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«Ο
Τσίπρας αναζητεί κόμμα και το κόμμα…
αρχηγό». Αυτή η φράση περιγράφει γλα-
φυρά την κατάσταση που επικρατεί στον

ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας επιδίδεται σε μια δύ-
σκολη άσκηση: Αφενός να κρατήσει τις εσωκομματικές
ισορροπίες, αφετέρου να διατηρήσει την επαφή του
κόμματός του με ένα ευρύτερο κοινωνικό ακροατήριο.
Δύο χρόνια μετά την ήττα της 7ης Ιουλίου εμφανίζεται
να χάνει διαρκώς πολιτικό κεφάλαιο και να αναλώνεται
σε μια αντιπολιτευτική τακτική που δεν έχει αρχή, μέση
και τέλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί αγωνιωδώς να
βάλει σε μια σειρά τα πράγματα και να θωρακίσει το
κόμμα του από τις επιθέσεις τις οποίες δέχεται εξαι-
τίας των παραφωνιών που υπάρχουν στο εσωτερικό

του και θολώνουν το μήνυμα της κεντρικής πολιτικής
γραμμής που εκπέμπει η ηγετική ομάδα. Η κατάστα-
ση στην αξιωματική αντιπολίτευση θυμίζει Βαβέλ
εξαιτίας της έλλειψης κεντρικής γραμμής και στρα-
τηγικής. Η αμηχανία είναι έκδηλη και όσο ο Αλέξης
Τσίπρας ισορροπεί ανάμεσα σε δύο βάρκες τόσο η
κατάσταση θα γίνεται χειρότερη στο εσωτερικό του
κόμματος. 

Την ευθύνη φέρει σε ακέραιο βαθμό ο ίδιος ο πρώην
πρωθυπουργός. Από τη μία προσπαθεί να αποστασιο-
ποιηθεί από τους ακραίους και από την άλλη τους παρέ-
χει κάλυψη. Από τη μία οραματίζεται να γίνει ο εκφρα-
στής του Κέντρου και από την άλλη σέρνεται από τις ιδε-
οληψίες των Συνιστωσών. Η γκρίνια στην Κουμουνδού-
ρου μεγαλώνει: Οι παλαιοκομματικοί, οι οποίοι πι-

στεύουν ότι κρατάνε τα «κλειδιά του μαγαζιού», ενο-
χλούνται από την αυξανόμενη «ΠΑΣΟΚοποίηση» του
ΣΥΡΙΖΑ. Οι ΠΑΣΟΚογενείς θεωρούν ότι διαθέτουν τον
«πολιορκητικό κριό» για την άλωση του μεσαίου χώρου
και οι προεδρικοί εμφανίζονται σαν σωματοφύλακες
του Αλέξη, που είναι έτοιμοι… να μονομαχήσουν με
όποιον αμφισβητήσει τον πρόεδρο και ακούνε μονάχα
τη «φωνή του κυρίου»… 

Ωστόσο, η πολιτική ατζέντα δεν βρίσκεται στα χέρια
του. Και όσο αναλώνεται σε φθηνές αντιπαραθέσεις,
ακραία κινδυνολογία, άκρατη σκανδαλολογία και άκρι-
τη υιοθέτηση fake news τόσο θα απομακρύνεται ολοέ-
να και πιο πολύ από το μεγάλο ακροατήριο με το οποίο
φλερτάρει συστηματικά και θέλει να κατακτήσει. Αλλά
ίσως η καρδιά του να ανήκει αλλού… 
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Στο άγνωστο, πατώντας σε δυο βάρκες!
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Στην αναζήτηση στρατηγικών συμμαχιών εν
όψει της εσωκομματικής κάλπης για την ηγεσία
του ΚΙΝ.ΑΛ. έχουν επιδοθεί τις τελευταίες μέ-
ρες οι δύο επίσημοι διεκδικητές του «πράσινου
θώκου» Φώφη Γεννηματά και Ανδρέας Λοβέρ-
δος. Και οι δύο πλευρές έχουν μπει σε μια μάχη
εντυπώσεων, προβάλλοντας είτε κοινωνικές
εκδηλώσεις με κομματικό πρόσημο είτε δηλώ-
σεις υποστήριξης στην προεκλογική τους προ-
σπάθεια. Η κυρία Γεννηματά έχει ανεβάσει με-
γάλες ταχύτητες στην καθημερινή της δραστη-
ριότητα. Μετά την εξόρμηση στη Θεσσαλονίκη,
όπου εγκαινίασε τα νέα γραφεία της Νομαρχια-
κής Επιτροπής του κόμματος και τις επαφές
που είχε με τοπικά στελέχη, συνεχίζει με έντο-
νους ρυθμούς φροντίζοντας να ισορροπεί με
ακρίβεια ως αντιπολιτευτική δύναμη και στα
κομματικά της καθήκοντα. Ενδεικτική της τα-
κτικής που ακολουθεί είναι η συνάντηση που
είχε σε τσιπουράδικο στο κέντρο της Αθήνας με

συνδικαλιστές τραπεζοϋπαλλήλων, οι οποίοι
εκφράζουν τη στήριξή τους στην υποψηφιότητά
της για την προεδρία του ΚΙΝ.ΑΛ. Στο τραπέζι
παραβρίσκονταν ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ Γιώργος
Μότσιος, ο αντιπρόεδρος Σωτήρης Σαξώνης,
πρόεδροι συλλόγων εργαζομένων τραπεζών
και συνδικαλιστικά στελέχη. Ωστόσο, στον
στρατηγικό σχεδιασμό της προεκλογικής της
πορείας ξεχωριστό ρόλο έχει η διείσδυση στο
νέο αίμα της παράταξης, γεγονός που, όπως
εκτιμάται, θα αποδυναμώσει πολιτικά τον Νίκο
Ανδρουλάκη, όταν και εφόσον ανακοινώσει την
υποψηφιότητά του.

Χθες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στη
Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Defea
2021, τάχθηκε υπέρ της επανεκκίνησης της Ελ-
ληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας με έναν στρα-
τηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, υπο-
γραμμίζοντας ότι «μπορεί να συμβάλει καθορι-
στικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονο-

μίας, στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην πολι-
τική άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Ενισχύει
την αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνά-
μεων αλλά και την αυτονομία της στους εξοπλι-
σμούς». Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς
κινείται και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Στα πλάνα της
στρατηγικής του βρίσκεται η προσπάθεια διείσ-
δυσης στο πάλαι ποτέ εκσυγχρονιστικό μπλοκ,
εξασφαλίζοντας τη στήριξή τους. 
Ο κ. Λοβέρδος «οργώνει» αθόρυβα όλη την Ελ-
λάδα, όπου πραγματοποιεί συναντήσεις με
κομματικά στελέχη, προσδίδοντας σε αυτές
έναν φιλικό και όχι τόσο πολιτικό χαρακτήρα.
Ανά τακτά διαστήματα δημοσιοποιεί δηλώσεις
υποστήριξης για την υποψηφιότητά του από
προβεβλημένα στελέχη και πρώην υπουργούς
του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Λεωνίδας Γρηγοράκος ή ο
Χρήστος Φωτίου. 

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Γ
ια την κυβέρνηση όλα είναι
στο… τραπέζι. Και αυτό γιατί
βασική επιλογή αποτελεί να μην
ξανακλειστούμε στα σπίτια μας,

τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στο
σχολείο και η οικονομία να μην πάψει να
λειτουργεί, με ό,τι αυτό θα σημάνει. 

Στο πλαίσιο αυτό στενοί συνεργάτες του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξε-
καθάριζαν στην «Political» ότι θα κάνουν
ό,τι χρειαστεί ώστε να μην κατέβουν… ρο-
λά το φθινόπωρο. Στο πλαίσιο αυτό θεω-
ρείται δεδομένο ότι θα ενταχθούν και άλ-
λες κατηγορίες εργαζομένων στην υπο-
χρεωτικότητα των εμβολιασμών, μεταξύ
των οποίων εκπαιδευτικοί και εργαζόμε-
νοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ
εξετάζεται μετά την υποχρεωτική άδεια
άνευ αποδοχών στους ανεμβολίαστους σε
δεύτερο βαθμό να πάμε σε περικοπές μι-
σθών και μετακινήσεις σε άλλες θέσεις. 

Πάντως, χθες η κυβερνητική εκπρόσω-
πος Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στον
ΣΚΑΪ, τόνισε πως συμφωνεί με όσα είπε ο
καθηγητής Νίκος Σύψας, λέγοντας πως
έχουμε δύο επιλογές: Ή θα εμβολιαστού-
με ή θα νοσήσουμε. Όπως είπε, βρισκό-
μαστε σε μια άλλη φάση της πανδημίας,
όπου το εμβόλιο είναι η μόνη ασπίδα προ-
στασίας των γύρω μας αλλά και αυτοπρο-
στασίας: «Ο καθένας πρέπει να αναλάβει
την ευθύνη του». Για την υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού η κυρία Πελώνη ανα-
φέρθηκε σε κλιμακωτή προσέγγιση, εξη-

γώντας πως «ξεκινάμε από αυτά που ανα-
κοινώθηκαν και μετά θα υπάρξει έκδοση
σχετικής ΚΥΑ». Επίσης, για το αν θα προ-
χωρήσουν και σε άλλους τομείς με τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό, είπε ότι «όλα
εξετάζονται και αξιολογούνται ανάλογα με
την εξέλιξη της πανδημίας και του εμβο-
λιαστικού προγράμματος».

Διευκρίνισε, δε, ότι όσοι δεν εμβολια-
στούν στην ουσία θα έχουν «άδεια άνευ
αποδοχών», ενώ τα μέτρα θα εξειδικευ-
τούν περαιτέρω στην πορεία. Όσον αφορά
στα μέτρα για τους χώρους ψυχαγωγίας

και εστίασης, η κυρία Πελώνη ανέφερε ότι
από Παρασκευή θα επιτρέπονται μόνο οι
εμβολιασμένοι σε κλειστούς χώρους ψυ-
χαγωγίας.

Τέλος, παρέμβαση είχαμε χθες και από
την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η
οποία υποστήριξε ότι θα λειτουργήσουν
κανονικά και διά ζώσης όλες οι εκπαιδευ-
τικές δομές από τον Σεπτέμβριο. Η κυρία
Κεραμέως, απαντώντας σε ερώτηση αν
υπάρχει πιθανότητα να ενταχθούν στο σύ-
στημα υποχρεωτικού εμβολιασμού και οι
εκπαιδευτικοί, υποστήριξε: «Τρεις στους

τέσσερις εκπαιδευτικούς μας, το 73%,
έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει ραντε-
βού. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ
για αυτή την ανταπόκριση. 

Όμως, χρειαζόμαστε περισσότερους
εμβολιασμούς. Απευθύνω πρόσκληση
στους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές
μας να εμβολιαστούν». Σε ερώτηση για πι-
θανές κυρώσεις στους εκπαιδευτικούς
που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, η
υπουργός ανέφερε ότι «όλα τα ενδεχόμε-
να εξετάζονται, παρακολουθούμε την
εξέλιξη της πανδημίας».

