθειες για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυ-
πριακό.

Ελλάδα και Κύπρος ορθώνουν 
διπλωματικό τείχος απέναντι 
στο κρεσέντο επιθετικότητας 
των γειτόνων...

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Πορτοκαλής... συναγερμός για τη φιέστα

Περίεργο tweet από την πρεσβεία του Πακιστάν
Ο χαρακτηρισμός του ψευδοκράτους ως «Τουρκικής Δημο-

κρατίας Βορείου Κύπρου» από την πρεσβεία του Πακιστάν στην
Άγκυρα δημιουργεί έντονο προβληματισμό σε Αθήνα και Λευκω-
σία. Από τις 10 Ιουλίου η πρεσβεία του Πακιστάν στην Τουρκία
έχει ανάψει φωτιές στην ελληνική και κυπριακή διπλωματία.
Αφενός σε ένα tweet η πρεσβεία της χώρας στην Άγκυρα χαρα-
κτηρίζει το ψευδοκράτος ως «Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου»,
αφετέρου ενημερώνει για επίσημη επίσκεψη κλιμακίου της στα
Κατεχόμενα χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη.

Αν και επίσημη αντίδραση από ελληνοκυπριακής πλευράς δεν
υπάρχει, είναι σαφές ότι η παραπάνω εξέλιξη προκαλεί προβλη-

ματισμό εν όψει, μάλιστα, και της κλιμάκωσης των προκλήσεων
που ετοιμάζει η κυβέρνηση Ερντογάν στα Κατεχόμενα στην επε-
τείου του «Αττίλα». Το Πακιστάν δεν έχει μέχρι στιγμής αναγνωρί-
σει το ψευδοκράτος ως επίσημη κρατική οντότητα, ωστόσο το γε-
γονός ότι ο λογαριασμός της επίσημης πρεσβείας της στην Άγκυ-
ρα χρησιμοποιεί τον όρο «Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου» δεν
μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε μια χρονική περίοδο κατά την
οποία το Πακιστάν έχει γνωστοποιήσει τις προθέσεις του για αγο-
ρά οπλικών συστημάτων από την Τουρκία, όπως, για παράδειγμα,
drones.



Τ
ουλάχιστον ένα ακόμα άτομο-
συνεργό του 39χρονου υπαρχι-
φύλακα της ΕΛ.ΑΣ., που κατη-
γορείται ότι βίαζε και εξέδιδε

μια 19χρονη κοπέλα, την οποία κρατούσε
με βία και απειλές στο σπίτι του στην Ηλι-
ούπολη, αναζητούν οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας, ύστερα από σχετική εντολή
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. 

Με τη σύλληψη του 39χρονου αστυνο-
μικού (σ.σ.: ο οποίος ήταν ήδη σε καθε-
στώς αργίας με το ερώτημα της απόλυσης
για άλλη υπόθεση) και του 54χρονου πα-
τέρα της Δ., φαίνεται πως άρχισαν να
ανοίγουν δειλά - δειλά τα στόματα. Αξιω-
ματικός της ΕΛ.ΑΣ., με γνώση της υπόθε-
σης, σχολίαζε στην «Ρolitical» ότι ο φάκε-
λος όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά η
έρευνα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση,
καθώς είναι πολύ πιθανό να υπάρχει «ου-
ρά» και ενδεχομένως να είναι μεγαλύτε-
ρος ο αριθμός των ατόμων που θα ενταχ-
θούν στη δικογραφία. Κάτοικοι, μάλιστα,
της Σοφοκλή Βενιζέλου στην Ηλιούπολη
σχολίαζαν ότι, από την περίοδο που μετα-
κόμισε στο ισόγειο διαμέρισμα ο 39χρο-
νος αστυνομικός, άρχισαν να βλέπουν
«περίεργες» κινήσεις τις νυχτερινές
ώρες. 

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν σε έναν άν-
δρα με ένα μικρό γκρι όχημα, ο οποίος
μπορεί να ερχόταν 2-3 φορές μέσα σε μία
μέρα στο σπίτι του αστυνομικού, για άτο-

μα που μπαινόβγαιναν κατά τις νυχτερι-
νές ώρες - ακόμη και για εντυπωσιακές
γυναίκες που συχνά - πυκνά εμφανίζον-
ταν στην ήσυχη γειτονιά. Το ενδεχόμενο
το οποίο εξετάζουν οι «Αδιάφθοροι» εί-
ναι ο 39χρονος υπαρχιφύλακας των Πε-
ζών Περιπολιών να είχε σχέσεις με κυ-
κλώματα μαστροπείας και η περίπτωση
της 19χρονης Δ. να μην είναι μεμονωμέ-
νη. Η νεαρή κοπέλα είχε φύγει από το
σπίτι της στα νότια προάστια, καθώς -
όπως κατήγγειλε- βίωνε εφιαλτικές στιγ-
μές από τον πατέρα της, πιστεύοντας ότι ο
αστυνομικός θα ήταν η σανίδα σωτηρίας
που αναζητούσε στη ζωή της. 

Φαίνεται, όμως, πως δεν είχε την παρα-
μικρή ιδέα ότι πρόκειται για ένα άτομο
που, ακόμη και μέσα στους κόλπους του
Σώματος, είχε εκδηλώσει παραβατική
συμπεριφορά, απειλώντας συνάδελφό του

ότι θα του φυτέψει «μία σφαίρα στο κεφά-
λι». «Την είχε αιχμαλωτίσει. Δεν της επέ-
τρεψε καν να δώσει Πανελλήνιες Εξετά-
σεις», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από
τους δικηγόρους της 19χρονης, ο Γιάννης
Μυκωνιάτης, με τη νεαρή Δ. να βρίσκει τη
δύναμη, ύστερα από σχεδόν δύο μήνες
αιχμαλωσίας, να μιλήσει αρχικά σε μια
υπάλληλο παρακείμενου καφέ και στη συ-
νέχεια στην Αστυνομία και την Εισαγγελία.
Η 19χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική
εξέταση και διαπιστώθηκαν εκχυμώσεις
στο πρόσωπο και στο σώμα - δείγμα ότι
έχει υποστεί ξυλοδαρμό. 

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο
αστυνομικός και ο πατέρας της 19χρονης
είναι βαρύτατες. Σε βάρος των δύο συλ-
ληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για
συνολικά 14 αδικήματα σε βαθμό κα-
κουργήματος και πλημμελήματος. Σήμε-

ρα οδηγούνται στον ανακριτή. Από την
πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η υπόθε-
ση, ξέσπασε πολιτική αντιπαράθεση ανά-
μεσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης και την κυβέρνηση, με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ να κάνει λόγο -μεταξύ άλλων- για
απόπειρα συγκάλυψης. Άμεση ήταν η
απάντηση από την Κατεχάκη, που κατη-
γόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι επιχειρεί να πολι-
τικοποιήσει το θέμα.

«Bίος και πολιτεία» ο αστυνομικός! 

Για εφιαλτικές στιγμές, που έζησε στα χέρια του πατέρα
της, απ’ όταν ήταν μόλις 11 ετών και μέχρι να συμπληρώσει τα
17 της, μίλησε στους αστυνομικούς των Εσωτερικών Υποθέ-
σεων και στον εισαγγελέα η 19χρονη, σήμερα, Δ., που εξακο-
λουθεί να βρίσκεται υπό παρακολούθηση από ειδικούς. 

Όπως κατήγγειλε η νεαρή κοπέλα, ο ίδιος της ο πατέρας για
σχεδόν 6 χρόνια την κακοποιούσε και την ανάγκαζε να εκδί-
δεται στο ίδιο τους το σπίτι στα νότια προάστια της Αττικής, με
χρήση βίας και απειλές. Αυτό είναι και το πλέον ανατριχιαστι-
κό, καθώς ο 54χρονος, σήμερα, άνδρας φέρεται έναντι αμοι-
βής να έφερνε στο σπίτι «φίλους» του, προκειμένου να ικανο-

ποιήσουν τις αρρωστημένες ορέξεις τους στην ανήλικη -τότε-
κόρη του. Η νεαρή Δ., όταν έφτασε σε ηλικία 17 ετών, δεν άντε-
ξε άλλο και εγκατέλειψε το σπίτι της, κάνοντας περιστασιακές
δουλειές για να μπορέσει να επιβιώσει. Ο ίδιος, πάντως, κατά
την προανακριτική διαδικασία αρνήθηκε τα πάντα. 

Αξίζει να σημειώσουμε, τέλος, ότι, κατά την έρευνα των
αστυνομικών στο σπίτι του πατέρα της 19χρονης Δ., εντοπί-
στηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι με τον γεμι-
στήρα του, μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, ένα μαχαίρι
και ένα κινητό τηλέφωνο που εστάλη για ανάλυση στα Εγκλη-
ματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για έλεγχο.

Aπό 11 ετών zούσε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια του πατέρα της 

Τουλάχιστον έναν συνεργό
του 39χρονου επίορκου 
υπαρχιφύλακα αναζητούν 
οι «Αδιάφθοροι» -
Έρευνες ακόμη
και για κύκλωμα trafficking
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Υπουργείο Παιδείας: 
Αλλαγές στο 
πολυνομοσχέδιο

Ένα βήμα πίσω κάνει το υπουργείο Παι-
δείας σχετικά με τις διατάξεις του πολυνο-
μοσχεδίου που αφορούν στην κατανομή
των μαθητών και στη διεκδίκηση θέσεων
στελεχών Εκπαίδευσης από διδάσκοντες
του ιδιωτικού τομέα. Υπενθυμίζεται ότι,
σύμφωνα με τις επίμαχες διατάξεις, η κα-
τανομή των μαθητών σε τμήματα θα γινόταν
από τον Σύλλογο Διδασκόντων, βάσει των
ειδικών μαθησιακών αναγκών των παι-
διών, ενώ θα δινόταν στους εκπαιδευτικούς
των ιδιωτικών σχολείων το δικαίωμα να κα-
ταλαμβάνουν θέσεις διευθυντών σχολείων,
διευθυντών Εκπαίδευσης, συμβούλων Εκ-
παίδευσης κ.λπ. 

Ειδικά για την κατανομή των μαθητών σε
τμήματα, η σχετική διάταξη προέβλεπε ότι
ο Σύλλογος Διδασκόντων θα πρέπει να συ-
νυπολογίζει τις ειδικές μαθησιακές ανάγ-
κες των παιδιών κάθε τάξης και να διαμορ-
φώνει ομάδες με στόχο τη διευκόλυνση
της κοινωνικής ένταξης και της μαθησια-
κής προόδου των μαθητών. Επιπλέον, ο
Σύλλογος Διδασκόντων θα είχε τη δυνατό-
τητα να αποφασίζει για τη μεταβολή της
σύνθεσης των τμημάτων καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους, για παιδαγωγι-
κούς λόγους. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι
θα παραμείνει η αλφαβητική κατανομή των
μαθητών σε τμήματα, ενώ δικαίωμα ανάλη-
ψης θέσεων ευθύνης θα έχουν μόνο οι εκ-
παιδευτικοί του δημόσιου τομέα. 

Εν τω μεταξύ, παραμένει σε διαβούλευ-
ση το πολυνομοσχέδιο και η ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας είχε συναντήσεις με
εκπροσώπους του ΚΙΝ.ΑΛ., του ΜέΡΑ25
και της Ελληνικής Λύσης, έπειτα από πρό-
σκληση σε διάλογο την οποία απηύθυνε,
ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αρνήθηκαν να συμμε-
τάσχουν. Υπενθυμίζεται ότι η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως είχε καλέσει σε
διάλογο τους εκπροσώπους όλων των κομ-
μάτων, προκειμένου να παρουσιάσουν τις
προτάσεις τους, πριν από την κατάθεση του
πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, ενώ, όπως
ανακοίνωσε, σε συνέχεια της υιοθέτησης
ιδεών και της συμπερίληψης προτάσεων
της εκπαιδευτικής κοινότητας και των φο-
ρέων, δρομολογούνται ήδη τροποποιήσεις
στο νομοσχέδιο. 

Ο
ι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και
στους φορείς του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα, οι οποίοι εργάζον-
ται μπροστά από τις οθόνες των

ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιβάλλεται
ανά δύο ώρες να διακόπτουν την εργασία
τους, είτε για 15λεπτο διάλειμμα είτε για να
ασχοληθούν σε εργασία εκτός οθόνης!

Αυτό αποφάσισε το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας για τους εργαζομένους χειριστές
ηλεκτρονικού υπολογιστή, κρίνοντας ότι
διαφορετική περίπτωση συνιστά έκθεση της
υγείας τους σε κίνδυνο, για την οποία δι-
καιούνται εύλογης χρηματικής ικανοποί-
ησης!

Ειδικότερα, το ΣΤ’ τμήμα του ΣτΕ, αναφε-
ρόμενο στους εργαζομένους στο Δημόσιο,
τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ και στους φορείς του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα, που καθημερινά
χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
έκρινε ότι οι επικεφαλής των Δημοσίων
κ.λπ. φορέων, υποχρεούνται -και όχι απλώς
έχουν την ευχέρεια- να σχεδιάζουν τη δρα-
στηριότητα των απασχολουμένων σε υπολο-
γιστές με τέτοιον τρόπο, ώστε να λαμβάνουν
ανά δύο ώρες διάλειμμα.

Το ΣτΕ δικαίωσε εργαζόμενο διοικητικό
υπάλληλο σε κρατικό νοσοκομείο της Αττι-
κής, ο οποίος εργαζόταν «πλήρως και απο-
κλειστικά ενώπιον οθόνης ηλεκτρονικού
υπολογιστή» στο λογιστήριο του νοσοκομεί-
ου. Μετά την αποχώρησή του, προσέφυγε
στα Διοικητικά Δικαστήρια, υποστηρίζοντας
ότι η διοίκηση του νοσοκομείου όλα αυτά τα
χρόνια που εργαζόταν σε αυτό, δεν τήρησε
τη σχετική ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθε-

σία για «την ασφάλεια στην εργασία και την
προστασία της υγείας των εργαζομένων» και
ουδέποτε του χορηγήθηκε προβλεπόμενο -
ανά δίωρο- διάλειμμα, αλλά ούτε ανά δύο
ώρες εναλλακτικά απασχολήθηκε σε καθή-
κοντα χωρίς χρήση ηλεκτρονικού υπολογι-
στή.Ακόμα, υποστήριξε ότι κάθε μέρα έχανε
60 λεπτά διαλείμματα, δηλαδή έχανε ημερη-
σίως χρόνο κατά τον οποίο θα έπρεπε να
αναπαύεται. Οι δικαστές αναφέρουν αρχικά
ότι η διοίκηση του νοσοκομείου, με την ιδιό-
τητα του εργοδότη, παρέλειψε να συμμορ-
φωθεί με τις διατάξεις για τις προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων…

Πρόσθετη αμοιβή
Παράλληλα, σημειώνουν ότι ο χρόνος αυ-

τός των ολιγόλεπτων διακοπών αποτελεί
χρόνο εργασίας και έτσι ο εργαζόμενος θα
εδικαιούτο πρόσθετης αμοιβής. Η παράλει-
ψη του νοσοκομείου να ρυθμίσει το θέμα
των διαλειμμάτων και τη λήψη των προβλε-
πόμενων αναγκαίων προστατευτικών και
προληπτικών μέτρων για τους εργαζομέ-
νους (εξέταση ματιών και όρασης κατά τακτά
χρονικά διαστήματα, χρήση ειδικών γυαλιών
κ.λπ.) συνιστά έκθεση της υγείας τους σε
κίνδυνο, για «την οποία αυτός θα εδικαιούτο
εύλογης χρηματικής ικανοποίησης», ανα-
φέρει το ΣτΕ. Τα Διοικητικά Δικαστήρια θα
προσδιορίσουν το ύψος της χρηματικής ικα-
νοποίησης για την ηθική βλάβη που υπέστη
ο εργαζόμενος.

ΟΟ Άρειος Πάγος 
για τους έκτακτους
καθηγητές των ΤΕΙ 
Oι έκτακτοι καθηγητές των ΤΕΙ, οι
οποίοι επί 20 ή και 30 ακόμη χρόνια
απασχολούνταν με διαδοχικές συμ-
βάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,
δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες του Ιδρύματος, αλλά έκτα-
κτες και απρόβλεπτες διδακτικές
ανάγκες των ΤΕΙ, με αποτέλεσμα να
μην παρέχουν εξαρτημένη εργασία
και να μην μπορούν να ενταχθούν στο
μόνιμο προσωπικό, κρίνει ο Άρειος
Πάγος. 
Ειδικότερα, το σκεπτικό αυτό ανήκει
στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η
οποία έκρινε ομόφωνα ότι οι συμβά-
σεις με τις οποίες παρέχει το διδακτι-
κό και ερευνητικό του έργο το επί
συμβάσει προσωπικό των τέως ΤΕΙ
(νυν πανεπιστημίων) δεν είναι ούτε
υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης
εργασίας, διότι οι εν λόγω διδάσκον-
τες «δεν υποβάλλονται κατά την εκτέ-
λεση του έργου τους αυτού, εν όψει
της φύσης του, σε ιδιαίτερη δέσμευση
και εξάρτηση από τον εργοδότη (ΤΕΙ),
που να δικαιολογεί την ειδική προ-
στασία τους από το Εργατικό Δίκαιο». 
Και σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουν
οι αρεοπαγίτες, οι συμβασιούχοι κα-
θηγητές των Τ.Ε.Ι. «δεν καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες των
ανωτέρω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
αλλά έκτακτες και απρόβλεπτες
ανάγκες τους (κάλυψη αναγκών λόγω
αδειών των τακτικών καθηγητών, κε-
νών θέσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων
μέχρι να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδι-
κασία κάλυψής τους με τακτικό προ-
σωπικό κ.λπ.)». 
Ωστόσο, υπενθυμίζει ότι, «επί συνά-
ψεως αλλεπάλληλων συμβάσεων
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου, εάν δεν δικαιολογείται η
συμφωνηθείσα περιορισμένη διάρ-
κεια αυτών, θεωρείται ότι έχει καταρ-
τισθεί ενιαία σύμβαση εργασίας αορί-
στου χρόνου».

Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου

ΤΡΙΤΗ 13 IOYΛIOY 2021
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Διάλειμμα 15 λεπτών
για κάθε δύο ώρες
στον υπολογιστή 



Στα 2.065 τα νέα κρούσματα - 
«Η διασπορά του ιού στο περιβάλλον
βρίσκεται στα χέρια των νέων», 
δήλωσε η Μαρία Θεοδωρίδου

ΤΡΙΤΗ 13 IOYΛIOY 2021

POLITICAL EΛΛΑΔΑ17

Τ
ην προσεχή Πέμπτη ανοίγει η πλατ-
φόρμα για τον προγραμματισμό εμ-
βολίων για τους εφήβους 15-17
ετών, όπως έκανε γνωστό χθες ο γε-

νικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, τη στιγμή που
βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια
ώστε να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί και να
ανακοπεί η διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα. 

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, πάνω
από 9.300.000 εμβολιασμοί έχουν γίνει έως
τώρα, ενώ το ποσοστό κάλυψης με δύο δόσεις
ανέρχεται στο 41%. Παράλληλα, τόνισε ότι
πλέον όποιος αλλάξει το ραντεβού του δεν θα
έχει πέναλτι έξι ημερών.

Την ίδια στιγμή, ο υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς έκανε
γνωστό χθες ότι στις 18-20 Ιουλίου ανοίγει η
πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από
τους νέους οι οποίοι έχουν κάνει την πρώτη
δόση του εμβολίου, προκειμένου να λάβουν
την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ (free-
dom pass). Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι
«η εφαρμογή για το freedom pass των νέων
θα είναι διαθέσιμη 18-20 Ιουλίου, για να μπο-
ρέσει ο νέος ο οποίος είτε είχε εμβολιαστεί
νωρίτερα είτε έχει εμβολιαστεί τώρα με την
πρώτη δόση να κάνει την αίτησή του, να γίνει
διασταύρωση ότι πράγματι εμβολιάστηκε και
ύστερα από 24 ώρες, με μια χρεωστική ψη-
φιακή κάρτα, να λάβει τα 150 ευρώ».

Στην ανάγκη εμβολιασμού των νέων στά-
θηκε για ακόμη μία φορά χθες η πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία
Θεοδωρίδου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα
επόμενα επιδημικά κύματα θα εξαρτώνται
από τη μετάδοση των μεταλλάξεων από τους
νέους στους μεγαλύτερους. «Η διασπορά του

ιού στο περιβάλλον είναι στα χέρια των νέων,
καθώς μπορούν να μεταδώσουν σε ανεμβο-
λίαστους και σε ανθρώπους μεγαλύτερων
ηλικιών», τόνισε η κυρία Θεοδωρίδου και
πρόσθεσε ότι τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί
«φρενάρουν» τη δράση του ιού, ενώ οι ανεμ-
βολίαστοι λειτουργούν σαν εργαστήριο νέων
μεταλλάξεων. «Ο εμβολιασμός φρενάρει και
αναστέλλει τη δημιουργία νέων μεταλλάξεων
και μειώνει το ιικό φορτίο αλλά και τη διασπο-
ρά», εξήγησε, προσθέτοντας ότι είναι το απα-
ραίτητο εφόδιο για τους πρωτοετείς φοιτητές
αλλά και τους φοιτητές γενικότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νέα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που
καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι
2.065. Πρόκειται για μεγάλο αριθμό, εάν ανα-
λογιστεί κανείς ότι πάντοτε τις Δευτέρες τα
κρούσματα που καταγράφονται είναι λιγότε-
ρα, λόγω του ότι το Σαββατοκύριακο διενερ-
γούνται λιγότερα τεστ. Με βάση τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα των τελευταίων επτά ημε-
ρών, 156 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 1.874 είναι σχετιζόμενα
με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με Covid-19 είναι 10, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 12.802 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθε-
νών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
139, ενώ οι νέες εισαγωγές με κορονοϊό στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 85. 
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κότητα, σύγχρονης εικόνας πολιτικού.
αλλά γνωσιμότητα ανααγανέξοδη 
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στη μοναδική τιμή
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Τ
ην επαναφορά του κακουργηματικού χαρακτήρα για το αδίκημα της αιμομιξίας, το
οποίο υποβιβάστηκε σε πλημμέλημα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, που τέθηκε σε ισχύ
πριν από δύο χρόνια, προανήγγειλε χθες ο υπουργός δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας,

στην ομιλία του στο Webinar με θέμα «Fighting impunity in the 21st century», που διοργάνω-
σε το Delphi Economic Forum.
Μάλιστα, βάσει της πρότασης της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθη-

ση των αποτελεσμάτων του νέου Ποινικού Κώδικα,
θα προβλέπονται πλέον αυστηρότερες ποινές για τα
λεγόμενα «σεξουαλικά εγκλήματα» μεταξύ συγγε-
νών, δηλαδή για τη σεξουαλική βία που ασκείται εν-
τός της οικογένειας.
Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης,
αναφερόμενος στις νέες τροποποιήσεις του Ποινι-
κού Κώδικα, έκανε λόγο και για την ευθυγράμμιση
του νέου Ποινικού Κώδικα με το κοινό περί δικαίου
αίσθημα, την παραδειγματική τιμωρία βιαστών και
την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων, ειδικά

των πιο ευάλωτων, δηλαδή των ανηλίκων. Έτσι, ο Κώστας Τσιάρας, προανήγγειλε ακόμα:
• Την αναστολή της έναρξης του χρόνου παραγραφής τόσο για τα πλημμελήματα όσο και για
τα κακουργήματα από τον χρόνο ενηλικίωσης του θύματος.
• Την αλλαγή του τρόπου άσκησης της ποινικής δίωξης. Πλέον το αδίκημα της προσβολής γε-
νετήσιας αξιοπρέπειας θα διώκεται αυτεπαγγέλτως και όχι κατ’ έγκληση.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κατά την ομιλία του, υπενθύμισε και τις αστοχίες του νέου Ποινι-
κού Κώδικα με την πλημμεληματοποίηση του αδικήματος της «ενεργητικής δωροδοκίας»
από την προηγούμενη κυβέρνηση, οι οποίες διαπόμπευσαν τη χώρα μας διεθνώς.
Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου και συμμετείχαν η πρόεδρος του
Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Δημήτρης
Σκαλτσούνης και ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς.

Σκληρές ποινές 
για σεξουαλικά 
εγκλήματα - 
Κακούργημα 
η αιμομιξία 

Ανοίγει από
την Πέμπτη 
η πλατφόρμα 
για τους 15-17



Μεσολόγγι

Οι «Τραγουδιστάδες τση
Ζάκυνθος» τραγουδούν Σολωμό

Ένα πρωτότυπο μουσικό ταξίδι, στο πλαίσιο των επε-
τειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση, οργανώνει ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογ-
γίου σε συνεργα-
σία με τους «Τρα-
γουδιστάδες τση
Ζάκυνθος». Πρό-
κειται για μια καλ-
λιτεχνική πρωτο-
γενή προσέγγιση
για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από το μου-
σικό πρίσμα των μεγάλων Ζακυνθινών ποιητών και, κυ-
ρίως, του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Η πα-
ράσταση έχει τον τίτλο «Η Πατρίδα, η Ελευθερία, ο Άν-
θρωπος». Οι «Τραγουδιστάδες τση Ζάκυνθος» τραγου-
δούν Διονύσιο Σολωμό. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται
λαϊκά τραγούδια αγνώστων, αρέκιες, προσολωμικά επα-
ναστατικά, έντεχνα επτανήσιων συνθετών και πιο σύγ-
χρονες συνθέσεις. Το πρωτότυπο αυτό μουσικό ταξίδι θα
γίνει την Τετάρτη 14 Ιουλίου στο Μεσολόγγι υπό τη μουσι-
κή διεύθυνση του Νίκου Γράψα.

Υπουργείο Οικονομικών

Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στις
ΔΠΓΚ οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ
Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για την κα-
τάρτιση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης
οικονομικού έτους 2022 περιέχει οδηγίες για την κα-
τάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών.
Τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών δήμων,
περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώ-
πων των ΟΤΑ, καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημέ-
νος προϋπολογισμός των ΟΤΑ πρέπει να αποσταλούν το
αργότερο μέχρι την 1/9/2021 στις ΔΠΓΚ.

Σε περίοδο τουριστικής αιχμής κατέρρευσε το δίκτυο ύδρευσης -
αποχέτευσης στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού στη Μύκονο, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πανικός και αναστάτωση σε δήμο,
δημότες και τουρίστες. Το σύστημα αποχέτευσης έσπασε και
εκτός από την αφόρητη δυσοσμία που δημιουργήθηκε, γέμισε η
παραλία και μια αρκετά μεγάλη θαλάσσια περιοχή με λύματα. Του-
ρίστες έφευγαν πανικόβλητοι από τα καταλύματα που ήταν κοντά
στο πρόβλημα. Επιχειρηματίες της εστίασης, ξενοδόχοι, τουρί-
στες και κάτοικοι υφίστανται μια πρωτόγνωρη ταλαιπωρία, ενώ
αγωνιούν για το μέγεθος της ζημίας που θα προκληθεί στην οικο-
νομία του «νησιού των ανέμων». Με εντολή, μάλιστα, του Λιμε-
ναρχείου Μυκόνου υψώθηκε κόκκινη σημαία, καθώς τα λύματα
δημιούργησαν μια τεράστια κηλίδα στην παραλία, ενώ η δημοτική
επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης εργάζεται με εντατικό ρυθ-
μό ώστε να λυθεί το πρωτόγνωρο πρόβλημα.

Το φαινόμενο της «ανάπτυξης φυτοπλαγκτόν στο
Θρακικό Πέλαγος» απασχόλησε ειδική σύσκεψη
που συγκάλεσε ο περιφερειάρχης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος στην
Κομοτηνή με ειδικούς επιστήμονες και αυτοδιοι-
κητικούς φορείς. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν η
προστασία της δημόσιας υγείας και η ασφάλεια
των υδάτων κολύμβησης στα νησιά και στην πα-
ραλιακή ζώνη της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. Οι αναλύσεις που διενεργούν από κοι-
νού η περιφέρεια και το Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο έχουν δείξει ότι το φαινόμενο δεν εμπνέει
καμία ανησυχία και ότι οι ακτές είναι ασφαλείς.
Ως προς την αλιεία, οι αναλύσεις έδειξαν ότι το
φυτοπλαγκτόν δεν είναι τοξικό, όμως δρομολο-
γήθηκε η οριζόντια αποζημίωση των αλιέων από
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων. Σήμερα το φαινόμενο βρίσκεται σε διαρκή
ύφεση και δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αλίευ-
ση, ενώ δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα ασφάλειας των
αλιευμάτων για τους καταναλωτές.

!Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Σύσκεψη για το
φυτοπλαγκτόν στο
Θρακικό Πέλαγος

Έσπασε το δίκτυο αποχέτευσης
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μύκονος

Πύργος

Καλοκαιρινές βραδιές 
με Καραγκιόζη

Ένα ευχάριστο καλοκαίρι οργανώνουν για τους δημότες
ο Δήμος Πύργου και ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού.
Σε συνεργασία με το Θέατρο Σκιών του Στέφανου Παπαγε-
ωργίου διοργανώνει παραστάσεις θεάτρου σκιών σε γειτο-
νιές και τοπικές κοινότητες. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν
προχθές Κυριακή και τα έργα που έχουν επιλεγεί έχουν
σκοπό, εκτός από το να ψυχαγωγήσουν τους μικρούς και
μεγάλους λάτρεις του Θεάτρου Σκιών, να προβληματίσουν
και να διδάξουν τον σεβασμό, την αγάπη και την καλοσύνη.
Τα έργα που θα παρουσιαστούν είναι τα «Ο Καραγκιόζης
και ο γορίλας» και «Τέσσερις γαμπροί για δύο νύφες».

Πράσινο Ταμείο

Εντάξεις έργων 
για τέσσερις δήμους

Την ένταξη τεσσάρων έργων ισάριθμων δήμων στον Άξο-
να Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματο-
δοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγί-
ου», σε συνέχεια των σχετικών προσκλήσεων, αποφάσισε το
Πράσινο Ταμείο. Οι επωφελούμενοι δήμοι είναι οι Αμοργού,
Κέας, Σερρών και Πάργας. Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση
των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη
όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα
έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών η πιστοποίηση καταλ-
ληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή.
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A
μεση ήταν η ανταπόκριση της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην έκκληση
της κυβέρνησης για συμμετοχή στην

εθνική προσπάθεια για την αναχαίτιση του τέ-
ταρτου κύματος της πανδημίας και την ενίσχυση
της εμβολιαστικής εκστρατείας ενάντια στον
Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία του
προέδρου της Δημήτρη Παπαστεργίου, διοργά-
νωσε διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης των
δημάρχων της χώρας με καλεσμένο τον καθη-
γητή Πολιτικής της Υγείας του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου του Λονδίνου (LSE) Ηλία Μόσιαλο
και με θέμα τα πραγματικά επιστημονικά δεδο-
μένα για τα εμβόλια κατά του Covid-19.

Στην εκδήλωση δόθηκαν έγκυρες και τεκμη-
ριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα των δη-
μάρχων πάνω σε ένα ζήτημα που απασχολεί
τους πολίτες όλης της χώρας και επηρεάζει
άμεσα όχι μόνον τη δημόσια υγεία, αλλά και την

κοινωνική και οικονομική ζωή όλων μας. Μέσα
από τη συζήτηση επιχειρήθηκε να αναδειχθούν
αλήθειες και να διαλυθούν μύθοι και προκατα-
λήψεις που έχουν δημιουργηθεί για την ανα-
γκαιότητα του εμβολιασμού ως αναγκαίου μέ-
τρου για την αναχαίτιση του Covid και την αντι-
μετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Με αφορμή τη διοργάνωση της διαδικτυακής
εκδήλωσης ενημέρωσης ο κ. Παπαστεργίου
τόνισε: «Η Αυτοδιοίκηση, ως θεσμός που βρί-
σκεται πιο κοντά στον πολίτη από οποιονδήποτε
άλλον, βγαίνει μπροστά και πάλι καταβάλλοντας
κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί ο
εθνικός στόχος που είναι να εμβολιαστεί όσον
το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού,
ώστε να επιστρέψουμε ομαλά στην οικονομική
και κοινωνική μας κανονικότητα, χτίζοντας
προηγουμένως το αναγκαίο τείχος ανοσίας
απέναντι στον ιό και τις μεταλλάξεις του».

Συνάντηση ανάπτυξης στο Παλαιό Φάληρο
Τα έργα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που

ήδη έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης», καθώς και η προοπτική ένταξης
και άλλων προτάσεων στο συγκεκριμένο πρό-
γραμμα, η σύνταξη και η διαχείριση του Δη-
μοτικού Προϋπολογισμού, τα κενά που υπάρ-
χουν και οι προσλήψεις που απαιτούνται ήταν
τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στη συ-
νάντηση του δημάρχου Γιάννη Φωστηρόπου-
λου με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ο
οποίος επισκέφτηκε τον δήμο.

Ο κ. Φωστηρόπουλος ευχαρίστησε τον γενικό γραμματέα για την επίσκεψή του και τόνι-
σε: «Είναι πολύ σημαντικό για κάθε δημοτική Αρχή και, φυσικά, και για τη δική μας να δια-
πιστώνει το ουσιαστικό ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών και
ειδικά του γενικού γραμματέα Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα θέματα που άπτονται της αρ-
μοδιότητάς του».