ΣΣτο ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη και… δελφίνοι αναζητούν συμμάχους και εκπροσώπους

Ποιοι παίρνουν… σειρά για εμβόλιο
Για την
υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού η
κυρία Πελώνη
αναφέρθηκε σε
κλιμακωτή
προσέγγιση,
εξηγώντας πως
«ξεκινάμε από αυτά
που ανακοινώθηκαν
και μετά θα 
υπάρξει έκδοση
σχετικής ΚΥΑ»
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Σ
ε μια ομιλία... μνημείο ο Αλέξης Τσί-
πρας υπερασπίστηκε όχι μόνο τον Νίκο
Παππά, ο οποίος παραπέμφθηκε στο
Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση κα-

θήκοντος με τις ψήφους Ν.Δ. και ΚΙΝ.ΑΛ., αλλά
αναδρομικά και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο
για την υπόθεση Novartis.

Με πρωτοφανή επιχειρήματα ισχυρίστηκε ότι
«δυο χρόνια μάς ψάξατε και από την καλή και
από την ανάποδη. Προσπαθήσατε να φτιάξετε
ψεύτικα σκάνδαλα, αποτύχατε. Προσπαθήσατε
να στήσετε ειδικά δικαστήρια για υπουργούς
μας. Πάλι τίποτα δεν βρήκατε. Γιατί στήνετε δι-
καστήρια; Όχι γιατί βρήκατε ούτε ένα έστω ευρώ
διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Αλλά τον ένα
τον πάτε σε δικαστήριο γιατί τόλμησε να βάλει το
μαχαίρι στο κόκαλο για να αποδοθεί δικαιοσύνη
στο σκάνδαλο Novartis και στις μίζες των εκα-
τομμυρίων σε μεγαλογιατρούς αλλά και υπουρ-
γούς των δικών σας κυβερνήσεων. Και τον άλλο
επειδή τόλμησε να βάλει τα λεφτά των νταβατζή-
δων στο δημόσιο ταμείο. Για αυτό μας στήνετε
δικαστήρια. Στήστε τα, λοιπόν. Είναι παράσημά
μας. Είναι τιμή μας και τα δύο».

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους πρόσθεσε:
«Σήμερα είναι μια μέρα ντροπής για την κυβέρ-
νηση, για τη Βουλή και για τον πρωθυπουργό
που έχει χτίσει την πολιτική του σταδιοδρομία
πάνω στον διχασμό, στις προσωπικές επιθέσεις
και στη δολοφονία χαρακτήρα των πολιτικών
του αντιπάλων. Από τα “Γερούν, γερά”, όταν η χώ-
ρα έδινε τη μάχη απέναντι στους δανειστές, μέ-
χρι τα συλλαλητήρια για τη δήθεν προδοτική
Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία σήμερα δη-
λώνει ότι τιμά… Μέχρι τα ψέματα και τις αθλιό-
τητες για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ακόμη
και αισχρά ψέματα που αμαυρώνουν τη μνήμη
ανθρώπων που δεν βρίσκονται στη ζωή για να
απαντήσουν, όπως αυτό για τον πατέρα μου».

Ακολούθως και αφού επισήμανε ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης δεν ήταν στη Βουλή, του κατα-
λόγισε πολιτική δειλία και πρόσθεσε: «Αλλά και
παραδοχή της πολιτικής του ήττας στο θέμα της
Προανακριτικής. Όπου για πρώτη φορά στη
ιστορία κυβερνητική πλειοψηφία αναγκάζεται
να εξευτελιστεί, παραδεχόμενη ότι δεν προκύ-
πτει κανένα στοιχείο για τη βασική κατηγορία για
την οποία αποπειράται να παραπέμψει σε δίκη
τον πολιτικό της αντίπαλο». Ο κ. Τσίπρας ανα-
φέρθηκε εκτεταμένα στη διαχείριση της πανδη-
μίας και χρέωσε στον πρωθυπουργό ότι «απέτυ-
χε οικτρά και για αυτό και κρύβεται πίσω από
διαγγέλματα και διχαστικά τεχνάσματα». Ακο-
λούθως σημείωσε ότι «δεν θα ακολουθήσω τον
ολισθηρό δρόμο του κ. Μητσοτάκη, είμαι εδώ

για να ενώνω και όχι για να διχάζω».
Αναφερόμενος στις κατηγορίες κατά του Νί-

κου Παππά σχετικά με τον διαγωνισμό των αδει-
ών του 2016, επισήμανε ότι «ο πρωθυπουργός
διασύρει όχι τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Παππά ή εμένα, αλ-
λά κάθε έννοια δικαιοσύνης. Για να φανεί αρε-
στός στους γνωστούς αγνώστους, που ο Κώστας
Καραμανλής αποκάλεσε “νταβατζήδες”. Και ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κάποτε “καρκίνωμα
της διαπλοκής”. Για αυτό ο σημερινός Μητσοτά-
κης δεν θα αφήσει ποτέ στίγμα ηγέτη της δεξιάς
παράταξης. Γιατί δεν είχε ούτε έχει το ανάλογο
ανάστημα να συγκρουστεί με κανέναν από
όσους ορίζουν τη διαπλοκή, παρά σπεύδει να
τους κάνει όλες τις εξυπηρετήσεις».

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ
και στενός φίλος του πρώην πρωθυπουργού Αλέ-
ξη Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς, από τη μεριά του
έκανε λόγο από το βήμα της Βουλής για «ημέρα
δικαίωσης» και για «φιάσκο» της Προανακριτι-

κής Επιτροπής, εξηγώντας στο Σώμα ότι «το κα-
τηγορητήριο γκρεμίστηκε», αφού το πόρισμα δεν
«αναφέρεται σε κακούργημα». Για το αδίκημα
της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο τελικά
παραπέμφθηκε, ο κ. Παππάς επέμεινε πως «αν
έχει παραβεί κάποιος το καθήκον του, είναι όποι-
ος είχε θητεύσει σε αυτό το χαρτοφυλάκιο και δεν
ρύθμισε, δεν αδειοδότησε και δεν αξίωσε την
πληρωμή φόρων και δεν προστάτευσε τις θέσεις
εργασίας. Αντιλαμβάνεστε, κύριοι της Νέας Δη-
μοκρατίας, πόσα έσοδα έχει απολέσει το Δημό-
σιο από το έτος 1989, όταν ξεκίνησαν αυτή η πα-
ρανομία και η παραβίαση του Συντάγματος;».

Η Πελώνη
Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πε-

λώνη, απαντώντας στην τοποθέτηση του αρχη-
γού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή,
τόνισε: «Με ένα νέο παραλήρημα επί παντός του
επιστητού ο κ. Τσίπρας επιχείρησε να αποπρο-

σανατολίσει από το βασικό θέμα της σημερινής
συζήτησης στη Βουλή που είναι οι “αρμοί” που
προσπάθησε να ελέγξει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας
να στήσει ένα δικό του καθεστώς. Κουνάει το
δάχτυλο με περισσό θράσος, αντί να απολογηθεί
για τα όσα αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια της
Προανακριτικής και οδήγησαν στην πρόταση
παραπομπής του στενού συνεργάτη και κορυ-
φαίου υπουργού του κ. Παππά για ένα βαρύτατο
αδίκημα για δημόσιο λειτουργό: την παράβαση
καθήκοντος. Για αυτή θα κληθούν να ψηφίσουν
οι βουλευτές. Αντί, λοιπόν, να μιλά για ευτελισμό
της δημοκρατίας ο κ. Τσίπρας, ας κοιτάξει στον
καθρέφτη του κι ας θυμηθεί τα έργα και τις ημέ-
ρες της διακυβέρνησής του». Νωρίτερα ο κ. Γε-
ραπετρίτης είχε υποστηρίξει ότι «η παράβαση
καθήκοντος δεν είναι ένα ασήμαντο αδίκημα
ούτε εύσημο, όπως ακατανόητα είπε ο κ. Τσί-
πρας, αλλά μια μείζον πολιτειακή μομφή που θα
πρέπει να εκκαθαριστεί».

Τα... παράσημα Τσίπρα - ΣΥΡΙΖΑ!
parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός
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O Τσακαλώτος αμφισβητεί τον Αλέξη και η Τζάκρη (όπως και ο Πολάκης) το εμβόλιο!
Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας μοίραζε… παράσημα σε πρώην

υπουργούς του που πάνε σε ειδικό δικαστήριο, δεχόταν δύο χτυπήμα-
τα. Το πρώτο από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος του έριξε το γάντι
ζητώντας του συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε άρθρο του ο πρώην
υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής της εσωκομματικής τάσης
«53+» με άρθρο του στο tvxs, υπό τον μουσικό τίτλο «Η Αριστερά ως
κουαρτέτο εγχόρδων», παραθέτει το ημερολόγιο του Άγγλου συγγρα-
φέα θεατρικών έργων Άλαν Μπένετ για να περιγράψει την ομαδικότη-
τα που επικρατεί σε ένα μουσικό σύνολο, ακούγοντας ο ένας τις παρα-
τηρήσεις του άλλου. Για να καταλήξει με νόημα παρεμβαίνοντας στην
εσωκομματική συζήτηση: «Μακάρι στο μέλλον η Αριστερά, εντός κι
εκτός ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσει όλο και περισσότερο να λειτουργεί ως το
κουαρτέτο του Μπένετ. Αυτό εξάλλου ήταν και το αρχικό πρόταγμα του
ΣΥΡΙΖΑ». Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι «η συλλογικότητα, και στη λήψη
αποφάσεων και στη δράση, δεν είναι εύκολη υπόθεση και χρειάζεται
μια συνεχής προσπάθεια».

Και σαν να μην έφθανε αυτό, ήρθε και ο «πονοκέφαλος Τζάκρη», η
οποία μιλώντας στη Βουλή υποστήριξε μεταξύ άλλων: «Κυρίες και κύ-
ριοι βουλευτές, η Προανακριτική Επιτροπή, το πόρισμα της οποίας συ-
ζητάμε σήμερα, αποδείχθηκε περίτρανα ένας ιστορικός αστεϊσμός, με

τον οποίο η Νέα Δημοκρατία αποπειράθηκε απρόσφορα να αντισταθ-
μίσει, πρώτον, την τραγική διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού
που μαίνεται και αυτές τις ώρες που ζητάμε σήμερα -οι ειδικοί κάνουν
λόγο για είκοσι χιλιάδες κρούσματα σε λίγες μέρες, στις αρχές του Αυ-
γούστου- επειδή εσείς αποτύχαμε να φτιάξετε φραγμό ανοσίας με τα
εμβόλια. Και τώρα τι βρήκατε ως λύση; Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
με ένα εμβόλιο που βρίσκεται σε status προσωρινής άδειας του συνό-
λου του γενικού πληθυσμού, γιατί ξεκινάτε τώρα από το υγειονομικό
προσωπικό, αύριο θα πάτε στους δημοσίους υπαλλήλους, μεθαύριο
στους ταξιτζήδες, τους δικηγόρους, δηλαδή στο σύνολο του πληθυ-
σμού», τασσόμενη στη γραμμή Πολάκη. Τα όσα ανέφερε η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη όσον αφορά στον εμβολιασμό σχολίασε
με δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Τάσος
Γαϊτάνης: «Η δήλωση της κυρίας Τζάκρη, ότι το εμβόλιο βρίσκεται σε
στάδιο προσωρινής άδειας, συνιστά υπονόμευση του εμβολιασμού,
υπονομεύει την εμπιστοσύνη μεταξύ κοινωνίας και επιστημονικής
κοινότητας και προστίθεται σε όσα έχει πει κατά καιρούς ο κ. Πολά-
κης». Και πρόσθεσε: «O κ. Τσίπρας πρέπει να αποκηρύξει δημοσίως τις
αντιεμβολιαστικές δηλώσεις των στελεχών του και να σταματήσει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ να ψαρεύει στα θολά νερά του αντιεμβολιαστικού κινήματος».