Έργα 125 εκατ. ευρώ
στο «Αντώνης
Τρίτσης»
Ένα νέο πακέτο έργων συνολικού
ύψους 124.572.201,43 ευρώ
εντάσσεται προς χρηματοδότηση
στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση με
απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής Αξιολόγησης. Συνολικά
εντάσσονται σαράντα πράξεις,
περιλαμβανομένων δεκατεσσάρων
έργων που αφορούν
συγκεκριμένα σε αστικές
αναπλάσεις συνολικού
προϋπολογισμού 110,91 εκατ.
ευρώ, όπως το έργο του Δήμου
Καισαριανής για την αναβάθμιση
του αστικού περιβάλλοντος με
ανάπλαση ιστορικών χώρων
Πάρκου Σκοπευτηρίου και
Κεντρικών Πλατειών του Δήμου,
ύψους 10,02 εκατ. ευρώ.
Εντάσσονται επίσης δεκαπέντε
έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης
«Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021»,
συνολικού προϋπολογισμού 5,68
εκατ. ευρώ. «Με τα έργα αστικής
ανάπλασης βελτιώνουμε την
καθημερινότητα των πολιτών σε
πόλεις και γειτονιές,
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα
χώρους ιστορικής μνήμης και
πολιτισμού», δήλωσε ο
αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Νέα διαδικτυακή
πύλη ενόψει
Με νέο πρόσωπο, ανανεωμένο σχε-
διασμό, σύγχρονη αισθητική και εμ-
πλουτισμένο περιεχόμενο ο Δήμος
Αγίων Αναργύρων - Καματερού ει-
σέρχεται στην ψηφιακή εποχή. «Ο
δήμος προχώρησε στην ανανέωση
της διαδικτυακής πύλης του στο
πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού του δήμου που βρίσκεται σε
εξέλιξη. Η νέα ιστοσελίδα δημιουρ-
γήθηκε με το βλέμμα στραμμένο
στον δημότη. Στόχος μας είναι να ει-
σέλθει ο δήμος μας ευκολότερα
στην ψηφιακή εποχή και να διευκο-
λύνουμε την πρόσβαση του δημότη,
χτίζοντας καθημερινά βήμα βήμα τη
σχέση συνεργασίας μας με τους πο-
λίτες», δήλωσε ο δήμαρχος Αγίων
Αναργύρων - Καματερού Σταύρος
Τσίρμπας.

Σε ποιον δήμο της Αττικής η
«γαλάζια» δημοτική Αρχή
τοποθέτησε αντιδήμαρχο
στέλεχος του τοπικού
ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάζοντας το
κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης να πάρει
απόφαση «αναστολής» της
κομματικής ιδιότητάς του;
Παρ’ όλα αυτά, όμως, όπως
μαθαίνουμε, οι
περισσότερες αντιδράσεις
δεν έρχονται από την πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ αλλά από τα
«γαλάζια» στελέχη της
παράταξης, που ήταν στην
«επετηρίδα» για κάποιο
αξίωμα… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Άργησε, αλλά
προχωρά
Ένα νέο αθλητικό κέντρο, το οποίο
θα αποτελέσει πρότυπο αρχιτεκτο-
νικής και λειτουργικής καινοτο-
μίας, ξεκίνησε να δημιουργείται
από τον Δήμο Χαλανδρίου στην πε-
ριοχή Πάτημα. Για να φτάσει εδώ η
δημοτική Αρχή του Σίμου Ρούσσου
χρειάστηκαν 18 ολόκληρα χρόνια
αφότου ο συγκεκριμένος δημόσιος
χώρος χαρακτηρίστηκε αθλητικός
και τέσσερα χρόνια από την έγκρι-
ση της σχετικής μελέτης από το
Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης,
καθώς έπρεπε να ξεπεραστούν μια
σειρά από γραφειοκρατικά εμπό-
δια. Ο νέος πολυχώρος συνδυάζει
σε 5,5 στρέμματα πολλές αθλητι-
κές λειτουργίες από γήπεδα τένις,
βόλεϊ και ποδόσφαιρο 5x5 έως
δρομικές διαδρομές με ταρτάν, κα-
θώς επίσης και σύγχρονα αποδυ-
τήρια, χώρους γραφείων, χώρο ια-
τρείου και πλήρη προσβασιμότητα
από ΑμεΑ. Πάντως, ο δήμος επιση-
μαίνει ακόμη ότι ο οικιστικός χα-
ρακτήρας της περιοχής διαφυλάσ-
σεται πλήρως, καθώς θα υλοποι-
ηθεί μόλις το 0,04% της επιτρεπό-
μενης δόμησης. 

«ΚΕ..ΔΕ.. μου λες…»: Ενημέρωση
δημάρχων για εμβολιασμό
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Διορισμοί εκπαιδευτικών: 
Αυτή είναι η κατανομή
Σχεδόν ισομερώς κατανέμονται σε Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι 11.700 διορισμοί εκ-
παιδευτικών που ανακοίνωσε προσφάτως η υπουργός
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Όλοι οι διορισμοί, που υλο-
ποιούνται για πρώτη φορά φέτος έπειτα από σχεδόν 12
χρόνια, θα πραγματοποιηθούν εντός του καλοκαιριού,
προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία
με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ ο αριθ-
μός των 11.700 είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν που εί-
χε ανακοινωθεί για φέτος. Από το σύνολο των διδα-
σκόντων που θα διορισθούν, οι 6.200 θα απασχοληθούν
σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, οι 4.960 σε γυμνάσια και
λύκεια και οι 540 αποκλειστικά στα Μουσικά Σχολεία. 
Ειδικότερα, η πλειονότητα των διορισμών στην Πρωτο-
βάθμια αφορά σε δασκάλους (3.700) και νηπιαγωγούς
(1.500), ενώ θα αναλάβουν υπηρεσία 265 καθηγητές
Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και 193 καθηγητές Αγγλι-
κής. Υπενθυμίζεται ότι από την επόμενη σχολική χρο-
νιά καθίστανται υποχρεωτικές η δίχρονη προσχολική
αγωγή και η διδασκαλία των Αγγλικών στα νηπιαγω-
γεία. Στη Δευτεροβάθμια, οι περισσότερες ελλείψεις
εντοπίζονται στις ειδικότητες των Φιλόλογων και των
Μαθηματικών, οι οποίες θα καλυφθούν με τον διορισμό
1.346 και 1.106 εκπαιδευτικών αντίστοιχα. Μεταξύ άλ-
λων, θα προσληφθούν 424 Βιολόγοι και 305 Χημικοί,
148 Μηχανολόγοι και 112 καθηγητές Αγγλικών. Υπεν-
θυμίζεται ότι, πέρυσι, πραγματοποιήθηκαν 4.500 μόνι-
μοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή.

Α
κριβά πλήρωσαν την παρατεταμένη
περίοδο τηλεκπαίδευσης, λόγω της
πανδημίας, οι υποψήφιοι των φετι-
νών Πανελλαδικών, οι οποίοι, αν και

διαγωνίστηκαν σε βατά και κατανοητά θέμα-
τα, κατά γενική ομολογία δεν κατάφεραν να
«πιάσουν» υψηλές βαθμολογίες. Στη βαθμο-
λογική κλίμακα μεταξύ 17 και 20 δεν υπάρ-
χουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με πέ-
ρυσι, ωστόσο φαίνεται πως σημαντικό ποσο-
στό υποψηφίων βρέθηκε κάτω από τη βάση
λόγω κακής προετοιμασίας, ενώ θα μπορού-
σε να έχει καλύτερες βαθμολογικές επιδό-
σεις. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοι-
χεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουρ-
γείο Παιδείας, το 22,76% των υποψηφίων ΓΕΛ
έγραψε μεταξύ 0 και 10 στη Νεοελληνική
Γλώσσα - μάθημα κοινό για τους μαθητές
όλων των Ομάδων Προσανατολισμού, παρότι
θεωρείται από τα πιο δύσκολα μαθήματα λό-
γω της Έκθεσης. 

Στα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολι-
σμού, σχεδόν 1 στους 2 (45,26%) δεν έπιασε το
10 ενώ στη βαθμολογική κλίμακα 17 και 20

βρέθηκε το 8,31%. Στην Ιστορία και την Κοινω-
νιολογία Ομάδας Προσανατολισμού το 51,19%
και το 43,91% έγραψαν κάτω από τη βάση, αντι-
στοίχως. Στη Φυσική Ομάδας Προσανατολι-
σμού, μάθημα που παραδοσιακά δυσκολεύει
τους υποψήφιους, το 45,59% έγραψε μεταξύ 0
και 10, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Χημεία
είναι ελαφρώς χαμηλότερο (40,22%). Εντυπω-
σιακό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι στη Φυσική
«αρίστευσε» ένα σημαντικό ποσοστό υποψη-
φίων, αφού το 10% έγραψε 19-20 και το 7,04 με-
ταξύ 18 και 19. Στα Μαθηματικά Ομάδας Προ-
σανατολισμού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες
βαθμολογικές επιδόσεις με σχεδόν 6 στους 10
(57,31%) να βρίσκονται κάτω από το 10. Στη Βιο-
λογία Ομάδας Προσανατολισμού το 31,55%
έπεσε κάτω από τη βάση και το 28,22% έγραψε
από 17 και πάνω. Οι υψηλότερες βαθμολογίες
σημειώθηκαν στην Πληροφορική και την Οικο-
νομία Ομάδας Προσανατολισμού, με το 13,56%
και το 17,37%, αντιστοίχως, να πιάνει το άριστα.
Ανά Ομάδες Προσανατολισμού, οι υποψήφιοι

της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών δυσκο-
λεύθηκαν σε όλα τα μαθήματα Προσανατολι-
σμού, αφού το 45,26%, το 51,18% και το 43,91%
σε Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία και Κοινωνιολο-
γία έπεσαν κάτω από το 10. Για τους συνυπο-
ψηφίους τους από την Ομάδα Σπουδών Υγείας,
η Φυσική, ως είθισται, αποτέλεσε «σκόπελο»,
με το 47,43% να μένει μετεξεταστέο. Στην Ομά-
δα Σπουδών Υγείας οι μαθητές σημείωσαν χα-
μηλές βαθμολογίες σε Φυσική και Χημεία, μα-
θήματα στα οποία το 44% και το 41,59% έπεσαν
κάτω από τη βάση. Τέλος, οι υποψήφιοι της
Ομάδας Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορι-
κής είχαν τις χειρότερες βαθμολογικές επιδό-
σεις, συνολικά, στα Μαθηματικά, καθώς το
72,76% έγραψε μεταξύ 0 και 10. 

Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν και οι βαθ-
μολογίες των υποψήφιων ΕΠΑΛ με το 45,08%
να είναι κάτω από τη βάση στα Νέα Ελληνικά
και περισσότερους από 6 στους 10 (62,63%)
μαθητές στα Μαθηματικά. Σε γενικές γραμ-
μές, στα μαθήματα Ειδικότητας τα στατιστικά
δείχνουν περιορισμό των μεσαίων βαθμολο-
γιών, με τους υποψηφίους να είναι «ή του

ύψους ή του βάθους». Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα, το μάθημα της Τεχνολογίας Υλικών
Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος στο
οποίο το 33,33% έγραψε άριστα, της Υγιεινής
και της Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ Βοηθού Ια-
τρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων με τα αντί-
στοιχα ποσοστά να κυμαίνονται στο 22,64% και
στο 20,17% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, στην
Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ Αισθητικής Τέχνης
το 54,79% βρέθηκε στη βαθμολογική κλίμακα
μεταξύ 0 και 10 και στην Ιστορία Σύγχρονης
Τέχνης Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκα-
τάστασης το 62,17%

Από τη Εύη Πανταζοπούλου

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ  2 0 2 1

Μεγάλα ποσοστά κάτω από τη βάση

Τα θέματα ήταν, κατά γενική
ομολογία, βατά και 
κατανοητά, αλλά οι 
υποψήφιοι δεν «έπιασαν»
υψηλές βαθμολογίες, 
λόγω πανδημίας
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Β
αρύς έπεσε ο πέλεκυς του Μεικτού Ορκωτού
Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για τα τρία αδέλ-
φια 21, 33 και 38 χρόνων που καταδικάστηκαν

σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονική επίθεση σε βά-
ρος 45χρονου ιδιοκτήτη ψητοπωλείου πριν από ενά-
μιση χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, ο μικρότερος
καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενάμιση χρόνου για
οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς ήταν αυτός που
κατάφερε 13 πλήγματα με μαχαίρι στον ιδιοκτήτη.

Η επίθεση έγινε επειδή ο 33χρονος ήταν υπάλλη-
λος και απολύθηκε. Το απόγευμα της 22ας Φεβρουα-
ρίου 2020 μαζί με τα τρία αδέλφια του εισέβαλε στο
κατάστημα χτυπώντας τον με καρέκλες, χέρια και πό-
δια, ενώ ο ένας με το μαχαίρι τον σκότωσε. Η εισαγγε-
λέας της έδρας περιέγραψε την επίθεση ως αντίστοι-

χη με αυτές που οργανώνουν οι ύαινες. «Μου θύμισε
κοπάδι από ύαινες. Τον περικύκλωσαν και τον χτυ-
πούσαν», ανέφερε. 

Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι η επίθεση
είχε στόχο τον θάνατο του ιδιοκτήτη. Ο 21χρονος,
πάντως, είπε πως «αν αντιδρούσε, θα τον ξυλοκοπού-
σαμε». Ήταν αυτός που ανέλαβε την ευθύνη του εγ-
κλήματος, υποστηρίζοντας ότι τα αδέλφια του δεν
γνώριζαν τίποτε για το μαχαίρι. «Αν το ήξερα, θα του
έσπαγα το κεφάλι», είπε ο 33χρονος. «Όταν έμαθα ότι
πέθανε, πήγα και παραδόθηκα στην αστυνομία», συμ-
πλήρωσε.

Το δικαστήριο ομόφωνα τους καταδίκασε για αν-
θρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ισόβια κάθειρξη
χωρίς να δεχτεί κανένα ελαφρυντικό. 

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος επέστρεψε και πάλι στις συνε-
δριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης έπειτα
από πολύμηνη μάχη με την πανδημία του κορονοϊού. Ο επι-
κεφαλής της παράταξης «Οικολογία Αλληλεγγύη» δέχτηκε

τα περαστικά από όλους και τις ευχές να είναι σιδερένιος.
Άλλωστε, πέρασε δύσκολη περιπέτεια, καθώς χρειάστηκε
να διασωληνωθεί και να παραμείνει στο νοσοκομείο και σε
κέντρο αποθεραπείας.

Επέστρεψε ο Τρεμόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στον Τύμβο Καστά 
ο Στ. Καλαφάτης
«Οι Μακεδόνες -και όχι μόνο- αναμέ-
νουμε την ώρα που και αυτό το μνη-
μείο θα είναι -όπως και οι Τάφοι στη
Βεργίνα- προσβάσιμο σε όλους και
θα θυμίζει παντού ότι η κληρονομιά
της Μακεδονίας ήταν και είναι ελλη-
νική. Ξέρουμε, όμως, ότι οι αρχαιολο-
γικές εργασίες απαιτούν χρόνο. Η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει την
επιστημονική ομάδα που λειτουργεί
μεθοδικά ώστε να φτάσει στην ολο-
κλήρωση των εργασιών», τόνισε ο
υφυπουργός Εσωτερικών Σταύρος
Καλαφάτης από τον Τύμβο Καστά,
πρώτο σταθμό της επίσκεψής του
στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Συνάντηση
Ευθυμίου -
Γιατρομανωλάκη
Με τον υφυπουργό Σύγχρονου
Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη
συναντήθηκε η βουλευτής
Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Άννα
Ευθυμίου. Η κυρία Ευθυμίου τού
έθεσε το ζήτημα της συνέχισης των
μέτρων στήριξης στον κλάδο του
πολιτισμού και των ανθρώπων του,
ιδίως ως προς τη συνέχιση του
επιδόματος στήριξης των 534 ευρώ
και για τον μήνα Ιούνιο. Ο
υφυπουργός ανταποκρίθηκε θετικά
όσον αφορά στη χορήγηση του
επιδόματος στήριξης και για τον μήνα
Ιούνιο στους καλλιτέχνες.
Παράλληλα, συζητήθηκε και η
ανάγκη θέσπισης θεσμικού πλαισίου
κατοχύρωσης των εργασιακών
δικαιωμάτων των καλλιτεχνών.

Έπεσε δέντρο
λίγο μετά 
τον τελικό…
Ένα δέντρο έπεσε τα
ξημερώματα της Δευτέρας
στην πλατεία Τσιρογιάννη
απέναντι από τον Λευκό
Πύργο, παρασέρνοντας
τραπεζάκια και ομπρέλες
από κατάστημα εστίασης.
Το ευτύχημα είναι ότι δεν
σημειώθηκε τραυματισμός,
καθώς λίγη ώρα νωρίτερα
στο σημείο βρισκόταν
πλήθος κόσμου για να
παρακολουθήσει τον τελικό
του Euro ανάμεσα στην
Ιταλία και την Αγγλία.

Για μία θέση 
στο ψηφοδέλτιο

Μπορεί ο πρωθυπουργός να λέει και να ξαναλέει
πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας,
το οποίο, σημειωτέον, δεν είναι πλέον και τόσο μα-
κριά, δεν είναι και κοντά, όμως, για να δικαιολογεί
την προεκλογική στάση, την οποία κρατούν πολλοί
στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά και μια θέση σε ψηφοδέλ-
τιο της Ν.Δ. είναι για κάποιους το μεγάλο ζητούμενο,
ωστόσο, εκτός από τον πρύτανη του ΑΠΘ Νίκο Πα-
παϊωάννου, του οποίου η υποψηφιότητα φαίνεται σί-
γουρη για την Α’ Θεσσαλονίκης, για κάποιους άλλους
θα μείνει ανεκπλήρωτος πόθος. 

Το νέο look της Αρχοντή 
Με νέο look εμφανίστηκε στην τελευταία
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης η Χριστίνα Αρχοντή. Η δημοτική
σύμβουλος άλλαξε χρώμα στα μαλλιά της και
δέχτηκε πολλά κομπλιμέντα για αυτή την αλλαγή,
έστω και διαδικτυακά, λίγο προτού ξεκινήσουν
τη συζήτηση των θεμάτων που αφορούσαν στην
πόλη.

Σύλληψη και πρόστιμο
στους Ευζώνους

Στη σύλληψη μιας 39χρονης Ελληνίδας, η οποία
δεν έφερε τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποι-
ούσαν εμβολιασμό, νόσηση ή αρνητικό τεστ, προ-
χώρησαν αστυνομικοί στους Ευζώνους Κιλκίς.
Μάλιστα, η ίδια αρνήθηκε να υποβληθεί σε rapid
test με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο
5.000 ευρώ.

Νεαρής ηλικίας 
τα κρούσματα 
Είκοσι εννέα κρούσματα κορονοϊού καταγρά-
φηκαν σε 884 rapid tests που πραγματοποίησε ο
ΕΟΔΥ στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Σύμφωνα
με τα στοιχεία, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα
τα θετικά δείγματα αφορούν μόνο σε άτομα νεα-
ρής ηλικίας. Συγκεκριμένα, τα 28 θετικά rapid
tests αφορούν σε 19 άνδρες και εννέα γυναίκες
με διάμεση ηλικία τα 16 έτη, ενώ ένα ακόμη
αφορά σε άνδρα 27 ετών.

Ισόβια στα αδέλφια που σκότωσαν
τον ιδιοκτήτη ψητοπωλείου 
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Ω
ς πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρακολου-
θεί εκ του σύνεγγυς όλα όσα αφορούν
στα κράτη-μέλη, άρα και στην Ελλάδα,

ενώ δεν διστάζει να πάρει θέση πολλές φορές
υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, όπως έκανε

κατά την έγκριση της Κομισιόν στο ελληνικό Σχέ-
διο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή στις προχθε-
σινές της δηλώσεις για το Κυπριακό, όταν ξεκαθά-
ρισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται ποτέ
να αποδεχθεί λύση δύο κρατών στην Κύπρο».

Γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1958, ως Ούρσου-
λα Γκέρτρουντ Άλμπρεχτ, κόρη του Ερνστ Άλμ-
πρεχτ, διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από
την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της. Η Ούρσουλα
γεννήθηκε στο Ιξέλ των Βρυξελλών, όπου έμενε η
οικογένεια Άλμπρεχτ λόγω της εργασίας του πατέ-
ρα της. Είναι πρώτη εξαδέλφη του διεθνούς φήμης
μαέστρου Μαρκ Άλμπρεχτ. Στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’80, η Ούρσουλα γνωρίζεται σε μια συναυ-
λία στο Γκέτινγκεν με τον γιατρό Χάικο φον ντερ

Λάιεν, μέλος μιας φημισμένης γερμανικής οικογέ-
νειας, τον οποίο παντρεύεται το 1986. Μαζί κάνουν
επτά παιδιά, από το 1987 έως το 1999. Η Ούρσουλα
Άλμπρεχτ σπούδασε Ιατρική, υπήρξε δεινή ιππέας
και έχει συμμετάσχει σε πολλούς ιππικούς αγώ-
νες, ενώ διατηρεί έως σήμερα μια φάρμα εκτρο-
φής αλόγων για ιπποδρομίες, στο Αννόβερο.

Ο πατέρας της χρημάτισε πρωθυπουργός του
γερμανικού κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας και ου-
σιαστικά προετοίμασε την είσοδο και της Ούρσου-
λα στην πολιτική. Εκείνη θεωρεί μητρικές της
γλώσσες τα Γερμανικά και τα Γαλλικά, ενώ μιλά
εξαιρετικά και Αγγλικά, αφού έχει ζήσει τόσο στη
Μεγάλη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ.

Αμέσως μόλις ανέλαβε καγκελάριος της Γερμα-
νίας η Άνγκελα Μέρκελ, έβαλε την Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν στο Υπουργικό της Συμβούλιο: υπουρ-
γός Οικογένειας, Ηλικιωμένων και Νεολαίας το
2005, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το
2009 και, τελικά, Άμυνας από το 2013 έως το 2019,
οπότε υποδείχθηκε και εξελέγη από το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
επιτροπής (Κομισιόν). Το 2009 εξελέγη μέλος της
γερμανικής Βουλής (Μπούντεσταγκ) από την 42η
περιφέρεια του Ανόβερο.

Η συνεργασία της Φον ντερ Λάιεν με τη Μέρκελ
υπήρξε στενότατη. Ως υπουργός Εργασίας η σημε-
ρινή πρόεδρος της Κομισιόν βοήθησε τη Μέρκελ
να μετακινήσει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα
της Γερμανίας περισσότερο προς το πολιτικό κέν-
τρο, εδραιώνοντας την πολιτική κυριαρχία της «σι-
δηράς κυρίας» της γερμανικής πολιτικής. Σημαν-
τικότερα επιτεύγματά της ήταν η αύξηση του αριθ-
μού των βρεφονηπιακών σταθμών παιδικής μέρι-
μνας, η θέσπιση ποσοστώσεων γυναικών για τα δι-
οικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών, ο
γάμος ομοφυλοφίλων και ο εθνικός κατώτατος μι-
σθός. 

Ως υπουργός Άμυνας πρωτοστάτησε στην από-
συρση των γερμανικών στρατευμάτων από το Αφ-
γανιστάν, συντέλεσε στην προαγωγή το διαλόγου
Ρωσίας - Ουκρανίας, ενώ τα έβαλε και με την Air-
bus για καθυστερήσεις παράδοσης αεροσκαφών.
Επεβίωσε πολιτικά, ακόμα κι όταν κατηγορήθηκε
για λογοκλοπή στη διδακτορική της διατριβή, διότι
δεν αποδείχθηκε δόλος. Από τις 2 Ιουλίου 2019 εί-
ναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Υπέρ των ελληνικών
συμφερόντων 

η πρόεδρος της Ε.Ε.

Ο Y Ρ Σ Ο Υ Λ Α  Φ Ο Ν  Ν Τ Ε Ρ  Λ Α Ϊ Ε Ν



Τ
ις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε
εντατικοποίηση των συναντήσεων
και των αμοιβαίων επισκέψεων με-
ταξύ των κυβερνήσεων της Τουρ-

κίας και της Αλβανίας.
Πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του

Ερντογάν ζήτησε από την Αλβανία να φιλοξε-
νήσει μόνιμα τους ηγέτες της Μουσουλμανι-
κής Αδελφότητας που εγκατέλειψαν την Αί-
γυπτο, μετά την ανατροπή του προέδρου
Μόρσι, το καλοκαίρι του 2013.

Αυτή η υψηλή ένταση των διμερών σχέσε-
ων δεν έχει γίνει αντιληπτή από τους στρατη-
γικούς συμμάχους μας καθώς και από τα
παγκόσμια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα
οποία έχουν δημιουργήσει πολλά ερωτήματα
σχετικά με τον δυτικό προσανατολισμό της
Αλβανίας από τη μία πλευρά και τη στενή
σχέση με ένα καθεστώς όπως αυτό του Ερν-
τογάν από την άλλη, γράφει αλβανικό δημο-
σίευμα.

Προϊόν αυτής της αγάπης είναι οι πολλές
προσφορές στον τομέα της υγείας και της
ασφάλειας, ενώ το κερασάκι στην τούρτα λέ-
γεται ότι είναι το συμβόλαιο των 8 εκατ. ευρώ
για την αγορά ορισμένων επιθετικών μη
επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (οι
Τούρκοι τα λένε SIHA).

Τι κρύβεται πίσω απ’ όλα αυτά; Η κυβέρνη-
ση του Ερντογάν βρίσκεται σε ανοιχτό πόλε-
μο με τη νέα κυβέρνηση της Αιγύπτου, λόγω
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. 

Οι ηγέτες της Μουσουλμανικής Αδελφότη-
τας κατηγορούνται ότι σκότωσαν χιλιάδες Αι-
γυπτίους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων
του 2013 στην Αίγυπτο και ζητήθηκε η έκδο-
σή τους, προκειμένου να δικαστούν στην Αί-
γυπτο, αλλά η Τουρκία μέχρι στιγμής αγνοεί
αυτές τις εκκλήσεις. Σύμφωνα με πηγές, η
Τουρκία αρχικά ζήτησε από το Κοσσυφοπέ-
διο να στεγάσει τους ηγέτες της Μουσουλμα-
νικής Αδελφότητας, ως λύση, προκειμένου ο
πρόεδρος Ερντογάν να πει στις αιγυπτιακές
Αρχές ότι «αυτοί που αναζητάτε δεν είναι
πλέον στην Τουρκία». Ωστόσο, λόγω των
εσωτερικών ιδιαιτεροτήτων στο Κοσσυφοπέ-
διο και του κινδύνου που ενέχουν αυτά τα
άτομα, η Πρίστινα αρνήθηκε, κάνοντας την
Τουρκία να στρέψει τα μάτια της προς τα Τί-
ρανα. Επί του παρόντος, η αλβανική κυβέρ-
νηση πρέπει να αποφασίσει εάν θα αποδεχ-
θεί ή όχι το αίτημα του προέδρου Ερντογάν να
συμμετάσχει στις γεωπολιτικές διαπραγμα-
τεύσεις της, καθιστώντας την ένα ασφαλές
καταφύγιο για ισλαμιστές ηγέτες απ’ όλον τον
κόσμο.

Προειδοποιήσεις για
πολύ υψηλές θερμοκρα-
σίες έχουν εκδοθεί για
περισσότερους από 30
εκατομμύρια ανθρώπους
στις Δυτικές ΗΠΑ, μετά
την έλευση του δεύτερου
κύματος καύσωνα που
πλήττει την περιοχή τις
τελευταίες εβδομάδες. Το
Σαββατοκύριακο οι υπερ-
βολικά υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο
μεγαλύτερο τμήμα των ακτών του Ειρηνικού αλλά
και στην ενδοχώρα, μέχρι τα Βραχώδη Όρη, στη
δυτική πλευρά τους.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπη-

ρεσία, το Λας Βέγκας
έφθασε στο ρεκόρ υψηλό-
τερης θερμοκρασίας που
έχει καταγράψει μέχρι σή-
μερα, τους 47,2 βαθμούς
Κελσίου, μια θερμοκρασία
η οποία έχει σημειωθεί
στην πόλη μία φορά το
1942 και άλλες τρεις από το
2005.

Οι μετεωρολόγοι εξέδω-
σαν προειδοποίηση για υπερβολικά υψηλές θερ-
μοκρασίες στην πόλη, μαζί με πολλά άλλα αστικά
κέντρα, περιλαμβανομένης της νότιας πόλης Φοί-
νιξ και του Σαν Χοσέ - το κέντρο της Σίλικον Βάλεϊ,
νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Οι Βούλγαροι ψήφισαν σε κοινοβουλευτικές εκλογές για δεύτε-
ρη φορά σε τρεις μήνες. Η μάχη
είναι σκληρή μεταξύ του κόμ-
ματος GERB του πρώην πρωθυ-
πουργού Μπόικο Μπορίσοφ και
του νεοφερμένου «Υπάρχει τέ-
τοιος λαός» με επικεφαλής τον
τραγουδιστή και τηλεστάρ Slavi
Trifonov. Το κόμμα του Trifonov
κατέχει ένα πολύ μικρό προβά-
δισμα, φτάνοντας το 23,9%. Ακό-
μα υπάρχει πολύς δρόμος μέχρι
να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του νέου Κοινοβουλίου. Θα πρέ-
πει, για παράδειγμα, να καταμετρηθούν οι ψήφοι των ομογενών,
καθώς δεν κλείνουν όλα τα εκλογικά κέντρα ταυτόχρονα. 

Βουλγαρία-εκλογές: Η ψήφος 
εξωτερικού θα κρίνει το αποτέλεσμα 
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Το μυστικό σχέδιο
του «σουλτάνου»
στην Αλβανία

Κ

ΗΠΑ: Στο έλεος του καύσωνα οι δυτικές 
πολιτείες - Στους 47,2 βαθμούς το Λας Βέγκας

Ακάρ: «Προκλητική και αδιάλλακτη 
η στάση της Ελλάδας»
Για προκλητική και αδιάλλακτη στάση κατηγορεί πάλι την Ελλάδα ο
Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, υποστηρίζοντας ότι «οι
παράλογες και παράνομες», όπως τις χαρακτηρίζει, αξιώσεις της στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αυξάνουν την ένταση. Ο Τούρκος
υπουργός καλεί τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο να
ενεργεί, όπως αναφέρει, με λογική. Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουρ-
γό, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, στο πλαίσιο συμμετοχής του σε πάνελ
του «Economist», προέβη σε δηλώσεις κατά της Τουρκίας, ισχυ-
ριζόμενος ότι η Άγκυρα ενεργεί κατά παράβαση του Διεθνούς
Δικαίου, καθώς και ότι υφίσταται κίνδυνος αποσταθεροποί-
ησης ολόκληρης της περιοχής.



Σε καταβολές ύψους 74 εκατ. ευρώ σε περίπου 83.000 δι-
καιούχους την εβδομάδα 12-16 Ιουλίου θα προχωρήσουν e-
ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 12-
16 Ιουλίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πλη-
ρωμών του: 19,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 530 δικαιού-
χους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ, 465.500
ευρώ θα καταβληθούν σε 550 δικαιούχους για παροχές σε
χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυ-

χήματος, έξοδα κηδείας), 25.500 ευρώ θα καταβληθούν σε
46 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής
σύνταξης. Στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του Φορέα,
θα καταβληθούν 2,28 εκατ. ευρώ σε 1.833 δικαιούχους για
πληρωμή προκαταβολών συντάξεων του Ν. 4778/21.

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 14 εκατ. ευρώ
σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας
και λοιπών επιδομάτων, 20 εκατ. ευρώ σε 8.000 δικαιούχους

στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
16 εκατ. ευρώ για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
(πληρωμή εισφορών σε φορείς) που αφορούν σε 35.000 δι-
καιούχους, 1,5 εκατ. ευρώ σε 1.100 μητέρες για επιδοτούμε-
νη άδεια μητρότητας. Για το διάστημα 12-16 Ιουλίου δεν
υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον
ΟΠΕΚΑ.

Δ
εύτερη ευκαιρία έχουν από χθες
οι πληττόμενοι οφειλέτες να ρυθ-
μίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς την Εφορία με την πάγια

ρύθμιση των 24 ή των 48 μηνιαίων δόσεων, χω-
ρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 

Εάν οι οφειλέτες δεν έχουν πληγεί οικονο-
μικά από την πανδημία, θα χρειαστεί να περι-
μένουν έως την 1η Οκτωβρίου, προκειμένου
να υποβάλουν αίτηση επανένταξης, η οποία,
όμως, θα χορηγείται με κριτήρια εισοδηματι-
κά και περιουσίας, αλλά και πάλι χωρίς πρό-
στιμα και προσαυξήσεις.

Ποιοι εντάσσονται
Για τους πληττόμενους οφειλέτες η επανέν-

ταξη αφορά:
• Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευμα-

τίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη
υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, που
έχουν μικρότερα ακαθάριστα έσοδα κατά
τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε
σχέση με το φορολογικό έτος 2019 ή για υπό-
χρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με μικρό-
τερο κύκλο εργασιών ΦΠΑ (Κωδ.312) κατά
τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε
σχέση με το φορολογικό έτος 2019.

• Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευ-
ματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστά-
λη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός
του έτους 2020 ή του 2021, λόγω των μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

• Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευ-
ματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενί-
σχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ανεξαρτήτως χρονι-
κού διαστήματος, εντός του έτους 2020 ή 2021. 

• Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες
ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα
εντός του 2020 ή του 2021 και έχουν αποζημιω-
θεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «Covid».

Τι ισχύει για τους μη πληττόμενους
Αντίθετα, όσοι φορολογούμενοι ήταν σε

ρύθμιση την 1/11/2019 και την έχασαν μπο-

ρούν με ηλεκτρονική αίτηση να υπαχθούν στη
πάγια ρύθμιση των 24 η 48 δόσεων από την 1η
Οκτωβρίου του 2021, εφόσον πληρούν συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευ-
ματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:
Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως
προηγούμενου φορολογικού έτους από την
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια
ρύθμιση, για τα οποία έχει παρέλθει η προθε-
σμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος, είναι μικρότερα κατά πο-
σοστό τουλάχιστον 10% από τον μέσο όρο των
συνολικών ακαθάριστων εσόδων των τριών
τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τε-
λευταίων φορολογικών ετών ή του τελευταίου
φορολογικού έτους από την ημερομηνία αρ-
χικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην
πάγια ρύθμιση, για τα οποία έχει παρέλθει η
προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος. 