O
Ατζούν Ιλιτζαλί, αφού έβγαλε και
βγάζει έναν σκασμό λεφτά από την
Ελλάδα, θα είναι ανάμεσα στους

σελέμπριτι που θα λάβουν μέρος στις
εκδηλώσεις του ψευδοκράτους για τον
εορτασμό της 47ης επετείου της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο! Δεν το λέω εγώ. Το
έγραψε η τουρκική εφημερίδα «Sabah» ότι ο
Ατζούν Ιλιτζαλί, ο γνωστός παραγωγός του
ριάλιτι επιβίωσης «Survivor», θα λάβει
μέρος σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με τη
συμμετοχή διάφορων διασήμων αλλά και
παλαίμαχων Τούρκων ποδοσφαιριστών, με
τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
σε ρόλο προπονητή. Ελπίζω να είναι ψευδές
το ρεπορτάζ ή έστω και την τελευταία στιγμή
να το ξανασκεφτεί και να μην πάει. Ένας
τύπος που κονομάει ζεστό χρήμα από την
Ελλάδα και το στέλνει στην Τουρκία να
συμμετέχει στον εορτασμό της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο; Ότι είναι υποτακτικός
του Ερντογάν το ξέραμε, αλλά πως δεν θα
τιμούσε ούτε το ψωμάκι που τρώει από τη
χώρα μας αυτό δεν το περιμέναμε.

Μετά τον Πολάκη,
έρχεται η Τζάκρη 
Μια αμφίσημη τοποθέτηση για την υποχρεω-
τικότητα των εμβολιασμών κατά του Covid-19
έκανε στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη
συζήτηση της υπόθεσης του Νίκου Παππά, η
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη. Λί-
γες ώρες μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσί-
πρα, μέσω της οποίας προέτρεπε τους πολί-
τες να εμβολιαστούν, η βουλευτής της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης ανέφερε από το βήμα
της Βουλής: «Η συγκρότηση της Προανακρι-
τικής αποτελεί έναν ιστορικό αστεϊσμό με τον
οποίο η Ν.Δ. αποπειράθηκε να αντισταθμίσει
την τραγική διαχείριση της πανδημίας. Οι ει-
δικοί κάνουν λόγο για 20.000 κρούσματα σε
λίγες ημέρες γιατί αποτύχατε να φτιάξετε
φραγμό ανοσίας με εμβόλια. Τι βρήκατε ως
λύση; Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό -με ένα
εμβόλιο που βρίσκεται στο στάδιο προσωρι-
νής άδειας- του συνόλου του γενικευμένου
πληθυσμού. Ξεκινάτε με το υγειονομικό προ-
σωπικό και αύριο θα πάτε στους δημόσιους
υπαλλήλους, τους ταξιτζήδες, τους δικηγό-
ρους, δηλαδή στο σύνολο του πληθυσμού».
Άρα, δεν είναι μόνο ο Πολάκης, είναι και η
Θεοδώρα εκτός προεδρικής γραμμής. Εκτός

κι αν μου πείτε ότι ο Παύλος και
η Θεοδώρα περνούν τη γραμ-
μή του Τσίπρα, οπότε πάω
πάσο…

Κάποιοι μυρίστηκαν
φρέσκο χρήμα
Mε ρωτούν κάποιοι φίλοι τι συμβαίνει μεταξύ
ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ - ΡΑΕ. Υπάρχει, μου λένε,
μια αναστάτωση από τα όσα γράφονται σε
διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης, τα οποία φέρουν τον
υπουργό Κώστα Σκρέκα περίπου ως διαιτητή
μεταξύ των τριών αυτών υπηρεσιών. Έψαξα,
ρώτησα και έμαθα. Τίποτα δεν υπάρχει.
Απλούστατα, κάποιοι επαγγελματίες νταλα-
βεριτζήδες μυρίστηκαν ζεστό χρήμα μέσω
διαφήμισης από τον ΑΔΜΗΕ και έχουν πέσει
πάνω, μπας και πάρουν κάνα μποναμά… Πιέ-
ζουν, δηλαδή, προκαλώντας ατμόσφαιρα
κρίσης χωρίς να υπάρχει.

Υπάλληλοι των ΕΛ.ΤΑ.
με πλαστά πτυχία 

Βρέθηκαν 21 υπάλληλοι στα ΕΛ.ΤΑ. με
πλαστά απολυτήρια λυκείου! Οι δεκαεπτά
από αυτούς είδαν την πόρτα της εξόδου,
ενώ τρεις υπάλληλοι δεν απολύθηκαν και η
υπόθεση ακόμα ενός θα συζητηθεί στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Στις αποφάσεις που
δημοσιεύτηκαν στη «Διαύγεια» τονίζεται
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.)
προχωρά σε «Καταγγελία Σύμβασης»
ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού. Το περιστατικό
δείχνει πως η διοίκηση είναι
αποφασισμένη να μην ανεχτεί κανένα
τέτοιο φαινόμενο. Φαντάσου τι έχει να
γίνει, αν προκύψουν και άλλες τέτοιες
έρευνες, σε άλλες υπηρεσίες που
σχετίζονται με τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα. Θα κλάψουνε μανούλες!
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Ο Ατζούν στους
εορτασμούς του
ψευδοκράτους;

Η Εκκλησία θα κάνει 
ό,τι μπορεί  

Η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου θα διαβαστεί
την ερχόμενη Κυριακή σε όλες τις εκκλη-
σίες, με την οποία θα υπάρχει ισχυρή σύστα-
ση και παρότρυνση για εμβολιασμό. Η εγκύ-
κλιος της Ιεράς Συνόδου θα αφορά στους πι-
στούς αλλά και στους ιερωμένους. Δεν θα δί-
νει εντολές προς αυτήν την κατεύθυνση, αλ-
λά μια ήπια προτροπή. Αυτό αποφάσισε η
Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος, που έγινε παρουσία των Σωτήρη Τσιό-
δρα και Βασίλη Κικίλια. Αυτό που έμαθα είναι
ότι η Ιεραρχία αρνείται κατηγορηματικά να
μπει στη συζήτηση περί υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού στους κόλπους της Εκκλησίας…

Κορονοπάρτι σε
βρετανικά πλοία 
Δεν είναι μόνο η διασπορά στα πάρτι της
Μυκόνου, αδέρφια. Πολεμικά πλοία του
βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού -ανάμεσά τους
και η ναυαρχίδα του στόλου «HMS Queen
Elizabeth»- καταγράφουν αυξημένα κρούσματα
κορονοϊού ύστερα από μία «στάση» του
πληρώματος στην Κύπρο στις αρχές του
καλοκαιριού. Σχεδόν τα μισά από τα επτά
πολεμικά πλοία του Βασιλικού Ναυτικού που
ανήκουν στη βρετανική ομάδα κρούσεως
αεροπλανοφόρου («UK’s Carrier Strike Group» -
«UK CSG») καταγράφουν θετικά κρούσματα,
σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun». Για να
καταλάβετε, πάνω από 100 κρούσματα
εντοπίστηκαν ανάμεσα στο πλήρωμα της
ναυαρχίδας του στόλου «HMS Queen Elizabeth»,
που έφυγε από το λιμάνι του Πόρτσμουθ τον Μάιο.
Εστίες έχουν αναφερθεί και στα πλοία που το
συνοδεύουν.

Δεν ξέρω τι λέει η κυρία Μιχαηλίδου περί απολύσε-
ων για τους αρνητές εμβολιασμού, αλλά από το περι-
βάλλον του πρωθυπουργού μού έλεγαν ότι δεν
υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Και μου το έλεγε πολύ
υψηλός κυβερνητικός παράγοντας - πιο ψηλά, δη-
λαδή, δεν γίνεται. «Ξέχασέ το. Δεν υπάρχει τέτοιο
ενδεχόμενο για απολύσεις»: αυτή ήταν η απάντηση
που πήρα νέτα σκέτα. Κατόπιν η κυρία Μιχαηλίδου
ανακάλεσε με γραπτή δήλωση… 
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Εντάξει, έγινε χαμός με την μπριζόλα που έφαγε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Αλλού είναι η είδηση.
Με ποιον έφαγε παρέα τις μπριζόλες ο πρόεδρος Αλέξης; Θα σας πω εγώ: Με τον καθηγητή Αιματολογίας στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και υπεύθυνο του Τμήματος Θρόμβωσης στο Νοσοκομείο
Tenon στο Παρίσι, Γρηγόρη Γεροτζιάφα. Ο κ. Γεροτζιάφας, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται αυτές
τις μέρες στη γενέτειρά του και έτσι κλήθηκε στο δείπνο. Άλλωστε, οι επαφές του Αλ. Τσίπρα με τον κ. Γεροτζιά-
φα είναι συχνές, καθώς είναι ένας από τους επιστήμονες από τους οποίους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώνε-
ται καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Και ναι, είναι ο ίδιος που έγραφε προ μηνών στο Facebook ότι η κυβέρ-
νηση της Ν.Δ. είναι «ακροδεξιά συμμορία που πρέπει να πέσει με λαϊκές κινητοποιήσεις».

Ο Βορίδης για 
τις απολύσεις 

Ο υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, διευ-
κρίνισε ότι, αναφορικά με τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό εργαζομένων, η αναστολή είναι μια έννοια μετα-
βατικότητας και προσαρμογής και εκτίμησε ότι θα
υπάρξουν ρυθμίσεις σε ορισμένα επαγγέλματα για
υποχρεωτικά υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία, αν
δεν πληρούνται, θα οδηγούνται σε απολύσεις εργαζό-
μενοι που δεν τα τηρούν. «Αν κάποιος ΔΕΝ έχει αυτές
τις προϋποθέσεις, είναι προφανές ότι θα βρίσκεται σε
παραβίαση της συμβάσεως εργασίας του…». Αυτά εί-
πε ο κ. Βορίδης, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Στη Ν.Δ. 
ενημερώνονται
για τις «δουλειές»
του Μαδούρο
Ήρθε στην Αθήνα το ηγετικό στέλεχος
της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Λεοπόλδο Λόπεζ (δεύτερος στην ιε-
ραρχία μετά τον Γκουαϊδό) και δεν είπε
κανείς τίποτα… Συναντήθηκε με αντι-
προσωπεία βουλευτών της Νέας Δημο-
κρατίας και ο άνθρωπος άνοιξε το στό-
μα του και είπε πολλά - πάρα πολλά.
Την ιδέα την είχε ο Δημήτρης Καιρίδης.
Παρόντες, η υφυπουργός Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής Σοφία Βούλτεψη, ο έμ-
πειρος διπλωμάτης Γιώργος Κουμου-
τσάκος και οι βουλευτές Κωνσταντίνος
Κυρανάκης και Δημήτρης Μαρκόπου-
λος. Είπε για τον πρέσβη της Βενε-
ζουέλας στην Αθήνα που πιάστηκε στα
πράσα για σεξουαλική παρενόχληση
υπαλλήλων της πρεσβείας στην Αθήνα.
Είπε ότι δεν τιμωρήθηκε και πως βρί-
σκεται ελεύθερος και ωραίος στη χώρα
του. Είπε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, που στήρι-
ξε μαζί με τους Podemos το καθεστώς
του Νίκολας Μαδούρο. Αναφέρθηκε
στην καταπίεση του λαού της Βενε-
ζουέλας και στην εξέγερση της Κού-
βας που μπορεί να δώσει το έναυσμα
και για άλλες εξεγέρσεις στη Λατινική
Αμερική. Τέλος, αναφέρθηκε και στις
μπίζνες του Ερντογάν με το καθεστώς
Μαδούρο, το οποίο, όπως είπε, εξάγει
παρανόμως τεράστιες ποσότητες χρυ-
σού στην Τουρκία. Και υπενθύμισε ότι ο
Μαδούρο κάνει παιχνίδι και με Ρωσία,
Κίνα και Ιράν.