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτη-
δευματίες: Το συνολικό καθαρό εισόδημα του

αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους
από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην
πάγια ρύθμιση, για το οποίο έχει παρέλθει η
προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, είναι μικρότερο: (α)
σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο εισόδη-
μα του προηγούμενου φορολογικού έτους εί-
ναι μικρότερο ή ίσο των 20.000 ευρώ, κατά
ποσοστό τουλάχιστον 10% από τον μέσο όρο
του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευ-
ταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταί-
ων φορολογικών ετών ή του τελευταίου φο-
ρολογικού έτους, (β) σε περίπτωση που το κα-
θαρό ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου
φορολογικού έτους είναι μεγαλύτερο των
20.000 ευρώ, κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%
από τον μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος
των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή
των δύο τελευταίων φορολογικών ετών ή του
τελευταίου φορολογικού έτους από την ημε-
ρομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των
οφειλών στην πάγια ρύθμιση.

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτη-

δευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες,
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, η αξία
της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τις
280.000 ευρώ και η συνολική αξία των μετα-
φορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της
τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση δεν ξε-
περνά τις 80.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι οφειλέτες φυσικά πρό-
σωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα
επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες υπάγονται στην πάγια ρύθμιση,
εφόσον δεν έχουν απολέσει άλλη νομοθετική
ρύθμιση τμηματικής καταβολής τα τελευταία
δύο ημερολογιακά έτη πριν από την 1/11/2019.

Παράθυρο για επανένταξη στην
πάγια ρύθμιση οφειλών των 24 ή
των 48 μηνιαίων δόσεων - Χωρίς
επιβαρύνσεις οι πληττόμενοι

Δεύτερη εευκαιρία 
για ληξιπρόθεσμα χρέη

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Μπαράζ πληρωμών: Ποιοι πάνε ταμείο μέσα στην εβδομάδα
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ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Άδειες 
για μια... κωμόπολη 
εκδόθηκαν τον Απρίλιο! 

Οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούν σε
μια... κωμόπολη εκδόθηκαν τον Απρίλιο, κα-
θώς ο δείκτης της ιδιωτικής οικοδομικής δρα-
στηριότητας σημείωσε εκρηκτική άνοδο άνω
του 120%, λόγω των υψηλών προσδοκιών για
τη θετική πορεία της κτηματαγοράς αλλά και
εν όψει της αύξησης των αντικειμενικών
αξιών από την 1/1/2022. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον
Απρίλιο εκδόθηκαν 2.191 άδειες, που αντι-
στοιχούν σε 504.800 τετραγωνικά μέτρα και
2.066.700 κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αυξή-
σεις κατά 125,6%, 159,8% και 115,2% σε σχέση
με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, οπότε υπήρχε
lockdown. Στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απρι-
λίου 2021, οι άδειες ήταν αυξημένες σε αριθ-
μό κατά 35,5%, σε επιφάνεια 47,2% και σε όγκο
40,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διά-
στημα.

ΠΟΜΙΔΑ: Τι ζητεί με 
επιστολή από το ΥΠ.ΟΙΚ.

Την άμεση αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων
από τις μειώσεις ενοικίων το 2020, έτσι ώστε
να υπάρξει απρόσκοπτη υποβολή των φορο-
λογικών δηλώσεων, ζητεί η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων από το υπουρ-
γείο Οικονομικών. Σύμφωνα με όσα αναφέρει
το προεδρείο, σε επιστολή του προς το οικο-
νομικό επιτελείο και την ΑΑΔΕ, η μείωση των
ενοικίων σε πολλές κατηγορίες μισθώσεων
κατά το διάστημα Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020
προκάλεσε διενέξεις και εκκρεμότητες μετα-
ξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, αλλά και του
κράτους, και εν τέλει πλήρη αβεβαιότητα ως
προς τα ποσά ενοικίων που πρέπει να δηλω-
θούν από τους εκμισθωτές των ακινήτων αυ-
τών στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος
έτους 2020. Γι’ αυτό ζητείται το άνοιγμα της
πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για την υποβολή αρχι-
κών δηλώσεων, να ολοκληρωθούν οι εκκρε-
μούσες διορθώσεις λαθών, οι πληρωμές και
οι συμψηφισμοί αποζημιώσεων και να υπάρ-
ξει ρητή αναφορά στις απορριπτικές προτά-
σεις της ΑΑΔΕ ότι ο μισθωτής δεν ήταν πλητ-
τόμενος και, συνεπώς, δεν ήταν δικαιούχος
της μείωσης του μισθώματος.

Χ
ωρίς περιορισμούς και με ανοι-
κτό το ενδεχόμενο για συνεχείς
αγορές ομολόγων από την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ελ-

λάδα αποκτά ισχυρό δίχτυ προστασίας από
την Ευρωζώνη, έτσι ώστε με την αξιοποί-
ηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης να
επιτύχει την ισχυρή επανεκκίνηση της οι-
κονομίας. 

Στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομι-
κών της Ευρωζώνης, η Ελλάδα παρείχε τη
διαβεβαίωση για τη συνέχιση των μεταρ-
ρυθμίσεων, ενώ όλες οι χώρες θα συνεχί-
σουν και το 2022 τη χαλαρή δημοσιονομική
πολιτική, βάζοντας, ωστόσο, τις βάσεις για
επιστροφή στους κανόνες της δημοσιονο-
μικής πειθαρχίας από το 2023. Σήμερα, το
Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εγκρίνει τα
εθνικά σχέδια ανάκαμψης 12 χωρών-με-
λών για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να
επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να βελτιωθούν
οι δημοσιονομικοί και διαρθρωτικοί δεί-
κτες. Όπως δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας, τώρα
το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η
γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή
των 68 μεταρρυθμίσεων και των 106 επεν-
δύσεων, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο. 

Η διατήρηση της δημοσιονομικής ευελι-
ξίας έως το τέλος του 2022 δίνει μεγάλο

περιθώριο στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να
μπορέσει με πιο στοχευμένα μέτρα να ενι-
σχύσει την ανάκαμψη της οικονομίας, οπό-
τε την επόμενη χρονιά να «σβηστεί» πλή-
ρως η ύφεση του 2020. Η περσινή βαθιά
ύφεση στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώ-
ρες αποτελεί το ισχυρό «όπλο», ώστε να
υπάρχει μεγάλη ελαστικότητα γι’ αυτές και
να στηριχθεί η ανάκαμψη από την κρίση
έως το τέλος του επόμενου έτους. 

Το διήμερο των θετικών εξελίξεων για
την Ελλάδα στις Βρυξέλλες συμπληρώνουν
οι κινήσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η
οποία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για
συνέχιση του προγράμματος επαναγοράς
ομολόγων. Επιπλέον, με τη νέα στρατηγική
της ΕΚΤ, η οποία ανακοινώθηκε την περα-
σμένη Πέμπτη, δίνεται η δυνατότητα να
υπάρχει... ανοχή σε επίπεδα πληθωρισμού
άνω του 2%, ακόμη και όταν τα επιτόκια
βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα.
Έτσι, οι επενδυτές θα μείνουν ήσυχοι ότι
δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια. Αυτό εξυπη-
ρετεί χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία έχει

το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρω-
ζώνη, ενώ βασική κατεύθυνση της ΕΚΤ εί-
ναι η αγορά ομολόγων, όσο αυτό θα είναι
αναγκαίο. 

Η στρατηγική της ΕΚΤ εξακολουθεί να
πιέζει εδώ και μέρες τα επιτόκια των ελλη-
νικών ομολόγων, ενώ το έκτακτο πρόγραμ-
μα αγοράς ομολόγων λόγω της πανδημίας,
ύψους 1,85 τρισ. ευρώ, μπορεί να περάσει
μεταβατικά σε μια νέα μορφή μετά τον
Μάρτιο του 2022, εξυπηρετώντας και πάλι
χώρες όπως η Ελλάδα. H στρατηγική της
ΕΚΤ βοήθησε κατά την τελευταία εβδομά-
δα ώστε όλες οι κατηγορίες κρατικών τίτ-
λων, έως τα 5ετή, να έχουν αρνητικό επιτό-
κιο, ενώ συνεχίζεται η πτώση για τα 7ετή,
10ετή, 15ετή και 30ετή ομόλογα. 

Δημοσιονομική ευελιξία 
το 2022 και νέο πρόγραμμα 
αγοράς ομολόγων προ 
των πυλών - Σταϊκούρας: 
ώρα το μεγάλο στοίχημα είναι 
η γρήγορη εφαρμογή 
των 68 μεταρρυθμίσεων 
και  των 106 επενδύσεων…

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Διπλό δώρο στην Ελλάδα
από Eurogroup και ΕΚΤ



Α
πό πουθενά δεν προκύπτει κύμα
ακυρώσεων, από τα μέχρι στιγ-
μής δεδομένα των τουριστικών

προορισμών, τονίζει σε ανάρτησή του στο
Twitter ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Γιάννης Ρέτσος. Όπως διευκρίνισε,
υπάρχει μεν αγωνία εξαιτίας της μετάλ-
λαξης Δέλτα, κυρίως για ενδεχόμενη αν-
τίδραση βασικών μας αγορών, από την
άλλη, όμως, υπάρχει και η προσδοκία, εν
αναμονή κρατήσεων από τη Βρετανία.
Από 19 Ιουλίου, οι επισκέπτες μας από το
Ηνωμένο Βασίλειο θα επιστρέφουν στη
χώρα τους χωρίς καραντίνα, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τις ροές τουριστών προς
την Ελλάδα. Η Αγγλία είναι μία από τις
σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό
τουρισμό, μετά τη γερμανική. Είναι χα-
ρακτηριστικό το ότι το 65% της τουριστι-
κής κίνησης στα νησιά του Ιουνίου έχει
τη σφραγίδα της αγγλικής αγοράς.

Τριπλή διάκριση 
για τον Όμιλο Ηρακλής

Η Λάβα Μεταλλευτική & Λατομική, μέλος του
Ομίλου Ηρακλής, και τα Λατομεία Αδρανών Υλι-
κών του Ομίλου Ηρακλής ξεχώρισαν με τρεις
διακρίσεις στα Mining Awards 2021. Η ΛΑΒΑ
απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία
«Industrial Minerals» για την προσήλωσή της
στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αντα-
γωνιστικότητας των εγκαταστάσεών της, το αση-
μένιο βραβείο στην κατηγορία «Local society
development» για την αφοσίωσή της στην κοι-
νωνική προσφορά και το τιμητικό βραβείο «Jud-
ges’ Choice», ως αναγνώριση της σημασία και
της συνεισφορά του Ομίλου στην επιστημονική
και υπεύθυνη διαχείριση των Λατομείων Αδρα-
νών Υλικών για την προστασία της τοπικής βιο-
ποικιλότητας.

Lavipharm: Με νέα θέση στον ΣΦΕΕ
Παρουσία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος θα έχει ξανά η Lavipharm, μετά την
εκλογή του κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα, COO &
Country Manager της εταιρείας ως μέλος Δ.Σ.
Η εκλογή ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της ετή-
σιας γενικής συνέλευσης του ΣΦΕΕ. Ο κ. Γιαν-
νουλέας ήταν μέλος και του απερχόμενου Δ.Σ.
του ΣΦΕΕ, καθώς είχε εκλεγεί από προηγού-
μενη επαγγελματική θέση.

Premia Properties: Ξεκινάει
στις 14/7 η δημόσια προσφορά

Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού έδωσε
την Παρασκευή 9/7 η Premia Properties το εγ-
κριθέν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενη-
μερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφα-
λαίου, που προωθεί η εταιρεία ακινήτων. Πλέον,
η ΑΜΚ (με εισφορές ακινήτων και μετρητά συ-
νολικής αξίας 75 εκατ. ευρώ) της εταιρείας ανά-
πτυξης ακινήτων εισέρχεται στην τελική ευθεία,
καθώς η έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και
της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ορίστηκε για τις 14
Ιουλίου και η λήξη στις 23 του ιδίου μήνα. Σύμ-
φωνα με Ενημερωτικό Δελτίο, σε περίπτωση
πλήρους κάλυψης των Νέων Μετοχών με Κατα-
βολή Μετρητών, τα συνολικά αντληθέντα κεφά-
λαια θα ανέλθουν σε 47,515 εκατ. ευρώ (τιμή
διάθεσης 1,44 ευρώ ανά Νέα Μετοχή). 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Την αισιοδοξία του για την επανάκαμψη των Ελλήνων στη ναυτεργασία

και στις συνθέσεις πληρωμάτων στα ελληνόκτητα πλοία εξέφρασε ο

πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης. Μι-

λώντας στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το Συμβούλιο Διε-

θνών Υποθέσεων με θέμα: «Η Διάσταση της Ναυτιλίας» εξέφρασε την

εκτίμηση ότι υπάρχει αναζωπύρωση της ναυτοσύνης των Ελλήνων, αλλά

και προσέλκυση νέων αξιωματικών και πληρωμάτων στο ναυτικό επάγ-

γελμα, ενώ έχει ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια, ενημέρωσης

και προσέλκυσης των νέων. Ο κ. Βενιάμης επανέλαβε ότι η ελληνική

ναυτιλία απευθύνει πρόσκληση στους νέους της πατρίδας μας να έρ-

θουν κοντά «σε μια θάλασσα ευκαιρίες» όπως είναι το μότο της καμπά-

νιας που είναι σε εξέλιξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τη χώρα να βρίσκεται στην έναρξη ενός αναπτυξιακού κύκλου, όπως

προβλέπουν η ΤτΕ και διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, ο πρόεδρος της Πανελ-

λήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων σκιαγρά-

φησε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η ανάπτυξη, προκειμένου αυ-

τή να εγγυηθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Ο κ. Τρύφων, από το

βήμα του Συνεδρίου του «Economist», επεσήμανε πως η ανάπτυξη θα

πρέπει να αφορά όλους και καταλύτες για την επίτευξή της είναι η ενίσχυ-

ση της βιομηχανικής παραγωγής και η προσέλκυση επενδύσεων. Ο πρό-

εδρος της ΠΕΦ ανέφερε ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης,

τα οποία θα οδηγήσουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάκαμψη, είναι η

καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση.

ΠΕΦ: Προσέλκυση επενδύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη

Βενιάμης: Αισιοδοξία για την ελληνική ναυτοσύνη

ΣΕΤΕ: Δεν υπάρχει κανένα κύμα 
ακυρώσεων στον τουρισμό



Ομολογίες με ρήτρα 
αειφορίας ύψους 350 εκατ. ευρώ
προσφέρει η ΔΕΗ

Η
ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες ότι, κατόπιν της απόφα-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σχετικά με
την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου,

προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολο-
γιών συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ, χω-
ρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με ρήτρα αειφορίας
(sustainability - linked bonds) και λήγουν το 2028, με
την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγο-
ρά. Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν
για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και
για την πληρωμή των δαπανών και των εξόδων της προ-
σφοράς. Δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η πραγματο-
ποίηση της προσφοράς - ούτε και το προαναφερθέν
ύψος αυτής. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομο-
λογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς δια-
πραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά
(Global Exchange Market) ή σε κάποιον άλλο τόπο δια-
πραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Power Health: «Εταιρεία της Χρονιάς»
στα Supplements Awards
Η πολυβραβευμένη ελληνική εταιρεία Power Health
διακρίθηκε ως «Εταιρεία της Χρονιάς» στα Supple-
ments Awards 2021, καθώς τα προϊόντα της κατάφε-
ραν να συγκεντρώσουν τα περισσότερα βραβεία που

αφορούν στην και-
νοτομία, στην
ασφάλεια και στην
ποιότητα της σύν-
θεσής τους. Η Po-
wer Health αποδει-
κνύει για ακόμη μία
φορά πως, παραμέ-
νοντας πιστή στο
τρίπτυχο Καινοτο-
μία - Ασφάλεια -
Ποιότητα έχει κα-
τακτήσει επάξια την
εμπιστοσύνη των

καταναλωτών και έχει καταφέρει να ισχυροποιήσει
την παρουσία της στον φαρμακευτικό κλάδο αλλά και
ευρύτερα στον επιχειρηματικό χώρο, αναφέρει σε
ανακοίνωση.

EZA: Online εκδήλωση 
για τη νέα γενιά ζυθοποιών

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διοργάνωσε με
εξαιρετική επιτυχία στις 6 Ιουλίου online εκδήλωση με
τίτλο «Generation EZA», στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης
του πρώτου κύκλου σπουδών του καινοτόμου προγράμ-
ματος «Διττή Επαγγελματική Εκπαίδευση». Στην εκδή-
λωση, όπου έγινε και η απονομή Eνδιάμεσης Πιστοποί-
ησης Ζυθοποιού στους επιτυχόντες σπουδαστές, πραγ-
ματοποιήθηκε ανοιχτός διάλογος, όπου αναδείχθηκαν
οι προοπτικές που δημιουργούνται για την ελληνική ζυ-
θοποιία και για τους νέους επαγγελματίες του κλάδου
καθώς και η σπουδαιότητα ανάπτυξης ευέλικτων μοντέ-
λων εκπαίδευσης γενικότερα στη χώρα μας, που συν-
δυάζουν τη θεωρία με την πράξη. Την εκδήλωση παρα-
κολούθησαν εκπρόσωποι φορέων, του επιχειρηματικού
κόσμου και του Τύπου.

Νέα συνεργασία Cosmote 
με Σκλαβενίτη
Σκλαβενίτης και Cosmote ανακοίνωσαν μια συμφωνία
που αλλάζει την αγορά. Όπως ανακοίνωσε η τελευταία,
μέσω του προγράμματος Cosmote Deals for You, οι συν-
δρομητές της θα μπορούν να έχουν έκπτωση 8% στην τε-
λική τιμή ραφιού, σε επώνυμα προϊόντα στα σουπερμάρ-
κετ «Σκλαβενίτης». Αναφέροντας τον κωδικό «Cosmote
Deals for You» στο ταμείο, οι συνδρομητές Cosmote λαμ-
βάνουν αυτόματα έκπτωση στο σύνολο των προϊόντων
που έχουν επιλέξει και συμμετέχουν στην προσφορά. Τα
προϊόντα που συμμετέχουν στην προσφορά ανανεώνον-
ται σε μηνιαία βάση και οι καταναλωτές μπορούν να ενη-
μερώνονται γι’ αυτά στις εφαρμογές My Cosmote και
What’s Up.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Νέα έργα AΠΕ και αποθήκευσης 
1,5 GW από την Enel Green Power

Στα σχέδια επενδύσεων της Enel Green Power
Ηellas περιλαμβάνονται έργα συνολικής ισχύος 1,5
GW, από τα οποία τα 630 MW αφορούν στην ανάπτυ-
ξη Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΚΑΜΠΗΕ) στη Δυτική Μακεδονία
και στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα το μεση-
μέρι στο 25ο ετήσιο συνέδριο του «Economist» με
την ελληνική κυβέρνηση ο επικεφαλής Ευρώπης
της εταιρείας και πρόεδρος της SolarPower Europe
Αριστοτέλης Χαντάβας. «Τα συγκεκριμένα συστή-
ματα αποθήκευσης συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά
πάρκα πίσω από το δίκτυο, τα οποία μπορούν να συ-
νεισφέρουν στην ευστάθεια του ηλεκτρικού συστή-
ματος, να επιταχύνουν την απολιγνιτοποίηση και να
βοηθήσουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για
τις ΑΠΕ», εξήγησε.

Στον Global Standard του MSCI 
από 14 Ιουλίου η Alpha Bank
Στο δείκτη Global Standard του MSCI εισέρχε-
ται η Alpha Bank από 14 Ιουλίου, μία ημέρα μετά
την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ταμπλό του
Χ.Α., που προέκυψαν από την αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου των 800 εκατ. ευρώ. Όπως ανέ-
φερε νωρίτερα η JP Morgan, μετά την ολοκλή-
ρωση της ΑΜΚ, το μετοχικό κεφάλαιο της εται-
ρείας θα αυξηθεί από 1.546 εκατ. μετοχές σε
2.346 εκατ. μετοχές. Οι νέες μετοχές αναμένε-
ται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο στις 13 Ιου-
λίου. H Alpha Bank είναι ήδη μέλος του δείκτη
MSCI EM Small Cap & FTSE EM.

Vodafone Business στην Κωτσόβολος
Το Vodafone Business ανακοινώνει ότι ολοκλη-

ρώνει το έργο του μετασχηματισμού του δικτύου
των καταστημάτων, των αποθηκών και κάθε άλλου
σημείου παρουσίας της αλυσίδας Κωτσόβολος, δη-
μιουργώντας ένα υπερσύγχρονο δίκτυο, βασισμένο
σε τεχνολογία SD-WAN. Το νέο δίκτυο καλύπτει
όλες τις ανάγκες επικοινωνίας στα σημεία επαφής
της εταιρείας με τους καταναλωτές και εξασφαλίζει
την ευελιξία και τη δυνατότητα κλιμάκωσης που
απαιτεί ένας σύγχρονος retailer.

Ρουμανία: Ενδιαφέρον 
για ελληνικές επιχειρήσεις
«Η περίπτωση της Ρουμανίας αποτελεί ένα από τα
παραδείγματα της επιτυχημένης ελληνικής επι-
χειρηματικής εξωστρέφειας», σημειώνει σε με-
λέτη του το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας, στο Βου-
κουρέστι. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η Ελ-
λάδα βρίσκεται στην 8η θέση των κυριότερων
επενδυτών στη Ρουμανία, ενώ, παράλληλα, βρί-
σκεται στην 9η θέση στον κατάλογο όσον αφορά
στον αριθμό των εταιρειών, καθώς οι καταγεγραμ-
μένες επιχειρήσεις ανέρχονται σε 7.648.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο τελικός του Euro τελείωσε, η εθνική Ιτα-
λίας νίκησε στα πέναλτι 3-2 (1-1) την Αγ-
γλία στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου και οι αν-

τιδράσεις στην Ιταλία ήταν οι αναμενόμενες! Οι τι-
φόζι πήραν σβάρνα τα… σιντριβάνια για λίγη δρο-
σιά και ο αρχηγός Τζόρτζιο Κιελίνι εμφανίστηκε
σαν Καίσαρας με το στέμμα στο κεφάλι και το τρό-
παιο στα χέρια. 

Αντίθετα, στη χώρα της θλίψης, στην Αγγλία, η
οποία καρτερικά περίμενε από το 1966 που κατέ-
κτησε το Μουντιάλ να σηκώσει ένα τρόπαιο, ξεπρό-
βαλε στα social media ένας αχαλίνωτος ρατσισμός
για τους τρεις παίκτες της εθνικής που αστόχησαν
στα πέναλτι. Τον Ράσφορντ της Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ, τον Μπουκαγιό Σακά της Άρσεναλ και τον
Τζέιντον Σάντσο της Ντόρτμουντ. Είναι 23, 19 και 21
ετών αντίστοιχα.

Στόχος των ρατσιστών… το χρώμα τους. Αυτό
ανάγκασε τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να
τους υπερασπιστεί: «Αυτοί που γράφουν αυτά
έχουν πρόβλημα με τον εαυτό τους». Αν στο φινάλε
κάποιος φταίει που έχασαν τα πέναλτι, είναι ο ίδιος
ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γκάρεθ Σαουθγκέιτ, ο
οποίος εμπιστεύτηκε αφενός τα παιδιά -σε αντίθε-
ση με τους Ιταλούς- και έβαλε στο παιχνίδι τούς
Ράσφορντ και Σάντσο ένα λεπτό πριν από τη λήξη
της παράτασης με αποτέλεσμα να μην προλάβουν
να εγκλιματιστούν. Παραδόξως ο αγγλικός Τύπος
στήριξε την εθνική, σε αντίθεση με όσους προ-
έβλεπαν καταστροφές και συμφορές. Αν εξαιρέ-
σουμε τη λαϊκή ταμπλόιντ «Daily Mirror» που είχε
τον τίτλο «Ωχ, όχι πάλι», κεντρίζοντας τα χαμηλά
ένστικτα των περιορισμένης ευθύνης πνεύματος
οπαδών, όλες οι υπόλοιπες εφημερίδες κράτησαν

μετριοπαθή στάση και έγραψαν ότι νιώθουν περη-
φάνια. Υπενθύμισαν, ωστόσο, ότι τον μεταπροσεχή
Νοέμβριο γίνεται Μουντιάλ στο Κατάρ και εκεί εί-
ναι μια ευκαιρία για να «έρθει το ποδόσφαιρο σπίτι
του». Αν και, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία, το
ποδόσφαιρο δεν γύρισε σπίτι του, γιατί μένει μονί-
μως στην Αγγλία.

Στην Ιταλία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο
Ματαρέλα προσκάλεσε τους διεθνείς στο Προεδρι-
κό Μέγαρο για το πρωτόκολλο αλλά και για τη λα-
τρεία για το ποδόσφαιρο. Ήταν παρών φυσικά στα
επίσημα του Γουέμπλεϊ. Ο δε Τύπος της Ιταλίας
με… αλαζονική διάθεση από τα παλιά, όταν η Ιταλία
κυβερνούσε στο ποδόσφαιρο και ήταν το «Ελ Ντο-
ράντο» για τον κάθε ποδοσφαιριστή, άρχισε τις
υπερβολές: «Εμείς είμαστε η Ευρώπη». Ο νικητής,
ως γνωστόν, έχει πάντα δίκιο…

Μεθύσι στην Ιταλία, ρατσισμός στην Αγγλία 
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Ε
νώ στην Ευρώπη η Ιταλία επιβεβαίωνε τα
προγνωστικά κατακτώντας το τρόπαιο, στη
Λατινική Αμερική ο Λιονέλ Μέσι έπειτα
από έναν συγκλονιστικό τελικό στο Copa

America κρατούσε για πρώτη φορά τρόπαιο στα χέρια
του με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Και τι νίκη!
Κέρδισε 1-0 τη Βραζιλία μέσα στο ίδιο της το σπίτι, το
Μαρακανά, με γκολ του Ντι Μαρία. Ο Μέσι τα είχε όλα
στη συλλογή του, εκτός από μια «κούπα» με την εθνι-
κή. Λένε τώρα διάφοροι «μύστες» στη Λατινική Αμε-
ρική ότι ο θαυματουργός Αργεντινός είχε απευθείας
συνομιλία με τον… θεό πριν από το ματς. Με τον
Ντιέγκο Μαραντόνα, δηλαδή, που τόσο άδικα, στα 60
του, έφυγε από τη ζωή. «Για εσένα, Ντιέγκο», οι πρώ-
τες κουβέντες του Λίο. Ο Μέσι θα έχει την τελευταία
του ευκαιρία να κατακτήσει και ένα Μουντιάλ του
χρόνου στο Κατάρ. Θα είναι 35 ετών. Στην Αργεντινή,
όπως και στην Ιταλία, σημειώθηκαν σκηνές αλλοφρο-
σύνης από τους πανηγυρισμούς και οι λοιμωξιολόγοι
μιλούν για ένα τέταρτο κύμα πανδημίας που θα σαρώ-
σει τις επόμενες εβδομάδες.

Έγραψε ιστορία ο Μέσι! Έστησαν καρτέρι 
σε Ιταλούς…

Μεθυσμένοι Άγγλοι χούλιγκαν ξυλοκόπησαν
άγρια Ιταλούς τιφόζι μετά τον τελικό στο Γουέμ-
πλεϊ. Παντελής η απουσία της αστυνομίας, ενώ οι
σεκιούριτι σφύριζαν αδιάφορα… Οι χούλιγκαν
δεν έφυγαν μετά το τέλος του ματς, αλλά έστησαν
καρτέρι στους Ιταλούς έξω από το γήπεδο. 

Θύμα τροχαίου 
ο Φάνης Χριστοδούλου

Σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του είχε το πρωί
της Δευτέρας στη Νάουσα της Πάρου ο Φάνης
Χριστοδούλου. Ο παλαίμαχος φόργουορντ έπεσε
από το δίκυκλο στην προσπάθειά του να αποφύ-
γει κάποιο όχημα και τραυματίστηκε στο γόνατο
και στον ώμο, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία
η άμεση αεροδιακομιδή του στην Αθήνα με ελι-
κόπτερο. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο και βρί-
σκεται υπό ιατρική παρακολούθηση στο Θριάσιο.

Ο Βάλτσικ ήρθε, ο Σα έφυγε
Παίκτης του Ολυμπιακού θα είναι για τα επόμε-

να δύο χρόνια ο διεθνής Τσέχος γκολκίπερ Τό-
μας Βάλτσικ, βασικός στο φετινό Eu-
ro. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και
θα είναι αντικαταστάτης του Πορτο-

γάλου Ζοσέ Σα, ο οποίος αποχαιρέ-
τησε τους συμπαίκτες του στου Ρέντη

και πάει στη Γουλβς. Ο Ολυμπιακός εν-
διαφέρεται για τον διεθνή Πορτογάλο εξ-

τρέμ Ρόνι Λόπεζ, γεννημένο στο χωριό
του… Ζιοβάνι στη Βραζιλία.

«Χτυπάει» Γιόβετιτς η ΑΕΚ!
Μεγάλη πόρτα χτύπησε η ΑΕΚ. Αυτή του

32χρονου Μαυροβούνιου σέντερ φορ Στέφαν
Γιόβετιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μο-
νακό. Στην Ένωση είναι διατεθειμένοι να του δώ-
σουν 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο, χρήματα που δεν
παίρνει άλλος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα. Ο
Γιόβετις έχει παίξει σε Φιορεντίνα, Μάντσεστερ
Σίτι, Ίντερ και Σεβίλλη. Σήμερα αναμένεται η άφι-
ξη του Αραούχο.

Θρύλος ο Νόβακ Τζόκοβιτς
Στο πάνθεον των... υπερθρύλων του αθλήματος
πέρασε ο 34χρονος Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζό-
κοβιτς. Νίκησε 3-1 στον τελικό του Γουίμπλεντον
τον Ιταλό Ματέο Μπερεντίνι και έφτασε τις 20 κα-
τακτήσεις Grand Slam, όσες έχουν ο Ρότζερ Φέν-
τερερ και ο Ράφα Ναδάλ! Τα σετ: 6-7, 6-4, 6-4, 6-
3. Στο τέλος του ματς ο Τζόκοβιτς μάσησε… χορ-
τάρι από το κορτ και αποθεώθηκε.

«Εξωγήινος» 
ο Γιάννης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός, πέτυχε 41 πόντους και οδήγησε τους Μπακς 
σε μεγάλη νίκη 120-100 κόντρα στους Σανς στον τρίτο τελικό του ΝΒΑ. Οι Μπακς μείωσαν 
σε 2-1, έχουν και το επόμενο παιχνίδι στην έδρα τους. Πρωταθλήτρια του NBA 
θα αναδειχθεί η ομάδα που θα φτάσει τις τέσσερις νίκες.
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Βαφτίσεις, γάμος
και… bachelor party! 

• Το μιούζικαλ «Mamma Mia 3» ξε-
κινάει γυρίσματα στην Κρήτη από
τον ερχόμενο Οκτώβριο.

• Θρήνος για τη Σοφία Παυλί-

δου από τον χαμό της μητέρα

της Όλγας. «Έφυγε» ανήμερα

την ονομαστική της εορτή.

• Γενέθλια στη Σκιάθο για τον
Μπινγκ, τον 11χρονο γιο της Κέιτ
Χάντσον, ο οποίος ζήτησε δώρο...
μετοχές!

• Η Κατερίνα Καινούργιου πα-

ραθερίζει στη Μύκονο. «Τινά-

ζω από πάνω μου τον χειμώνα

και ζω λίγο πιο μαγικά και...

ελεύθερα», έγραψε στο Insta-

gram.

• Περισσότερες από 4.000 φιάλες
σπάνιων κρασιών και αλκοολού-
χων ποτών βρέθηκαν στο πρώην
βασιλικό κτήμα στο Τατόι.

• Το βιβλίο του Γιάννη Μπότση

(του Open) «Ο κλέφτης των μυ-

στικών» θα γίνει σειρά διεθνών

προδιαγραφών.

• Ο Πέδρο Αλόνσο, ο Βerlin της διά-
σημης σειρας «Casa de Papel»,
έχει τρελαθεί με τη Μήλο. Απήγγει-
λε ισπανικούς στίχους στο αρχαίο
θέατρο του νησιού. Μόνος του!

• Θερίζει τους «Survivors» o

κορονοϊός. Θετικός και ο Ηλίας

Μπόγδανος.

• Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε
στην Άνδρο! Οι καλοκαιρινές της
διακοπές ξεκίνησαν και επισήμως
με πρωινό καφεδάκι και θέα στο Αι-
γαίο.

• Το Mega ανακοίνωσε τη συ-
νεργασία του με τον Γιάννη

Τσιμιτσέλη σε ρόλο παρουσια-
στή για την εκπομπή «Fishy».

• Διπλή εγκυμοσύνη για τις αδελ-
φές Κλέλια και Άννη Πανταζή με
σχεδόν τρεις μήνες διαφορά.

• «Amore mio»: Δημόσια
ερωτική εξομολόγηση από

την Κωνσταντίνα Σπυροπού-
λου στον Βασίλη Σταθοκω-
στόπουλο. 

Από τη Δήμητρα Δάρδα

Λ
αμπερές βαφτίσεις, ένας εντυπωσιακός
γάμος και ένα χλιδάτο bachelor party το
Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σε
Κρήτη, Αιγαίο, Σποράδες και Αθήνα! Σε

απόγνωση οι παπαράτσι, δεν ήξεραν πού να πρωτο-
πάνε! Στο νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο, ο μονα-
χογιός του Βασίλη Κικίλια και της Τζένης Μπαλατσι-
νού βούτηξε στην κολυμπήθρα του Ιερού Σπήλαιου
της Αποκάλυψης και βαφτίστηκε Παναγιώτης - Αν-
τώνιος. Το μυστήριο τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σύρου Δωρόθεος, παρουσία λίγων κα-
λεσμένων, μεταξύ των οποίων και οι κόρες της πα-
ρουσιάστριας.

Ο υπουργός Υγείας και η παρουσιάστρια παρακο-
λούθησαν συγκινημένοι τον μονάκριβό τους στην
πιο γλυκιά στιγμή της ζωής του με νονούς τον προ-
πονητή του μπάσκετ Ηλία Καντζούρη, την επιχειρη-
ματία Βιολέττα Λάππα και τον γιο της Τζένης, Μάξι-
μο. Για πρώτη φορά το ζευγάρι έδωσε στη δημοσιό-
τητα φωτογραφίες με τον νεοφώτιστο, ποζάροντας
στην εκκλησία αλλά και οικογενειακά με την ευτυ-
χία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους!