O
Τζορτζ Μπους (ο Νεότερος), 43ος πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει αποσυρ-
θεί πλέον από την πολιτική. Όταν δίνει συνεντεύξεις, μιλάει μόνο για
το αγαπημένο του χόμπι, τη ζωγραφική. Αλλά αυτήν τη φορά θα κάνει

μία εξαίρεση, λέει, αφού πρόκειται για την καγκελάριο. «Η Μέρκελ προσέ-
δωσε μια ιδιαίτερη αίγλη στο αξίωμά της, το οποίο άσκησε με αξιοπρέπεια»,
δήλωσε ο Τζορτζ Μπους στην «D.W.». «Πήρε δύσκολες αποφάσεις, αλλά
έκανε το καλύτερο για τη Γερμανία, ενώ έμεινε πιστή στις αρχές της. Είναι μια
γυναίκα με ενσυναίσθηση, η οποία, πάντως, δεν διστάζει να ηγηθεί». Ο
Τζορτζ Μπους έχει δύο κόρες. Θεωρεί την καγκελάριο υπόδειγμα για πολ-
λούς και ιδιαίτερα για τα θήλεα, γιατί, όπως λέει, «πολλά κορίτσια βλέπουν
την Άνγκελα Μέρκελ και λένε “ορίστε, μπορώ κι εγώ κάποια στιγμή να αναλά-
βω μία θέση ευθύνης και εξουσίας”». Τα ύστερα του κόσμου, που λέμε…

Το
... 
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Η κυρία Νίκη Κεραμέως είναι βεβαία ότι η
λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών από τον
Σεπτέμβριο θα γίνει κανονικά και χωρίς
τηλεκπαίδευση. «Η πλειονότητα είναι ήδη
εμβολιασμένη και ο σχεδιασμός εμμένει ότι
όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι δομές θα
ανοίξουν κανονικά», επισήμανε, μεταξύ
άλλων, μιλώντας στον Alpha η Νίκη
Κεραμέως. Εγώ βαστώ μικρό καλάθι,
πάντως… 

Με ποιον έφαγε ο Τσίπρας τις μπριζόλες;

Ο Μπους υμνεί τη Μέρκελ

Η πρώτη των πρώτων… 
Να εμβολιαστούν κάλεσε τους νέ-

ους η Σοφία Βάγια, η «πρώτη των πρώ-
των», η οποία με τα 19.866 μόρια που
συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές Εξε-
τάσεις σημείωσε μία από τις καλύτε-
ρες βαθμολογίες όλων των εποχών. Το
εμβόλιο είναι ένα μέσο να βγούμε από
την υγειονομική κρίση, που είναι δύ-
σκολη για όλους, τόνισε. Μιλώντας στο
Πρώτο Πρόγραμμα, η Σοφία Βάγια δι-
ευκρίνισε ότι η ίδια δεν θεωρεί ότι υπάρχει πίεση αναφορικά με τους
εμβολιασμούς, αλλά μια έλλογη προτροπή από την κυβέρνηση, ενώ
προέτρεψε τους συνομηλίκους της να εμβολιαστούν, λέγοντας ότι η
ίδια έχει ήδη κάνει την πρώτη δόση. «Καταλαβαίνω την αγωνία και
τον φόβο και το άγχος των νέων», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας ότι η
απόφαση αποτελεί προσωπική επιλογή του καθενός και δεν μπορεί
να την επιβάλει κανείς.

LOCK
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Τ
ο άρθρο αυτό θα μπορούσε, επίσης, να τιτ-
λοφορηθεί «Η συνεισφορά του ιδιωτικού
τομέα». Ή, ακόμη, «Μαστίγιο και καρότο».

Και γεγονός είναι πως η Πολιτεία μετήλθε και των
δύο αυτών μεθόδων προσπαθώντας να καταπο-
λεμήσει εξ ονόματος του ορθολογισμού τη συμ-
μαχία που έχουν συγκροτήσει εναντίον της δημό-
σιας υγείας αφενός μεν οι πάσης φύσεως αντιεμ-
βολιαστές, ευρύτερα οι αντισυστημικοί τόσο κο-
σμικού όσο και μεταφυσικού χαρακτήρα, αφετέ-
ρου δε (αν και οι δύο κατηγορίες εν πολλοίς επι-
καλύπτονται) οι «υπηρετούντες» την ακαταγώνι-
στη εκείνη δύναμη η οποία, κατά Αϊνστάιν, είναι
το μόνο μαζί με το Σύμπαν απέραντο πράγμα στον
κόσμο: Καρότο… Π.χ. 150άρια στους νεαρούς,
άδειες στους κληρωτούς κ.λπ… Και μαστίγιο…
Υποχρεωτικότητα και θέσπιση κυρώσεων για κά-
ποιες ελάχιστες κατηγορίες ανεμβολίαστων, κυ-
ρίως των εμπλεκομένων με τη φροντίδα και την
προστασία της υγείας ανήμπορων ανθρώπων.

Και οι δύο, όμως, αυτές πτυχές της κρατικής
πολιτικής εμβολιασμού χαρακτηρίζονται από
ατολμία και απουσία φαντασίας. Ας δούμε αρχικά
τα μέτρα επιβράβευσης.

Βέβαια, είμαι ο τελευταίος που θα αγνοούσα το
δημοσιονομικό αποτύπωμά τους και θα ζητούσα
αύξηση του αντίτιμου εξαγοράς της αντιεμβολια-
στικής συνείδησης. Δεν υπάρχουν, όμως, άλλα
«μέτρα εμβολιαστικής ενθάρρυνσης», χωρίς
πρακτικές δυσκολίες και με μηδενική ή μηδαμι-
νή δημοσιονομική επιβάρυνση; Ας σκεφτούμε
λίγο… 

Πολλοί απ’ όσους έχουν επισκεφθεί το Παρίσι
έχουν απολαύσει στο Μαρέ την υπέροχη πλας ντε
Βοζ. Πήρε το όνομά της από την επαρχία της Γαλ-
λίας -προς τιμή της φυσικά- η οποία πρώτη εκ-
πλήρωσε τις φορολογικές υποχρεώσεις της προς
τον βασιλιά. Δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί
και παρ’ ημίν υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των νο-
μών και των μεγάλων πόλεων με την υπόσχεση
της Πολιτείας να συνονοματοδοτηθεί μεγάλη
ιστορική πλατεία με το όνομα του νομού στον
οποίο θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διά-
στημα οι αναλογικά περισσότεροι εμβολιασμοί;
Τόσο κακόηχο θα ήταν Πλατεία Συντάγματος -
Λαμίας ή Πλατεία Ομονοίας - Θεσπρωτίας; Θα
ήταν παράλογη ή υπερβολική δαπανηρή η έκτα-
κτη εφάπαξ «προικοδότηση» του εμβολιαστικώς
πιο επιτυχημένου εκ των φτωχών δήμων της χώ-
ρας, καθώς και η παροχή μιας ηθικής επιβρά-
βευσης στον δήμαρχο; 

Η κλήρωση μεταξύ των στρατεύσιμων, που θα
εμβολιαστούν από σήμερα μέχρι την παρουσίαση
της επόμενης ΕΣΣΟ, προκειμένου δυο-τρεις από
αυτούς να απαλλαγούν της στρατιωτικής υποχρέ-
ωσης θα ήταν εξ ορισμού ατελέσφορη; Και η νο-
μοθέτηση εγγραφής με κλήρωση κάποιων ευά-
ριθμων πρόσθετων φοιτητών σε σχολές όχι πολύ
υψηλής ζήτησης, έως 1% του φοιτητικού πληθυ-
σμού τους; Ή της μεταγραφής στο ίδιο όριο εμβο-

λιαζόμενων φοιτητών σε ομοειδή τμήματα άλλου
πανεπιστημίου; (Πάντως, η παιδεία μας δεν θα
καταρρεύσει ποιοτικά εξ αυτού του λόγου.
«Φρόντισαν» σχετικά οι αθρόες «καθηγητοποι-
ήσεις» αγραμμάτων, ακόμη και με νόμο χωρίς
αξιολόγηση…)

Πιστεύω, ωστόσο, πως συμμετοχή στην πολιτι-
κή του καρότου το κράτος θα μπορούσε να αξιώ-
σει και από -ίσως, μάλιστα, να επιβάλει σε- άλ-
λους δημόσιους φορείς, αλλά ακόμη και σε ιδιω-
τικούς, πρωτίστως βέβαια τους επιδοτούμενους
ή ποικιλομόρφως ενισχυόμενους από αυτό. Για
παράδειγμα, τα ΑΕΙ που οργανώνουν μεταπτυχια-
κά με δίδακτρα δεν θα μπορούσαν να απαλλά-
ξουν από αυτά φοιτητές που εμβολιάζονται τώρα;
(Θα μου πείτε, η ισότης με τους ήδη εμβολιασμέ-
νους πού πάει; Εντάξει… Υποτίθεται πως αυτοί
που θα πειστούν με το συγκεκριμένο κίνητρο κά-
νουν μεγαλύτερη ψυχολογική υπέρβαση…) Δεν
θα μπορούσαν, επίσης, να αποκλείσουν τους
ανεμβολίαστους από τις φοιτητικές εστίες, δίνον-
τας προνομιακή πρόσβαση σε αυτές στους τώρα
εμβολιαζόμενους, έστω και αν για κάποιους εξ
αυτών υπάρχει ελαφρά υπέρβαση των προβλε-
πόμενων εισοδηματικών κριτηρίων; Δεν θα μπο-
ρούσαν οι δήμοι για πρόσληψη έστω και με σύμ-
βαση προσωπικού χωρίς υψηλά τυπικά προσόν-
τα, π.χ. καθαριστριών πληρωμάτων απορριμμα-
τοφόρων ή κηπουρών, να απαιτούν πιστοποιητικό
εμβολιασμού;

Όσον αφορά, τέλος, τη συμβολή του ιδιωτικού
τομέα, αναρωτιέμαι πόση ώθηση θα δινόταν
στους εμβολιασμούς, π.χ., αν όλοι οι ποδοσφαι-
ρικοί σύλλογοι της χώρας προσέφεραν με κλή-
ρωση δυο-τρία εισιτήρια διαρκείας ο καθένας
στους νεοεμβολιαζόμενους. Αν κάποιες ασφαλι-
στικές εταιρείες ή ιδιωτικές δομές υγείας προσέ-
φεραν με τον ίδιο τρόπο νοσοκομειακή κάλυψη
για κάποια χρόνια… Κ.ο.κ…