Η αδελφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλεξάνδρα,
βάφτισε το Σαββατοκύριακο στην Τήνο την εγγονή
της, παρουσία σχεδόν σύσσωμης της πολιτικής οι-
κογένειας. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμ-
πόφσκι - Μητσοτάκη έφτασαν στο νησί της Πανα-
γιάς και παρέστησαν στο μυστήριο που τελέσθηκε
στην καθολική εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο
χωριό Κτικάδος. Η ευτυχισμένη μαμά Christina Go-
urdain -εγγονή του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη- μένει μόνιμα στη Γαλλία και ήρθε στην Ελ-
λάδα αποκλειστικά για τη βάφτιση της κορούλας
της, η οποία πήρε το όνομα Άννα - Ελευθερία. Στο
λιτό μυστήριο έδωσε το «παρών» και ο δήμαρχος

Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης με τη σύζυγό του
Σία Κοσιώνη.

Άρωμα Χόλιγουντ στο Λασίθι της Κρήτης με τη
διάσημη πρωταγωνίστρια Ντέμι Μουρ σε ρόλο νο-
νάς! Η πρώην σύζυγος του Μπρους Γουίλις βάφτισε
την κορούλα της εφοπλιστικής οικογένειας Ανδρέα
και Αθανασίας Στέγγου μαζί με τις Βερόνικα Πά-
στρα και Χριστίνα Ψαλλίδη, δίνοντάς της το όνομα
Αριάδνη - Ζωή. Με λευκό αέρινο φόρεμα και χρω-
ματιστό λουλουδένιο στεφάνι στα μακριά της μαλλιά
η Αμερικανίδα ηθοποιός έκλεψε την παράσταση.

Δεύτερη φορά γαμπρός με την ίδια γυναίκα ο
Σάββας Πούμπουρας. Ο γνωστός παρουσιαστής με-
τά τον πολιτικό γάμο παντρεύτηκε το Σάββατο με
θρησκευτικό την αγαπημένη του Αρετή Θεοχάρη
στις Σπέτσες σε μια διπλή γιορτή, αφού το «Ησαΐα,
χόρευε» διαδέχτηκε το «βαφτίζεται η δούλη του Θε-
ού». Η μικρή τους κόρη πήρε το όνομα Κύνθια, ενώ
ακολούθησε πάρτι με δυνατή μουσική και μπέργ-
κερ του σεφ Τζωρτζ Παπακώστα.

Βachelor party για την κόρη του Γεράσιμου Αρσέ-
νη και της Λούκας Κατσέλη! Η Αμαλία Αρσένη παν-
τρεύεται τις επόμενες μέρες και διοργάνωσε μια
απίθανη pre-wedding γορτή με τις φίλες της στο
Λαγονήσι, όπου πόζαρε όλο χάρι και νάζι.



Άρωμα… στέμματος 
στη Μυτιλήνη

Ντόρος με τα κιλά της

Τσαμπουκάς για τα κιλά της Λάουρα Νάργες
στο Διαδίκτυο. Μια φωτογραφία της παρουσιά-
στριας με σούπερ σέξι μαγιό που αναδείκνυε το
αδυνατισμένο της κορμί προκάλεσε την αντί-
δραση follower, ο οποίος τη χαρακτήρισε...
σκουπόξυλο. «Πάντως πιο ωραία ήσουν στο
πρόσωπο με τα κιλάκια σου, τι ήθελες και αδυ-
νάτισες τόσο; Ακούτε τον κάθε κομπλεξικό μι-
σογύνη που θέλει τις γυναίκες σκουπόξυλα»,
ήταν το σχόλιο που προκάλεσε το ζωηρό... μανα-
φούκι μεταξύ θαυμαστών της, οι οποίοι έσπευ-
σαν να την υπερασπιστούν με λόγια αγάπης!

Συγκινεί ο Παντελής Καναράκης

Ο κωμικός ηθοποιός Παντελής Καναράκης
ανάρτησε φωτογραφία του με τον Βλάση Μπο-
νάτσο και αποκάλυψε πόσο πολύ του λείπει:
«Στο καμαρίνι χτύπησα δειλά την πόρτα και ζή-
τησα με όλη την ντροπή του κόσμου να βγά-
λουμε φωτογραφία. “ Ό,τι θέλει ο junior”, μου
είπε και βγάλαμε αυτή τη φωτό. Τον πρόλαβα
όταν έγινα ηθοποιός πολύ πολύ λίγο. Ποσό μα
ποσό λείπεις, Βλάση, εσύ και το μοναδικό σου
κέφι. Μαυρίσαμε και προσπαθούμε, Βλάση.
Μπονάτσο, στείλε μας το κέφι σου».

Η Ανθή Σαλαγκούδη γλυκοκοι-
τάζει (πάλι) το «Survivor»! Το
«παλτό», όπως τη χαρακτήρι-
σαν οι χρήστες του Twitter λό-
γω των ανύπαρκτων αθλητι-
κών επιδόσεών της στο ριάλι-
τι, λίγα 24ωρα μετά τον πανη-
γυρικό τελικό αποκάλυψε ότι
θα επέστρεφε με χαρά: «Θέλω
να σας ευχαριστήσω όλους για
αυτές τις ανεπανάληπτες στιγ-
μές! Αν με ρωτούσατε αν θα
γυρνούσα τον χρόνο πίσω και
θα το ξαναέκανα, θα έλεγα και
πάλι “ναι”».

Πιο σέξι... πεθαίνεις 
Η 53χρονη Αλεξάνδρα Παλαιολόγου πό-
ζαρε στο Instagram με καυτό μίνι και οι
followers της παραμίλησαν με το καλο-
γυμνασμένο κορμί και τα ατελείωτα πό-
δια. Η πρωταγωνίστρια της παράστασης
«Αμαλία» σε ένα διάλειμμα της καλο-
καιρινής περιοδείας με συμπρωταγωνί-
στρια την Καλλιόπη Ευαγγελίδη έβγαλε
το μακρύ θεατρικό κοστούμι και φόρεσε
ό,τι πιο καυτό για να αντιμετωπίσει τον
καύσωνα, «ρίχνοντας» το Διαδίκτυο.

Δεν το μετάνιωσε 

Η
Μιμή Ντενίση υποδέχτηκε στη Μυτιλήνη τη σπουδαία
ηθοποιό Τζέιν Λαποτέρ, γνωστή από τις δημοφιλείς σει-
ρές «The Crown» και «Downton Abbey». Η γλυκύτατη
Βρετανίδα θα συμμετέχει στην ταινία «Σμύρνη μου αγα-

πημένη» και η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια ανακοίνωσε τα καλά νέα
στο Instagram: «Για όσους δεν την ξέρουν από τις μεγάλες ερμηνεί-
ες της στο Broadway. Όπως την Πιαφ για την οποία βραβεύτηκε με
Tony σίγουρα την ξέρουν ως πριγκίπισσα Αλίκη της Ελλάδας από το
περίφημο “The Crown”! Μαγεμένη και αυτή με τη Μυτιλήνη. Από
αύριο γυρίζουμε μαζί». Η Τζέιν Λαποτέρ θα αντικαταστήσει τη διε-
θνούς φήμης σταρ Βανέσα Ρεντγκρέιβ, η οποία τελευταία στιγμή
ακύρωσε τη συνεργασία της. «Για σοβαρούς προσωπικούς λόγους
δεν είναι εφικτό να ταξιδέψει αυτό το διάστημα και συνεπώς να αν-
ταποκριθεί στη συμμετοχή της στην ταινία», ήταν η λιτή ανακοίνωση
της εταιρείας παραγωγής.
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Αέρας ανανέωσης
Λίγο προτού πέσουν τίτλοι τέλους στο «Love it» (για τη σεζόν), η
Ιωάννα Μαλέσκου πόζαρε με λευκό μαγιό στο μπαλκόνι του σπιτιού
της. «Μαυρισμένη» με μπόλικη σκουρόχρωμη πούδρα για να γίνει
το διαφημιστικό κοντράστ, η οικοδέσποινα του ΣΚΑΪ ανακοίνωσε
και επίσημα τις αλλαγές στην εκπομπή της: «Φυσάει αέρας... αλλα-
γών! Μην μπερδεύεστε, απέχει παρασάγγας από το περίφημο
“ Όπου φυσάει ο άνεμος”»!



Ο
πονεμένος ώμος ή «ώμος του κολυμβητή»
αφορά σε φλεγμονή των τενόντων που συν-
δέουν τους μυς οι οποίοι κινούν τον ώμο και
τα οστά του. Οι τένοντες του ώμου γίνονται

φλεγμονώδεις λόγω πίεσης και τριβής ανάμεσα στα
οστά. Η φλεγμονή επηρεάζει συνήθως τους τένοντες
του στροφικού πετάλου του ώμου. Άρα, ο ώμος του
κολυμβητή είναι ένας τύπος τενοντίτιδας του ώμου. 

«Ο ώμος του κολυμβητή προκύπτει από την υπέρ-
χρηση και τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις της άρ-
θρωσης του ώμου, οι οποίες οδηγούν σε ερεθισμό και
φλεγμονή. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο και
περιορισμό του εύρους της κίνησης. Η συντηρητική
θεραπεία περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία και σε κά-
ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ενδαρθρική
έγχυση στεροειδούς (κορτιζόνη)», αναφέρει ο Κων-
σταντίνος Ιντζόγλου, ορθοπεδικός χειρουργός και
εξειδικευμένος χειρουργός Γόνατος, Ώμου και Ισχίου.
Η επαναλαμβανόμενη πίεση στους τένοντες της άρ-
θρωσης του ώμου ερεθίζει τους τένοντες και τον μυϊ-
κό ιστό. Μικρορρήξεις των τενόντων αναπτύσσονται,
οδηγώντας σε φλεγμονή και ουλώδη ιστό. Αυτή η κά-
κωση εμποδίζει την ομαλή κίνηση της άρθρωσης. Αν
δεν αντιμετωπιστεί, ο ώμος του κολυμβητή μπορεί να
οδηγήσει σε μεγαλύτερες ρήξεις στο στροφικό πέτα-
λο. Οι επαγγελματίες κολυμβητές μπορεί να κολυμ-
πήσουν έως και δεκαπέντε χιλιόμετρα την ημέρα, θέ-
τοντας σε κίνδυνο τραυματισμού τον ώμο τους. Δεν
κινδυνεύουν, όμως, μόνο οι κολυμβητές, αλλά όποιος
χρησιμοποιεί τους ώμους του σε επίπεδο πάνω από το

κεφάλι του μπορεί να αναπτύξει αυτήν την κατάσταση.
Οι παίκτες του μπέιζμπολ, οι τενίστες, οι παίκτες του
βόλεϊ, οι οικοδόμοι και οι ηλεκτρολόγοι είναι επιρρε-
πείς στο να αναπτύξουν πόνο στους τένοντες του
στροφικού πετάλου του ώμου. 

«Για να αντιμετωπίσουμε τον ώμο του κολυμβητή,
αρχικά συστήνεται συντηρητική αγωγή: Θεραπείες
χωρίς χειρουργική επέμβαση, οι οποίες συνήθως
ανακουφίζουν τον πόνο στον ώμο και βοηθούν στην
επούλωση των φλεγμονωδών τενόντων. Ο ορθοπεδι-
κός χειρουργός - αθλητίατρος μπορεί να συστήσει:

Παυσίπονα ή/και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ανά-
παυση και παγοθεραπεία. Μείωση της ανάγκης για
επαναλαμβανόμενες κινήσεις μπορεί να βοηθήσει
τον ώμο σας. Επίσης, φυσικοθεραπεία με διατάσεις -
προπόνηση ενδυνάμωσης και ασκήσεις σταθεροποί-
ησης της ωμοπλάτης και της άρθρωσης του ώμου.
Ενέσεις στεροειδών: Οι ενδαρθρικές εγχύσεις στερο-
ειδών φαρμάκων μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή
στην άρθρωση του ώμου. Δεν πρέπει, όμως, να αποτε-
λούν την πρώτη γραμμή αντιμετώπισης. Σε περίπτωση
που τα παραπάνω μέσα αποτύχουν και ο αθλητής δεν
βελτιώνεται με τα συντηρητικά μέσα, ο εξειδικευμέ-
νος ορθοπεδικός χειρουργός - αθλητίατρος θα προ-
χωρήσει σε υπακρωμιακή αποσυμπίεση και αφαίρε-
ση του φλεγμονώδους ιστού που έχει προκληθεί.
Μπορεί, επίσης, να χρειαστεί να αφαιρέσει και τμήμα
του ακρωμίου, ώστε να προληφθεί ενδεχόμενη υπο-
τροπή του συνδρόμου. Η επέμβαση αυτή λέγεται “αρ-
θροσκόπηση ώμου” και γίνεται μέσα από μικρές οπές
δύο χιλιοστών», αναφέρει ο ειδικός. 
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Τι είναι ο «ώμος του κολυμβητή»; 

kpapakosto@yahoo.gr

Οι τένοντες του ώμου γίνονται
φλεγμονώδεις λόγω πίεσης 
και τριβής ανάμεσα στα οστά

Ποια είναι τα συμπτώματα
Πόνος στον ώμο, μυϊκή αδυναμία ή κόπωση,
μειωμένο εύρος κίνησης, αίσθημα αστάθει-
ας στον ώμο είναι συμπτώματα που μας
οδηγούν στον ορθοπεδικό. Αυτός θα προ-
χωρήσει στη λήψη ενός σωστού ιστορικού
και θα εξετάσει πλήρως τον ώμο. Στη συνέ-
χεια, συνήθως απαραίτητες για τη σωστή
και πλήρη διάγνωση είναι οι περαιτέρω
εξετάσεις (π.χ., ακτινογραφία, μαγνητική
και αξονική τομογραφία κ.λπ.). Μια ακτινο-
γραφία θα αποκλείσει πιθανά κατάγματα ή
εξάρθρωση κ.λπ. Μια μαγνητική τομογρα-
φία ή αξονική τομογραφία μπορεί να απο-
καλύψει ρήξη κάποιου τένοντα του ώμου.

Κωνσταντίνος Ιντζόγλου, 
ορθοπεδικός χειρουργός
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

ΚΡΙΟΣ: Να πετύχετε έναν δύσκολο στόχο,
να κερδίσετε μια δύσκολη μάχη, να διακριθεί-
τε σε έναν διαγωνισμό, να νικήσετε έναν αντί-
παλο. Να περάσετε ένα ευχάριστο διάστημα
με τον σύντροφό σας εκεί που δεν δημιουρ-
γούνται αντιπαραθέσεις.

ΤΑΥΡΟΣ: Να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες
επαγγελματικές ή προσωπικές. Να πετύχετε
κάτι που θα βοηθήσει τη δουλειά σας αργότε-
ρα, να εξοστρακίσετε ένα παρασιτικό άτομο,
να δραπετεύσετε για λίγο σε έναν «παράδει-
σο» που θα σας ξεκουράσει ψυχολογικά και
σωματικά.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Να ανεφοδιαστείτε εκεί που κα-
ταναλωθήκατε, να πραγματοποιήσετε μια
προσδοκία σας, να φύγετε για διακοπές. Να
πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι, να κάνετε μια
σημαντική γνωριμία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Να κάνετε ένα καινούργιο ξε-
κίνημα βάζοντας σε καλύτερη τάξη προσωπι-
κά και επαγγελματικά ζητήματα. Να πετύχετε
έναν καινούργιο στόχο αισθηματικής φύσε-
ως, να νικήσετε ένα εμπόδιο στον τομέα της
καριέρας, να κλείσετε συμφωνίες που θα
προωθήσουν τις υποθέσεις σας.

ΛΕΩΝ: Να ενισχύσετε το αντικείμενο της
εργασία σας ή να βρείτε λύσεις σε υπάρχοντα
προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Να ανταπο-
κριθείτε σε μια καινούργια επαγγελματική
πρόταση. Να ενισχύσετε τη θέση σας, είτε
πρακτικά είτε ηθικά, και να ανεφοδιαστείτε
προκειμένου να είστε καλυμμένοι στις δυ-
σκολίες του προσεχούς φθινοπώρου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Να κάνετε μια εντυπωσιακή
γνωριμία, να πετύχετε έναν δύσκολο στόχο,
να εκφραστείτε δημιουργικά διεγείροντας τις
εντυπώσεις των άλλων για τις ικανότητές σας,
να οχυρωθείτε απέναντι σε ένα δύσκολο
επαγγελματικό ζήτημα το οποίο έχει κινδύ-
νους και αντιξοότητες να αντιμετωπίσει.