Βέβαια ως προς την πολιτική του μαστιγίου τα
πράγματα είναι πιο σύνθετα. Πράγματι…

Η Πολιτεία, που θεωρεί απόλυτο δικαίωμά της

να στείλει τον απλό πολίτη στο πολεμικό μέτωπο,
όταν βάσει (συχνά επισφαλών) πολιτικών εκτιμή-
σεων θεωρεί πως κινδυνεύουν τα υλικά, ηθικά ή
συμβολικά συμφέροντα του λαού της, αποδέχε-
ται πως έχει ανυπέρβλητο νομικό/συνταγματικό
εμπόδιο να τον στείλει στο εμβολιαστικό κέντρο -
όπου έχουν πάει δισεκατομμύρια ανθρώπων
παγκοσμίως με απειροελάχιστες περιπτώσεις
ανεπιθύμητων παρενεργειών- όταν βάσει αναμ-
φίλεκτων επιστημονικών παρατηρήσεων κινδυ-
νεύει η ίδια η επιβίωση μεγάλου τμήματος του
λαού…

Η Πολιτεία, η οποία θεωρεί αναφαίρετο δι-
καίωμά της να τιμωρεί τον πολίτη για συμπεριφο-
ρές ή μάλλον παραλείψεις που θα μπορούσαν εν-
δεχομένως να εκθέσουν μόνο τον εαυτό του σε
κίνδυνο (π.χ., μη χρήση ζώνης ασφαλείας από
αυτοκινητιστή ή κράνους από δικυκλιστή), υφι-
στάμενη «συνταγματολογική τρομοκρατία» αρ-
νείται να καταστήσει γενικώς αξιόποινη μια άλλη
παράλειψη, εκθέτουσα μετά βεβαιότητος σε κίν-
δυνο το κοινωνικό όλον…

Κατανοώ, ωστόσο, πως από φόβο δυσβάστα-
κτου πολιτικού κόστους, δηλαδή για λόγους πο-
λιτικούς -οι συνταγματικοί είναι απλώς το πρό-
σχημα- δεν αποτολμάται η καθολική υποχρεωτι-
κότης (η οποία υφίσταται για άλλα λιγότερο ελεγ-
μένα ή με περισσότερες παρενέργειες εμβόλια).
Διερωτώμαι ωστόσο: Υποχρεωτικός εμβολια-
σμός σε εκπαιδευτικούς, οδηγούς Μέσων Μαζι-
κής Μεταφοράς, ταξιτζήδες, ξενοδοχοϋπάλλη-
λους, εργαζομένους σε χώρους εστίασης ή λοι-
πούς υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.ο.κ. θα
έβρισκε την κοινωνία αντίθετη; (Και, σε περίπτω-
ση προσφυγών, θα τολμούσαν οι -προφανώς μη
κινούμενοι σε αποστειρωμένο περιβάλλον- δι-
καστές να πάνε κόντρα στην κοινωνική πλειοψη-
φία;)

Αυτά ως σκέψεις, με πλήρη συνείδηση, βέβαια,
πως εμβόλια για ανοσία στην ανοησία και στον
ανορθολογισμό πράγματι δεν υπάρχουν ούτε εί-
ναι δυνατόν να παραχθούν…

Πανστρατιά
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Η
νόσος Covid-19 έχει διαταράξει την επαγγελ-
ματική και κοινωνική ζωή όλων μας. Ανησυ-
χία και έντονος προβληματισμός σε όλα τα

επίπεδα. Η επιχειρηματικότητα πάει με αργούς ρυθ-
μούς και οι «συστημικές» τράπεζες εξακολουθούν να
μη στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ελληνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» των 30,5 δισ. ευρώ ενέκρινε το συμβού-
λιο των υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (Ecofin) μαζί
με τα αντίστοιχα σχέδια άλλων έντεκα κρατών-μελών.

Μαζί με το ελληνικό πρόγραμμα εγκρίθηκαν και
αυτά της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Γαλ-
λίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, του
Λουξεμβούργου, της Σλοβακίας, της Πορτογαλίας και
της Ισπανίας.

Η Ελλάδα θα ενισχυθεί με συνολικά 30,5 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων τα πρώτα 4 δισ. ευρώ αναμένεται να
εκταμιευτούν έως τα τέλη Ιουλίου, ενώ το συνολικό
ύψος των διαθέσιμων πόρων έως τα τέλη του έτους
προβλέπεται να φθάσει τα 7,5 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο αναμένεται να κινητοποιήσει πόρους
ύψους 60 δισ. ευρώ σε 106 μεγάλες επενδύσεις και 68
μεταρρυθμίσεις και βρίσκεται ήδη στη φάση της
εφαρμογής, με κάποια από τα έργα και τις μεταρρυθ-
μίσεις να βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πρωτοβου-
λία «Women TechEU», ένα νέο πρόγραμμα της Ε.Ε.

που στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγ-
μένης τεχνολογίας που διοικούνται από γυναίκες και
παρέχει βοήθεια ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να
πρωταγωνιστήσουν στον τομέα της υπερπροηγμένης
τεχνολογίας τού αύριο.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα
για τα οικοσυστήματα καινοτομίας του προγράμματος
«Ορίζων Ευρώπη» με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ). Τα στοιχεία δείχνουν
ότι μόνο το 15% των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσε-
ων ιδρύεται ή συνιδρύεται από γυναίκες, ενώ μόλις το
6% έχει ιδρυτικές ομάδες που αποτελούνται μόνο από
γυναίκες. Οι εν λόγω επιχειρήσεις που διοικούνται
από γυναίκες αντλούν λιγότερα επιχειρηματικά κεφά-
λαια απ’ ό,τι οι αντίστοιχες επιχειρήσεις που αποτε-
λούνται αποκλειστικά από άνδρες, συμπεριλαμβανο-
μένων των κεφαλαίων για επενδύσεις ζωτικής σημα-
σίας στα αρχικά στάδια, ενώ και τα ποσά που συγκεν-
τρώνουν συνήθως είναι χαμηλότερα. Σε όλη την Ευ-
ρώπη μόνο το 5% περίπου των επιχειρηματικών κεφα-
λαίων διοχετεύεται σε μικτές ομάδες και μόλις το 2%
σε ομάδες που αποτελούνται μόνο από γυναίκες.

Η πρωτοβουλία «Women TechEU» αντιμετωπίζει
αυτό το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την και-
νοτομία, στηρίζοντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις υπερ-
προηγμένης τεχνολογίας που διοικούνται από γυναί-
κες στα αρχικά στάδια που παρουσιάζουν τον υψηλό-

τερο κίνδυνο. Το πρόγραμμα θα προσφέρει χρηματο-
δοτική στήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις που διοι-
κούνται από γυναίκες με επιχορηγήσεις ύψους
75.000 ευρώ.

Η Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας,
Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, τό-
νισε: «Μέσω της πρωτοβουλίας “Women TechEU” θέ-
λουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των νεοφυών επιχει-
ρήσεων που διοικούνται από γυναίκες και να δημι-
ουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερπρο-
ηγμένης τεχνολογίας με περισσότερη δικαιοσύνη και
ευημερία. 

Πιστεύουμε ότι η σημερινή στήριξη σε γυναίκες
στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας θα αυ-
ξήσει τις πιθανότητές τους για επιτυχία και θα τονώσει
το συνολικό ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας,
ελκύοντας περισσότερα γυναικεία ταλέντα».

Υπολογίζεται έως 50 ελπιδοφόρες νεοφυείς επιχει-
ρήσεις στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας
από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τις συνδεδεμένες χώ-
ρες να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρώτης πι-
λοτικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της πρω-
τοβουλίας «Women TechEU», η οποία θα ολοκληρω-
θεί στις 10 Νοεμβρίου 2021.

Υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης και θα συνε-
χίσουμε να στηρίζουμε τη σύγχρονη και ευρωπαϊκή
Ελλάδα του μέλλοντος.

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Το Women TechEU στηρίζει τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας

Μ
ε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη η
κυβέρνηση επιχείρησε πρωτίστως μια κοι-
νωνική σφυγμομέτρηση: παρουσίασε τους

κεντρικούς άξονες του σχεδιασμού της, εισέπραξε
πλατιά κοινωνική κατακραυγή και μετρίασε τη φαινο-
μενική αποφασιστικότητά της με… αναβολή για Σε-
πτέμβριο. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η Νέα
Δημοκρατία δοκιμάζει τις ανοχές και τις αντοχές των
πολιτών με τέτοια «μαρκετίστικα» τρικ. Είναι, όμως, η
πρώτη φορά που θορυβήθηκε πραγματικά για την ομα-
λή κυβερνητική της προοπτική την επαύριον μιας τέ-
τοιας αντιμεταρρύθμισης.

Έπειτα από αρκετά «αμαρτωλά» νομοσχέδια, ακόμη
περισσότερες ανεύθυνες, δυσοίωνες και διχαστικές
εξαγγελίες και κυρίως μετά τη σταδιακή κατάρρευση
του πλαστού αφηγήματος για τη δήθεν επιτυχημένη
αντιμετώπιση της πανδημίας, το Μαξίμου βρίσκεται
κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο κι έτσι αναγκά-
στηκε σε άτακτη υποχώρηση. Τώρα αρχίζουν και αντι-
λαμβάνονται τα επιτελεία του κ. Μητσοτάκη ότι η επι-
κοινωνιακή διαχείριση είναι δίκοπο μαχαίρι και γραμ-
μάτιο με σύντομη ημερομηνία λήξης για τα δεδομένα
του πολιτικού χρόνου. Τώρα πια η ωμή πραγματικότητα
της διάχυτης αποτυχίας ήδη αποδομεί τις εικονικές
περικοκλάδες και τις προκλητικές αγιογραφίες που
τόσο επιμελώς προσπαθούν ακατάπαυστα να φιλοτε-

χνούν για λογαριασμό της κυβέρνησης τα καλοταϊσμέ-
να συστημικά ΜΜΕ. Ωστόσο, ακόμη και η ίδια η άτακτη
υπαναχώρηση στο μέτωπο του κοινωνικοασφαλιστι-
κού αποδεικνύει πόσο προσβλητική παραμένει για τον
πολίτη η νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας. Μπροστά
μας ξετυλίγεται ένα πολύ φθηνό και συνάμα πολύ τε-
τριμμένο και προβλέψιμο πολιτικάντικο τέχνασμα από
το βαθύ παρελθόν: η κυβέρνηση πιστεύει ότι τα «μπά-
νια του λαού» θα χαλαρώσουν τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες, οι οποίοι θα ξεχαστούν όπως ο ανέμελος
πρωθυπουργός, θα αδιαφορήσουν για τα φλέγοντα και
στην αναμπουμπούλα του Σεπτεμβρίου θα καταπιούν
αμάσητο το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Καμία έκπληξη, βέβαια, δεν προκαλεί αυτή η επιλο-
γή, αφού η παραδοσιακή αντίληψη και το (όχι και τόσο)
μύχιο όραμα της Νέας Δημοκρατίας θέλουν τους πολί-
τες πρόβατα και το μαντρί μεγάλο. Για αυτό και τον Σε-
πτέμβριο ο κ. Χατζηδάκης θα επιχειρήσει να επανέλθει
φορώντας στους ώμους του την κάπα όχι του σούπερ-
μαν αλλά του τσοπάνη. Θα έρθει πάλι να μας πει ότι στο
επικουρικό «έτσι κάνουν όλοι», θα συγκρίνει πάλι μή-
λα με πορτοκάλια για να πείσει ότι το Ασφαλιστικό μας
θα εξυγιανθεί μόνο αν τζογάρουμε τα αποθεματικά και
τις εισφορές στις διεθνείς χρηματαγορές.