ΖΥΓΟΣ: Να πραγματοποιήσετε μια προσδο-

κία σας παρά τις αντιξοότητες, να τακτοποι-
ήσετε ένα πρακτικό ή επαγγελματικό ζήτημα,
να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα στην επαγγελμα-
τική σας ζωή. Να φροντίσετε οικογενειακές
και συγγενικές σχέσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Να διασφαλίσετε τα συμφέ-
ροντά σας, κυρίως τα επαγγελματικά, να απο-
κρούσετε έναν διερχόμενο κίνδυνο, να απο-
φύγετε μια κρίση στη δουλειά σας ή στην προ-
σωπική σας ζωή.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Να προστατέψετε τα συμφέρον-
τά σας και να αποφύγετε κινδύνους εξωτερι-
κούς. Παρά τις αντιξοότητες, να μπορέσετε να
κάνετε ένα ταξίδι ή να περάσετε αρκετές μέ-
ρες ευχάριστα εκεί που θέλετε. Να διαφυλά-
ξετε μια προσωπική ή εργασιακή σχέση από
το ενδεχόμενο μιας κρίσης ή μιας παρεξήγη-
σης.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η ευκαιρία του καλοκαιριού
για εσάς είναι μια συμφωνία που θα παίξει ρό-
λο οικονομικής ή κοινωνικής ενίσχυσης στο
μέλλον. Μια αγορά ή μια πώληση που θα εξυ-
πηρετήσει ένα σχέδιό σας και κυρίως μια αι-
σθητή βελτίωση των οικονομικών σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Φροντίστε τις οικονομικές σας
δοσοληψίες. Δημιουργήστε θετικό κλίμα στις
συναναστροφές σας. Κερδίστε ένα δύσκολο
στοίχημα με τον εαυτό σας. Επίσης δώστε
προτεραιότητα στις ανάγκες σας και στην εκ-
πλήρωσή τους.

ΙΧΘΥΕΣ: Η ευκαιρία για εσάς είναι να περι-
σώσετε τα κεκτημένα σας και να μην εκτεθεί-
τε σε κινδύνους ή σε επιλογές που θα σας δυ-
σκόλευαν τη ζωή. Κάτι επίσης σημαντικό είναι
να πάρετε μια ηρωική πρωτοβουλία προκει-
μένου να δώσετε μια νέα τροπή στα επαγγελ-
ματικά σας. Σε αυτήν την τροπή θα προσθέσε-
τε άμεση αγωνιστικότητα. Στις διακοπές μη γί-
νεστε και πάλι οι αποδέκτες και οι σύμβουλοι
για όποια αναποδιά τυχαίνει στη ζωή των άλ-
λων.

Κριός
(21/3-20/4)
Καλείστε να βρείτε την αποστολή
σας, αλλά και να επιδιώξετε την
κατάρτιση σε νέους τομείς. Κά-
ποιοι από σας ίσως αλλάξετε
δουλειά ή ακόμα και επάγγελμα,
κάτι που στην πορεία θα αποδει-
χτεί πολύ καλό. Να κινείστε με
μελέτη και σχέδιο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Όσοι είστε άνεργοι, μπορεί να
βρείτε μια καλή δουλειά. Η προ-
σωπική σας ζωή ίσως έρθει σε
δεύτερη μοίρα, επειδή στην καριέ-
ρα θα αφιερώσετε πολλή ενέρ-
γεια. Αν είστε σε σχέση, να υπολο-
γίζετε τα αισθήματα του ή της συν-
τρόφου σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Θα υπάρξουν πολλές προκλήσεις
και ευθύνες. Χρειάζεται από σας
προσεκτικός σχεδιασμός. Μην
παίρνετε τα πράγματα επιπόλαια
και μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις
σας. Με ευελιξία και διπλωματία
θα επιτύχετε σημαντικές συναλ-
λαγές και θα κερδίσετε χρήματα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θα διαισθάνεστε τον κίνδυνο
και θα είστε προσαρμοστικοί
στις αλλαγές. Θα ανεβείτε στην
κλίμακα της κοινωνικής ιεραρ-
χίας, αρκεί να κρατηθείτε μα-
κριά από παράνομες δραστη-
ριότητες και τον πειρασμό να
κερδίσετε εύκολα χρήματα.

Λέων
(23/7-22/8)
Η περίοδος σάς πιέζει να οργανώ-
σετε το σπίτι σας, να βοηθήσετε
άλλους, να βάλετε γερά θεμέλια
σε ό,τι αφορά την πατρική οικογέ-
νεια. Προσέξτε θέματα γραφει-
οκρατικά ή με δημόσιες υπηρε-
σίες. Η προσωπική σας ζωή θα εί-
ναι λίγο περίπλοκη.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε από αυτούς που ίσως ξεκι-
νήσουν και πάλι την εκπαίδευση ή
θα μάθουν ένα νέο επάγγελμα. Αν
και είστε κυρίαρχοι, θα αντιμετω-
πίσετε προβλήματα. Το καλό είναι
πως θα βγείτε θριαμβευτές, ειδικά
αν συμμετέχετε σε δημιουργικές
συλλογικές υποθέσεις.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αποφύγετε ύπουλους και επι-
τήδειους ανθρώπους. Τα έργα
σας αλλά και η δουλειά σας θα
πρέπει να έχουν βάθος, ουσία
και προσεκτικό σχεδιασμό. Στα
ερωτικά η περίοδος θα πάει κα-
λύτερα για τους δεσμευμένους.
Οι ελεύθεροι διαλέξτε προσε-
κτικά.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η περίοδος θα είναι ήρεμη σε
ό,τι αφορά την εργασία, ενώ θα
είστε από τα άτομα που δεν θα
ξεγελαστούν από υποσχέσεις ή
μεγάλα λόγια. Μην αφήσετε τη
σχολαστικότητά σας να σας στε-
ρήσει τη δημιουργικότητα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η προσωπική σας ζωή μοιάζει με
ένα καλά προστατευμένο λιμάνι.
Θα έχετε άνεση και ηρεμία. Αν το
θελήσετε, θα βρείτε έναν ενδια-
φέροντα σύντροφο ή θα διατηρή-
σετε μια σχέση. Θα περνάτε,
όμως, καλά και μόνοι. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θα σας δοθούν σημαντικές επαγ-
γελματικές ευκαιρίες. Μην τις προ-
σπεράσετε. Θα έχετε ρομαντική
διάθεση, φλερτ και διασκέδαση.
Μια αστάθεια στη διάθεση μπορεί
να σας οδηγήσει σε νεύρα και δια-
ταραχές στον ύπνο.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Πολλοί από σας θα αλλάξετε ερ-
γασία. Είτε μείνετε, όμως, είτε
φύγετε, αποφύγετε συγκρούσεις
με συναδέλφους. Η αλαζονεία
και το πείσμα μπορεί να φανούν
ιδιαίτερα επικίνδυνα. Στα ερωτι-
κά, θα ασκείτε γοητεία στο αντί-
θετο φύλο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Να αναζητάτε την ξεκούραση και
τη χαλάρωση. Να είστε αρκετά
προσεκτικοί και να μην αφήσετε
το παλιό, αν δεν είστε σίγουροι
για το νέο, ακόμη κι αν σας υπο-
σχεθούν περισσότερα. Βρείτε
χρόνο για ρομαντισμό και επικοι-
νωνία.

Οι προβλέψεις της ημέραςΠοιες ευκαιρίες φέρνει το καλοκαίρι 
του 2021 σε όλα τα ζώδια
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Το πρόγραμμα της χθεσινής μέρας για τον
πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του
ήταν γεμάτο με συναντήσεις και συσκέ-

ψεις για την αντιμετώπιση του τέταρτου κύμα-
τος της πανδημίας και τους υποχρεωτικούς
εμβολιασμούς προς ορισμένες κατηγορίες ερ-
γαζομένων. Οι πρώτες πληροφορίες, προτού
ακόμη γίνουν επίσημες ανακοινώσεις, αναφέ-
ρουν ότι ψηλότερα στον κατάλογο των υποχρε-
ωτικών εμβολιασμών βρίσκονται οι εργαζόμε-
νοι σε δομές φιλοξενίας υπερηλίκων, τους
οποίους θα ακολουθήσουν οι υγειονομικοί.
Από εκεί και μετά ουδέν θεωρείται οριστικό.
Ωστόσο, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει αν-
τιληφθεί απόλυτα ότι τα μέτρα που θα λάβει
σήμερα θα κρίνουν την πορεία της χώρας από
το φθινόπωρο και μετά. Γιατί ακόμη και αν η
υπερμεταδοτικότητα της μετάλλαξης «Δέλτα»
δεν οδηγήσει στα νοσοκομεία όσους η «βρετα-
νική», είναι βέβαιο ότι θα απειλήσει περισσό-
τερο σε σχέση με πέρυσι τις αντοχές της κοι-
νωνίας και της οικονομίας.

Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι μέρος
της κοινωνίας αδιαφορεί για τους εμβολια-
σμούς, ενώ ένα μικρότερο τμήμα της, είτε κα-
θοδηγούμενο είτε αντιδρώντας στις παραινέ-
σεις της Πολιτείας και της επιστημονικής κοι-
νότητας, «ιδεολογικοποιεί» την αντίθεσή του.
Εδώ και λίγες μέρες κάποιες «ομάδες πρωτο-
βουλίας» εμφανίστηκαν για να «διοργανώ-
σουν συγκεντρώσεις», ενώ στο Διαδίκτυο πύ-
κνωσαν οι σχετικές αναρτήσεις. Ακόμη και
«επιτροπές νομικής υποστήριξης» (με ονόμα-

τα και τηλέφωνα) δήλωσαν παρουσία, καλών-
τας όσους «υποχρεώνονται να εμβολιαστούν»
ή «να κάνουν χρήση μάσκας» να απευθυνθούν
σε αυτές. Πρόκειται για ευθείες προσπάθειες
προσηλυτισμού, μέσω του Διαδικτύου, που
απευθύνονται σε αρνητές ή απλώς σε όσους
εκφράζουν φόβους για τις παρενέργειες των
εμβολίων.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι αδιαφο-
ρούντες ή αρνούμενοι (για διάφορους και δια-
φορετικούς λόγους) τους εμβολιασμούς είναι
κάτοικοι μάλλον υποβαθμισμένων συνοικιών
και περιοχών, χαμηλού κοινωνικοοικονομικού
προφίλ και χαμηλότερου εκπαιδευτικού. Όλες
οι μετρήσεις κατατείνουν στο ίδιο συμπέρα-
σμα, αναδεικνύοντας τον αποφασιστικό ρόλο
παράλληλων «αγωγών» με αυτούς της Πολι-
τείας που θα επιχειρήσουν να πείσουν για την
αναγκαιότητα των εμβολιασμών. Παράλληλα,
όμως, αναδεικνύουν δύο ζητήματα. Το πρώτο
έχει να κάνει με την εκπαίδευση (πρωτίστως
των νέων) στους στοιχειώδεις κανόνες αγωγής
του πολίτη. Κάποτε, στη μέση εκπαίδευση, δι-
δασκόταν ένα τέτοιο μάθημα, το οποίο αργότε-

ρα καταργήθηκε. Ποιος ξέρει; Ίσως ήταν ανα-
χρονιστικό. Ή συντηρητικό. Αν, όμως, αναλογι-
στούμε πόσο πίσω βρισκόμαστε σε θέματα
που άπτονται της κοινωνικής αλληλεγγύης,
του εθελοντισμού, της δημόσιας συμπεριφο-
ράς και της αντίληψης των δημόσιων πραγμά-
των, ίσως τα παθήματα να πρέπει να γίνουν μα-
θήματα και η Πολιτεία να ιεραρχήσει διαφορε-
τικά από όσο κάνει τη διδασκαλία της κοινωνι-
κής αγωγής σε σχέση με το μάθημα των Λατι-
νικών, παραδείγματος χάριν.

Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και τη
συστράτευση - δίχως αστερίσκους και «ναι
μεν αλλά» της αντιπολίτευσης. Γιατί πολύ
ωραία είναι τα ψηφίσματα του Ευρωκοινο-
βουλίου και η συνθήκη του Οβιέδο με τα
οποία μας βομβαρδίζουν διαδικτυακά οι πιο
«ψαγμένοι» από τους αρνητές - αυτοί που δεν
κολλάνε στον Μπιλ Γκέιτς και στην «παγκό-
σμια συνωμοσία». Καλύτερα, όμως, όλων εί-
ναι οι πρόνοιες και τα μέτρα υπέρ της υγείας
και της ζωής των πολλών. Αν ο ιός αφορούσε
μόνο στους φορείς του και η χώρα δεν αντι-
μετώπιζε την καταστροφή της πανδημίας, τό-
τε η νόσος και η αντιμετώπισή της θα μπο-
ρούσαν να είναι «προσωπική υπόθεση» ενός
εκάστου. Από την ώρα, όμως, που η στάση
του καθενός έχει συνέπειες για το σύνολο, το
«εμείς» αποκτά άλλη βαρύτητα από αυτή του
«εγώ». Είτε το «εγώ» είναι πρόσωπο είτε θε-
σμός ή κόμμα ή ό,τι θέλει κι αγαπά.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης
σήμερα θα κρίνει την πορεία της
χώρας το φθινόπωρο. Η χώρα δεν
μπορεί να αφεθεί ανοχύρωτη σε
όσους προτάσσουν το «εγώ» αντί 
της κοινωνικής αλληλεγγύης...

Καιρός του σπείρειν, καιρός του θερίζειν…

Οι αποκαλύψεις για τον αστυνομικό αλλά
και όσα φέρεται να συνέβαιναν στο αστυ-
νομικό τμήμα αποτελούν ντροπή. Και για

την ΕΛ.ΑΣ. και για την κοινωνία. Δεν υπάρχει κα-
μία δικαιολογία. Ακόμη και η συγγνώμη θα ήταν
λίγη μπροστά σε αυτή την αγριότητα και τη συμ-
περιφορά τέτοιων ενστόλων. Οι ίδιοι οι αστυνομι-
κοί θα έπρεπε τέτοιους συναδέλφους να τους
απομακρύνουν. Ο αστυνομικός αυτός, όπως και
άλλοι που εμπλέκονται σε παρανομίες, πρέπει να
ξηλώνονται παραδειγματικά και να μην ισχύει η
κακώς εννοούμενη συναδελφική αλληλεγγύη.
Αυτοί οι ελάχιστοι δεν εκθέτουν μόνο τον εαυτό
τους αλλά και ολόκληρο το Σώμα. Όσο πιο γρήγο-
ρα το καταλάβουν οι ίδιοι οι αστυνομικοί τόσο πιο
γρήγορα δεν θα καίγονται μαζί με τα ξερά και τα
χλωρά. Διότι όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατι-
κά, αδίκως η μπάλα τούς παίρνει όλους. Και αυτό
είναι που αδικεί την Ελληνική Αστυνομία.

Δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί συλλήβδην τέρα-
τα. Είναι κάποιοι λίγοι. Όπως συμβαίνει και σε
άλλα επαγγέλματα. Ούτε σε αυτά είναι όλοι… αγ-

γελούδια. Οι αστυνομικοί είναι και αυτοί μέρος
της κοινωνίας. Με καλούς και με κακούς. Η τα-
κτική στο πρόσωπο των ελαχίστων να τους… πυ-
ροβολούμε όλους είναι άδικη και προσβλητική.
Για αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους για να εί-
μαστε ασφαλείς εμείς. Είναι άδικο για τις οικογέ-
νειές τους. Είναι άδικο για όλους όσοι βρίσκονται
καθημερινά στους δρόμους για όλους εμάς.

Αυτό, όμως, πρέπει να το καταλάβουν τόσο η
πολιτική όσο και η ένστολη ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
Που πρέπει πρώτεςνα καταγγέλλουν αυτές τις
συμπεριφορές και να μην καταχωνιάζουν στα
συρτάρια υποθέσεις. Η ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να κινείται

στο φως και να αγωνίζεται για τη διαφάνεια και
τον εκδημοκρατισμό της.

Δεν πρέπει να αφήνει τους λίγους να ντροπιά-
ζουν τους πολλούς. Ιδιαίτερα τώρα που η κυβέρ-
νηση κακώς -θα συνεχίσω να το λέω- στέλνει
αστυνομικούς στα πανεπιστήμια, πρέπει να λάβει
τα μέτρα της. Η περίπτωση της 19χρονης κοπέλας
είναι χαρακτηριστική μιας συμπεριφοράς που
δεν πρέπει να συμβεί ξανά. Δεν μπορεί στην Ελ-
λάδα του 21ου αιώνα να ταυτίζεται το θύμα με τον
θύτη. Η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες
της και να εξαντλήσει την αυστηρότητά της. Πα-
ράλληλα, ο υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης πρέπει να
πάρει τηλέφωνο την κοπέλα και να ζητήσει συγ-
γνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για όσα πέρασε.
Αυτό κάνει ο κάθε ευαίσθητος πολίτης, πολύ πε-
ρισσότερο ο υπουργός μιας δημοκρατικής κυ-
βέρνησης. Οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν
παραδειγματικά. Η Ελληνική Αστυνομία -το λέμε
για να το καταλάβουν- δεν είναι αυτοί. Είναι χι-
λιάδες άλλοι. Και σε αυτούς δεν ανήκουν τέτοιοι
ένστολοι…

Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι η Ελληνική Αστυνομία

Ιδιαίτερα τώρα που η κυβέρνηση 
κακώς -θα συνεχίσω να το λέω- στέλνει
αστυνομικούς στα πανεπιστήμια, πρέπει
να λάβει τα μέτρα της. Η περίπτωση της
19χρονης κοπέλας είναι χαρακτηριστική
μιας συμπεριφοράς που δεν πρέπει 
να συμβεί ξανά