Τι δεν θα μας πει ο κ. Χατζηδάκης; Ότι στα δυτικά
κράτη κατά κανόνα ο κάθε επαγγελματικός κλάδος

έχει το δικό του επικουρικό ταμείο και το διαχειρίζεται
όπως επιλέγουν οι ασφαλισμένοι του. Μάλιστα, συχνό-
τατα υπάρχει ειδική ρήτρα σε καταστατικά κείμενα των
Επικουρικών Ταμείων, η οποία επιτρέπει μόνο χαμη-
λού ή ελάχιστου ρίσκου επενδυτικές ή αποταμιευτικές
επιλογές για τα ταμειακά κεφάλαια. Επίσης, οι ασφαλι-
σμένοι λαμβάνουν τακτικά από το ίδιο το Ταμείο λεπτο-
μερή ανάλυση για την επενδυτική εξέλιξη γενικά, αλλά
και εξατομικευμένη εκτίμηση του ύψους της επικουρι-
κής σύνταξης που θα καρπωθούν όταν αποσυρθούν με
πλήρη ασφάλιση. Έτσι τηρούνται πλήρης διαφάνεια,
δημοσιότητα, λογοδοσία και παρέχεται δυνατότητα έγ-
καιρης αποτροπής των κινδύνων που οι ίδιες οι αστα-
θείς χρηματαγορές προκαλούν. Τέλος, οι επενδυτικές
επιλογές έχουν εύλογο αλλά όχι αόριστο χρονικό ορί-
ζοντα και επανεξετάζονται διαχρονικά σε συλλογικές
διαδικασίες.

Αν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας μπορούσε να
εγγυηθεί τέτοια χαρακτηριστικά, τότε θα υπήρχε τουλά-
χιστον μια στοιχειώδης βάση συζήτησης - αφού προ-
φανώς ακούγαμε πρωτίστως και με άνεση χρόνου τους
εκπροσώπους των ίδιων των ασφαλισμένων. Πώς,
όμως, να καταφέρει έστω ένα τέτοιο minimum, όταν το
μοντέλο της κινείται στη λογική του τζόγου και θέλει να
βάλει χέρι στα χρήματα των ασφαλισμένων για να κά-
νουν μπίζνες οι στρατηγικοί σύμμαχοι του Μαξίμου;

Ασφαλιστικό… στη λογική του τζόγου

της
Αγγελικής 
Αδαμοπούλου 

Βουλευτής 
Α’ Αθηνών 
ΜέΡΑ25, 
δικηγόρος
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ
Πρόεδρος ΕΟΔΥ

«Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως
κατά τη βραδινή διασκέδαση»

«Το υπερμεταδοτικό στέλεχος
Δέλτα θα επικρατήσει σύντο-
μα και στη χώρα μας», δηλώ-νει στην «Political» ο πρόεδρος του ΕΟΔΥΠαναγιώτης Αρκουμανέας. Προσθέτει ότιτα επιδημιολογικά ευρήματα μαρτυρούν ότιη ινδική μετάλλαξη «χτυπά» κυρίως τη νεο-λαία, καθώς διαπιστώνεται διασπορά τουιού κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε και εί-ναι πολύ δύσκολο να τηρηθούν τα απαραί-τητα μέτρα προφύλαξης. «Η πανδημία αυτήμας έχει μάθει να μην κάνουμε μακροπρό-θεσμες προβλέψεις», επισημαίνει ο κ. Αρ-κουμανέας, τονίζοντας ότι μόνο «όπλο»μας κατά του κορονοϊού είναι ο εμβολια-σμός, ενώ αφήνει σαφείς αιχμές σε εκεί-νους που διασπείρουν ψευδείς ειδήσειςστο Διαδίκτυο.
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Δυστυχώς η εμφάνιση του στελέχους Δέλ-
τα μάς πρόλαβε, κύριε Αρκουμανέα, και η
Ελλάδα δεν πρόλαβε να «χτίσει» το πολυ-
πόθητο τείχος ανοσίας του πληθυσμού. Τα
δεδομένα μέρα με τη μέρα είναι ολοένα και
πιο ανησυχητικά, οι εμβολιασμοί έχουν
«φρενάρει», με τον τουρισμό και την αγορά
να έχουν ανοίξει για τα καλά. Ποιο είναι το
σχέδιο από εδώ και πέρα; 
Είναι γεγονός ότι η μετάλλαξη Δέλτα έχει

δημιουργήσει παγκοσμίως μια έντονη ανησυ-
χία, επειδή, σύμφωνα με τις μελέτες, είναι κα-
τά 60% πιο μεταδοτική από την Άλφα (γνωστή
ως UK variant). Στη χώρα μας μέσω του Δι-
κτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ
εντοπίζουμε και καταγράφουμε όλα τα στελέ-
χη που έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα. Γίνε-
ται μια εξαιρετική, πολυσύνθετη και αποτελε-
σματική επιτήρηση και, μάλιστα, είχαμε εντο-
πίσει και ιχνηλατήσει τα πρώτα κρούσματα με
το στέλεχος Δέλτα από τον Απρίλιο. Τις τελευ-
ταίες εβδομάδες παρατηρούμε και στη χώρα
μας μια απότομη αύξηση των κρουσμάτων
Δέλτα και, όπως έχει προβλέψει και ECDC,
τους επόμενους μήνες αυτό θα είναι πιθανότα-
τα το κυρίαρχο στέλεχος. 

Το τείχος ανοσίας χτίζεται καθημερινά με
πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Πλέον το 60%
του ενήλικου πληθυσμού έχει κάνει τουλάχι-
στον μία δόση και πάνω από το 70% των πολι-
τών άνω των 60 ετών έχει εμβολιαστεί πλήρως.
Και, φυσικά, πρέπει να τονίσουμε ότι συνεχί-
ζουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την προ-
σπάθειά μας να εμβολιάσουμε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού
-ξεκινήσαμε με επιτυχία τους εμβολιασμούς
σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιο-
χές- προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση
κρουσμάτων που παρατηρούμε τις τελευταίες
μέρες. Να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι οι
ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας διατρέχουν
σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν
σοβαρά και να χρειαστούν νοσηλεία σε σχέση
με όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό
τους. Άρα το μήνυμα παραμένει ίδιο και τα δε-
δομένα αποδεικνύουν ότι είναι ξεκάθαρο και
μη αμφισβητήσιμο: το εμβόλιο σώζει ζωές. 

Τι συμπέρασμα βγάζετε από τον μέσο όρο
της ηλικίας των κρουσμάτων και πόσο σας
ανησυχούν οι ασυμπτωματικοί ασθενείς;
Έχετε εντοπίσει τις εστίες διασποράς, τα
σημεία όπου καταγράφονται οι μεγαλύτε-
ρες συρροές κρουσμάτων;
Η χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του

ECDC, είναι στις πρώτες θέσεις των χωρών
που διενεργούν τα περισσότερα τεστ για την
ανίχνευση του SARS-Cov-2. Έχουμε εφαρμό-
σει μια ξεκάθαρη και πολύ αποτελεσματική
στρατηγική testing, που περιλαμβάνει δεκά-
δες χιλιάδες τεστ από τις Κινητές Ομάδες Υγεί-
ας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, εκατοντάδες χιλιάδες
αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test), χιλιάδες
δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σύνορα της

χώρας, στοχευμένους ελέγχους όταν παρατη-
ρούνται μεγάλες συρροές κ.λπ. Τις τελευταίες
εβδομάδες παρατηρούμε μια συνεχή μείωση
του μ.ό. ηλικίας των κρουσμάτων, ο οποίος
πλέον είναι κάτω από τα 30 έτη (στην αρχή του
έτους ήταν τα 46 έτη). Είναι σαφές και προκύ-
πτει από την επιδημιολογική διερεύνηση των
θετικών κρουσμάτων ότι η μετάδοση του ιού
γίνεται κυρίως κατά τη βραδινή διασκέδαση,
όπου δυστυχώς παρατηρείται και η μεγαλύτε-
ρη έλλειψη συμμόρφωσης με τα βασικά μέτρα
προφύλαξης. 

Θεωρείτε επαρκή τα μέτρα που επανέρχον-
ται στη ζωή μας ή θα χρειαστεί να ληφθούν
αυστηρότερα; 
Από την αρχή της πανδημίας λαμβάνουμε

κάθε φορά τα όποια μέτρα έπειτα από συστη-
ματική και πολυσύνθετη ανάλυση μιας σειράς
επιδημιολογικών δεδομένων και πάντα έπειτα
από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων. Η πανδημία μάς έχει μάθει να
μην κάνουμε μακροπρόθεσμες προβλέψεις
και επιπροσθέτως όποιος έχει διαχειριστεί
κρίσεις γνωρίζει ότι πρέπει κάθε φορά να λαμ-
βάνει αποφάσεις βάσει των δεδομένων που
διαθέτει τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά ταυτό-
χρονα πρέπει να είναι έτοιμος να προσαρμόσει
τις δράσεις του και τη στρατηγική του όταν αυ-
τά τα δεδομένα αλλάξουν.

Πρόσφατα θεσπίσαμε τον υποχρεωτικό εμ-
βολιασμό σε συγκεκριμένες επαγγελματικές
ομάδες του πληθυσμού. Έτσι, καθίσταται υπο-
χρεωτικός ο άμεσος εμβολιασμός των εργα-
ζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
και από την 1η Σεπτεμβρίου ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός θα ισχύσει και για τους υγειονο-
μικούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Από τα στοιχεία που έχετε ποιο στέλεχος
του ιού επικρατεί στους νέους ασθενείς;
Τελικώς, τα εμβόλια μάς καλύπτουν από

όλες τις μεταλλάξεις;
Αυτήν τη στιγμή, όπως φαίνεται από τις ανα-

φορές του ΕΟΔΥ, το κυρίαρχο στέλεχος είναι το
Άλφα, αλλά λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών του το Δέλτα θα κυριαρχήσει μέσα
στους επόμενους μήνες. Ήδη καταγράφουμε
διπλασιασμό των κρουσμάτων που εντοπίζου-
με με τη μετάλλαξη Δέλτα κάθε εβδομάδα.
Μάλιστα, στα τελευταία αποτελέσματα που
έχουμε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής
Επιτήρησης εντοπίσαμε πολλά πολλά κρού-
σματα με τη μετάλλαξη Δέλτα σε περιφερει-
ακές ενότητες όπου έχουμε παρατηρήσει ση-
μαντική αύξηση των κρουσμάτων με χαμηλό
μ.ό. ηλικίας. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι τα
υπάρχοντα εμβόλια μας προστατεύουν από τον
Covid-19 και μειώνουν δραματικά τις πιθανό-
τητες να νοσήσει κάποιος σοβαρά. Αν όλοι δεί-
ξουμε την απαραίτητη εμπιστοσύνη στους επι-
στήμονες και τους ειδικούς, μόνο κερδισμένοι
θα βγούμε. Οι μετά Χριστόν προφήτες και οι
«ειδικοί» που «ανθούν» στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι αρκετοί, η αλήθεια όμως είναι
ότι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα το ουσια-
στικό στην κρίσιμη εθνική προσπάθεια που
κάνουμε όλοι μαζί. Και για αυτό ακριβώς
έχουν απομονωθεί από το μεγαλύτερο κομμά-
τι της ελληνικής κοινωνίας. 

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κυρίαρχος λό-
γος για τον οποίο οι πολίτες δεν εμβολιά-
ζονται και πώς θα τους πείσετε;
Καταρχάς, πρέπει να τονίσουμε τα εξαιρετι-

κά αποτελέσματα της καμπάνιας «Ελευθερία»,
που μας έχει φέρει στις πρώτες θέσεις στην
Ευρώπη ως προς το συνολικό ποσοστό των εμ-
βολιασμένων πολιτών με δύο δόσεις. Έχουμε
ξεπεράσει τους 9.300.000 εμβολιασμούς και
είναι κοινή διαπίστωση ότι όλοι οι πολίτες που
έχουν εμβολιαστεί έχουν εντυπωσιαστεί από
την οργάνωση, το κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρο-
νικά και τη θετική διάθεση των υγειονομικών
σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα. Αν εξαιρέσου-
με μια μικρή ομάδα ανθρώπων που είναι αρ-
νητές και δεν θα πειστούν ποτέ να εμβολια-
στούν, πιστεύω ότι η μεγάλη πλειονότητα των
Ελλήνων θα συνεχίσει να εμβολιάζεται σε έναν
ικανοποιητικό ρυθμό: όχι μόνο γιατί έτσι προ-
στατεύουν τον εαυτό τους από τον SARS-CoV-

2 και τις μεταλλάξεις του, αλλά και γιατί δεί-
χνουν σεβασμό στην οικογένειά τους, στους
συναδέλφους τους και, κατ’ επέκταση, σε ολό-
κληρη την κοινωνία. «Κανένας άνθρωπος δεν
είναι ένα αυτάρκες νησί», είχε πει ο Άγγλος
ποιητής και το πιστεύω ακράδαντα. Κάθε κρί-
κος έχει σημασία σε αυτή την αλυσίδα. Είμαστε
αλληλοεξαρτώμενοι σε όλα τα επίπεδα. Ζούμε
σε μια πόλη με ασφυκτικούς χώρους και ρυθ-
μούς και όχι διασκορπισμένοι στα αμόλυντα
βουνά. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Ας το
καταλάβουμε, λοιπόν, ότι κάθε ατομική από-
φαση και συμπεριφορά έχει αντίκτυπο στη
συλλογική υγεία και στο μέλλον όλων μας.

Έχετε ζήσει την πανδημία στη χώρα μας
από την πρώτη στιγμή. Πώς θα χαρακτηρί-
ζατε το λεγόμενο τέταρτο κύμα σε σχέση με
τα προηγούμενα; Είναι πιο σφοδρό, σας
φοβίζει περισσότερο και -αν ναι- γιατί;
Η αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων -

οφείλεται στη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης
Δέλτα αλλά και στη μη τήρηση των μέτρων
προστασίας που έχουν πλέον γίνει ή θα έπρεπε
να έχουν γίνει κοινός τόπος (μάσκα, αποστά-
σεις και πλύσιμο χεριών)-, όπως αναφέραμε
παραπάνω, προς το παρόν δεν συνδυάζεται με
σημαντική αύξηση των εισαγωγών στα νοσο-
κομεία και στις ΜΕΘ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλ-
λά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Είναι στο χέρι μας αυτό το κύμα να μην έχει τη
σφοδρότητα των προηγούμενων. Και θα επα-
ναλάβω: η μάχη θα κερδηθεί με τον εμβολια-
σμό. Με την ισχυρή προστασία που προσφέρει
το εμβόλιο έναντι της Δέλτα ο ιός θα έχει μει-
ωμένο αριθμό ξενιστών προκειμένου να δια-
σπαρεί και να δημιουργήσει μεγάλη πίεση στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο ΕΟΔΥ, το υπουργείο
Υγείας και όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς εί-
μαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να συνεχί-
σουμε με την ίδια επιτυχία τη μάχη με τoν
SARS-CoV-2 και να προασπίσουμε τη δημόσια
υγεία της χώρας. Επαγρυπνούμε διαρκώς και
δεν το βάζουμε ποτέ κάτω. Πρέπει όλοι μαζί να
συνεχίσουμε αυτή την τεράστια μάχη που δί-
νουμε εδώ και δεκαοκτώ μήνες. Ας κάνουμε
υπομονή και ας συνεχίσουμε την προσπάθειά
μας, παρ’ όλη τη συσσωρευμένη κούραση και
την αγωνία μας. Είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα
θα βγούμε νικητές.

«Να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι 
οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας 
διατρέχουν σημαντικά μεγαλύτερο 
κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά και να
χρειαστούν νοσηλεία σε σχέση με όσους
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό»

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Υψηλοί τόνοι
Για τζόγο σε βάρος των
επόμενων γενεών κα-
τηγορεί την κυβέρνη-
ση η τομεάρχης Εργα-
σίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ - Π.Σ. Μαριλίζα Ξε-
νογιαννακοπούλου σε
δήλωσή της σχετικά με
το σχέδιο νόμου για
την επικουρική ασφά-
λιση. Η πρώην υπουρ-
γός σημειώνει ότι «πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που πλήττει
τους νέους ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών». Έτσι θα το πάει
ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μήνυμα της Προέδρου
«Η ιδιότητα του νομικού είναι αυτή που
κάνει πιο οικεία τα συνταγματικά μου
καθήκοντα και την άσκηση των αρμο-
διοτήτων μου στην Προεδρία. Τα εφό-
δια και οι εμπειρίες που αποκόμισα
από τη δικαστική μου θητεία, ο βίος στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι το
ψυχικό και συναισθηματικό μου από-
θεμα, ο τρόπος που συνταιριάζει τη νο-
μική με την πολιτική μου αποστολή. Ο
Προέδρος της Δημοκρατίας, όπως και
ο δικαστής, οφείλει να ακούει με προ-
σοχή όλες τις πλευρές και να συνθέτει
τις διαφορές». Το είπε η ΠτΔ και μάλ-
λον απάντησε σε διάφορους.

Ικανοποίηση αιτήματος
Βρέθηκε η χρυσή τομή για τη λει-

τουργία της Σχολής Ψυχολογίας στο

Διδυμότειχο το ακαδημαϊκό έτος

2022-2023. Η πολύ σημαντική εξέ-

λιξη είναι ότι αποφασίστηκε να μη

χρησιμοποιηθεί κανένα σχολικό

κτίριο για την προσωρινή στέγαση

της Σχολής Ψυχολογίας. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια θα διεξά-

γονται σε πρώην κινηματογράφο της περιοχής.

Σε εγρήγορση
Η κρούση του γενικού συναγερμού

από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με σειρά

συσκέψεων που συγκαλεί στο Μέγαρο

Μαξίμου δεν είναι μια «τυπική» προει-

δοποίηση, αλλά η ανομολόγητη παρα-

δοχή ότι επί της ουσίας επίκειται μέσα

στο καλοκαίρι ένας νέος εκτροχιασμός

στη διαχείριση της πανδημίας. Τρέ-

χουμε προκαταβολικά, λοιπόν.

Απολύτως φιλολαϊκή και λογική 
η  απόφαση για τα μπλοκάκια

Τ
ο εισόδημα των επαγγελματιών που απο-
κτούν φυσικά πρόσωπα εκδίδοντας ΤΠΥ, τα
λεγόμενα μπλοκάκια, φορολογείται με την

κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Οι προ-
ϋποθέσεις που ισχύουν αθροιστικά και πρέπει να
έχουν φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα είναι να έχει γίνει

έναρξη στην Εφορία, να έχει δηλωθεί έδρα η κατοι-
κία, να έχει μέχρι τρεις εργοδότες ή και περισσότε-
ρους, αλλά το 75% του εισοδήματός του να προέρχε-
ται από τον έναν, να μην είναι μισθωτός και να μην
έχει εμπορική δραστηριότητα. Είναι από τις περι-
πτώσεις που λύνονται σοβαρά ζητήματα που απα-
σχολούσαν χιλιάδες πολίτες.
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Η
ισπανική εφημερίδα «El Pais» δημοσίευ-

σε ένα άρθρο-έρευνα για την Τουρκία ως

σταυροδρόμι ναρκωτικών. Όλες σχεδόν οι

σοβαρές διώξεις ναρκωτικών το έκαναν... Ευαγγέ-

λιο κυρίως λόγω των περιστατικών που περιγρά-

φει. 

Το κείμενο έλεγε μεταξύ άλλων: «Στις 16 Ιουνίου οι

υπάλληλοι των τελωνείων του λιμανιού της Mersin

στον νότο της Τουρκίας διέταξαν να γίνει έλεγχος

στα κοντέινερ ενός εμπορικού πλοίου που προερ-

χόταν από τον Ισημερινό. Το σκάνερ εντόπισε ύπο-

πτες εικόνες και τα σκυλιά της αστυνομίας το επι-

βεβαίωσαν. Μεταξύ των φορτίων με μπανάνες βρέ-

θηκαν 1.300 κιλά κοκαΐνης, η μεγαλύτερη ποσότη-

τα που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Τουρκία. Επτά μέ-

ρες μετά στο ίδιο λιμάνι εντοπίστηκαν και πάλι σε

άλλο κοντέινερ με μπανάνες από τον Ισημερινό 463

κιλά κοκαΐνης. Το όνομα της Τουρκίας άρχισε να

ηχεί ισχυρά στις διαδρομές της κοκαΐνης, καθώς

εκεί προορίζονταν οι 4,9 τόνοι που κατασχέθηκαν

πέρυσι στο λιμάνι της Κολομβίας, την Μπουενα-

βεντούρα, τα πάνω από 1.000 κιλά που εντοπίστη-

καν πέρυσι στο λιμάνι του Παναμά, το Κριστομπάλ,

όπως και άλλα 500 κιλά σε πλοίο που έμπαινε στη

διώρυγα του Παναμά τον Μάιο. Η Τουρκία πάντα

ήταν ένα σημείο-κλειδί στους δρόμους των ναρκω-

τικών. 

Η Europol επιβεβαιώνει ότι η τουρκική μαφία έχει

αρχίσει να εμπλέκεται στη διακίνηση της κοκαΐνης

απευθείας από τη Λατινική Αμερική με προορισμό

την Τουρκία αλλά και για να τη διανείμει εξ ονόμα-

τος άλλων οργανώσεων.

Όμως, ποιοι είναι οι αντιπρόσωποι της τουρκικής

μαφίας στην Λατινική Αμερική; Ο πρώτος που μίλη-

σε δημοσίως για τις επαφές Τουρκίας και του καρ-

τέλ Σιναλόα είναι ο Edgardo Buscaglia, ακαδημαϊ-

κός του Columbia University και σύμβουλος κυ-

βερνήσεων στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγ-

κλήματος». 

Ελπίζουμε, όταν θα καταλάβει η ευρωπαϊκή νομεν-

κλατούρα σε ποια μονοπάτια διολισθαίνει η Τουρ-

κία του Ερντογάν, να μην είναι τα πράγματα στο

απροχώρητο για την ίδια την Ευρώπη...

Βασίλης Tαλαμάγκας

Απίστευτο άρθρο
για την Τουρκία

anetnews24@gmail.com 
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Η μεγάλη επιστροφή των ΕΑΣ

Σ
ε νέα εποχή περνούν τα Ελληνικά
Αμυντικά Συστήματα, με την εται-
ρεία να διεκδικεί σημαντικό μερίδιο
στην παγκόσμια αγορά εξοπλισμών,

ενώ προσελκύει το ενδιαφέρον κολοσσών
της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας.

Η εντυπωσιακή παρουσία των ΕΑΣ στη
διεθνή έκθεση Defea 2021, που ολοκληρώ-
νεται σήμερα, τράβηξε τα βλέμματα εκθε-
τών και επισκεπτών. Όχι μόνο γιατί το περί-
πτερο των ΕΑΣ δεν θύμιζε σε τίποτα την
απαξίωση του παρελθόντος που βίωναν οι
περισσότερες εγχώριες βιομηχανίες αυτού
του τύπου και ορισμένες βιώνουν ακόμη και
σήμερα. Αλλά γιατί πέρα από την άρτια πα-
ρουσία στην έκθεση, που ανταγωνιζόταν σε
αισθητική και καινοτομίες ακόμη και μεγά-
λους οίκους του κλάδου, τα Ελληνικά Αμυν-
τικά Συστήματα είχαν να παρουσιάσουν και
πολύ σημαντικό έργο. Τα άλματα που έχουν
γίνει σε διοικητικό επίπεδο έχουν μεταμορ-
φώσει την εταιρεία που αποτελεί έναν από
τους σοβαρότερους παίκτες της αγοράς στα
Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Χρυσό» deal
Η μεγάλη επιστροφή των ΕΑΣ έγινε μέ-

σω… Αιγύπτου με το «χρυσό» deal των 3
εκατ. ευρώ για την προμήθεια πυρομαχικών
105mm. Η Αίγυπτος δεν είναι καθόλου ευ-
καταφρόνητη αγορά, καθώς επενδύει τερά-
στια ποσά σε εξοπλισμούς, ώστε να διατηρεί
σε υψηλό επίπεδο τις Ένοπλες Δυνάμεις
της. Η επίτευξη της συγκεκριμένης συμφω-
νίας ανέδειξε τις προοπτικές και τη δυναμι-
κή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας,
ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συνέργειες.
Ακολούθησε η ενεργοποίηση των «παγωμέ-
νων» εδώ και αρκετά χρόνια συμβάσεων με
το υπουργείο Άμυνας της Τυνησίας για την
προμήθεια πυρομαχικών 12,7x99mm,
ύψους 2,07 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση της
εταιρείας ξεκίνησε επαφές με ξένες πρε-
σβείες και επιμελητήρια.

Το επόμενο μεγάλο έργο που θα αναλάβει
η εταιρεία είναι αναμφίβολα το Εθνικό Τυ-
φέκιο. Οι μεγάλες και άμεσες ανάγκες των
Ενόπλων Δυνάμεων για το 2021 επέβαλαν τη
μετάθεση του νέου ατομικού οπλισμού για
τον επόμενο χρόνο, ώστε να ενταχθεί στον
προϋπολογισμό του 2022. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες από τη Λεωφόρο Μεσογείων, η
αρμόδια επιτροπή του Γενικού Επιτελείου
Στρατού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των
προσφορών από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, το Βέλ-
γιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Τσεχία και
την Αυστρία και επέδωσε τον σχετικό φάκε-
λο στην πολιτική ηγεσία προκειμένου να γί-
νει η τελική επιλογή. Όποια και αν είναι αυ-
τή, πάντως, ο νέος ατομικός οπλισμός, τυφέ-
κιο και πιστόλι, θα κατασκευαστεί στο εργο-
στάσιο των ΕΑΣ στο Αίγιο, ενώ στους όρους
της σύμβασης θα υπάρχει και το δικαίωμα
παραγωγής και εξαγωγής του οπλισμού σε
τρίτες χώρες, ώστε η Ελλάδα να αυξήσει το
αποτύπωμά της στην παγκόσμια αμυντική
βιομηχανία.

Η εταιρεία έχει αναλάβει ακόμη την ανα-
κατασκευή του Τεθωρακισμένου Οχήματος
Μάχης BMP - 1GR και την αναβάθμιση του
Συστήματος Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυ-

ραύλων RM-70, αυξάνοντας θεαματικά το
βεληνεκές και την ακρίβειά τους. Ταυτόχρο-
να, με τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δη-
μιουργία των κατάλληλων υποδομών τα ΕΑΣ
μπορούν να διεκδικήσουν έργο για πελάτες
του εξωτερικού στον τομέα του εκσυγχρονι-
σμού ρουκετών και πυρομαχικών.

Ακόμη, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
διεκδικούν τη συμπαραγωγή των πανίσχυ-
ρων αντιαρματικών συστημάτων Spike N-
LOS, για τα οποία η ελληνική πλευρά βρί-
σκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το
Ισραήλ. Η απόκτησή τους θα προσφέρει ου-
σιαστικό συντριπτικό πλεονέκτημα στον
Στρατό Ξηράς, αφού θα αποκτήσει τη δυνα-
τότητα προσβολής στόχων σε μεγάλη από-
σταση και με τρομακτική ακρίβεια. Τα Spike
NLOS μπορούν να τοποθετηθούν σε τροχο-
φόρα αλλά και σε ελικόπτερα, ενώ η συμπα-
ραγωγή τους θα μειώσει σημαντικά το κό-

στος απόκτησης του συστήματος για τις ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η επιστροφή των ΕΑΣ τράβηξε την προσο-
χή και των Αμερικανών, με τη Lockheed
Martin να βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, σε συζητήσεις με την εταιρεία για τα
πυρομαχικά των νέων ελικοπτέρων MH-60
Romeo, τα οποία θα αποκτήσει σύντομα το
Πολεμικό Ναυτικό.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το επόμενο μεγάλο έργο
που θα αναλάβει η εταιρεία
είναι αναμφίβολα 
το Εθνικό Τυφέκιο
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Π
αραμονές της επίσκεψης Ερν-
τογάν στην κατεχόμενη Κύπρο,
η τουρκική πρεσβεία στην Αθή-
να ρίχνεται στη «μάχη» των εν-

τυπώσεων και προσπαθεί, μέσω διαρρο-
ών στον Τύπο, να προβάλει το δήθεν «θε-
τικό» και «διαλλακτικό» πρόσωπο της Άγ-
κυρας, ρίχνοντας στο τραπέζι το χαρτί της
Χάγης. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι η Τουρ-
κία ποτέ δεν απέκλεισε τη Χάγη ως μέσο
για την επίλυση των διαφορών με την Ελ-
λάδα. Η μεγάλη διαφορά, όμως, για την
οποία ούτε η Άγκυρα ούτε και η τουρκική
πρεσβεία στην Αθήνα μίλησαν, είναι η
ατζέντα με την οποία θα οδηγηθούν οι δύο
χώρες στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Και εδώ είναι το πρόβλημα. Το τουρκικό
επιχείρημα, ότι οι συμφωνίες που έχει
υπογράψει η Ελλάδα με την Ιταλία και την
Αίγυπτο δείχνουν ότι «η Αθήνα έχει μετα-
τοπίσει τη στάση της στις αρχές που τη-
ρούσε για τα θέματα αυτά», δεν έχει καμία
απολύτως βάση, καθώς οι περιπτώσεις
αυτές δεν μπορούν να συγκριθούν. Η Ελ-
λάδα υπέγραψε ΑΟΖ με την Ιταλία λύνον-
τας ένα σχεδόν διαδικαστικό θέμα που
αφορά στους Ιταλούς αλιείς, ενώ με την
Αίγυπτο δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική
μετατόπιση πέραν της μικρής διαφορο-
ποίησης των ορίων της ΑΟΖ βάσει της μέ-
σης γραμμής. Αυτό που παρέλειψε να πει
η τουρκική πρεσβεία, όμως, είναι ότι η
Άγκυρα δεν θέλει την επίλυση της μίας και
μοναδικής διαφοράς ανάμεσα στις δύο
χώρες, που είναι η οριοθέτηση της υφα-
λοκρηπίδας και των θαλάσσιων ζωνών.
Αυτά που πραγματικά επιδιώκει είναι η
αναθεώρηση των Συνθηκών και η αλλαγή
στο στάτους του Αιγαίου.

Aπειλές
Η Αθήνα γνωρίζει καλά ότι προκειμέ-

νου οι δύο πλευρές να προσφύγουν στη
Χάγη πρέπει να υπογράψουν συνυποσχε-
τικό με το θέμα για το οποίο ζητούν την
απόφαση του δικαστηρίου. Η αναθεωρη-
τική στάση της Τουρκίας, η οποία «γκριζά-
ρει» περιοχές του αρχιπελάγους, αμφι-
σβητεί τα όρια του Εθνικού Εναέριου Χώ-
ρου, απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα αν
πράξει το μονομερές δικαίωμά της για
επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12

ναυτικά μίλια και ζητά δικαιοδοσία για
Έρευνα και Διάσωση στο μισό Αιγαίο, δεν
αφήνει κανένα περιθώριο για προσφυγή
στη Χάγη.

Στην ίδια λογική κινείται και η δήθεν
«ομολογία» του υπουργού Ενέργειας της
Τουρκίας ότι τα ερευνητικά πλοία της Άγ-
κυρας δεν θα πραγματοποιήσουν έρευνες
μεταξύ Ρόδου και Κρήτης, γιατί δεν έχουν
βρεθεί ενδείξεις για κοιτάσματα υδρογο-
νανθράκων. Αυτό που «ξέχασε» ο Ντον-
μέζ είναι ότι η περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο
και την Κρήτη αποτελεί τμήμα της ελληνι-
κής υφαλοκρηπίδας και η όποια έρευνα
επιχειρηθεί από τουρκικό πλοίο παραβιά-

ζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και την
Unclos.

«Κανείς στην Αθήνα δεν είναι τόσο αφε-
λής ώστε να πιστέψει ότι η Τουρκία θα
σταματήσει τις έρευνες και τις γεωτρήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο επειδή δεν
προέκυψαν ενδείξεις από τις σεισμικές
έρευνες», τονίζουν έμπειροι διπλωμάτες
στην «Political», σχολιάζοντας τις δηλώ-
σεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας.
Είναι, άλλωστε, σαφές ότι το κίνητρο της
Άγκυρας δεν είναι η ενεργειακή αυτονο-
μία, αλλά η άσκηση κυριαρχίας σε περιο-
χές ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα και
την Κύπρο. 

Η διαρροή περί προσφυγής 
από την πρεσβεία όχι μόνο 
είναι προσχηματική, αλλά 
δείχνει και την αγωνία 
της Άγκυρας να 
αποπροσανατολίσει από 
την εθνικιστική φιέστα 
που ετοιμάζει στην Αμμόχωστο

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τουρκική κοροϊδία για Χάγη - Κυπριακό

Εκδηλώσεις για την επέτειο του «Αττίλα»
Δεν σταματά να προκαλεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με καθη-

μερινές πλέον αναφορές στην επίσκεψη που θα πραγματοποι-
ήσει στις 19 και 20 Ιουλίου στα Κατεχόμενα. Απευθυνόμενος σε
στελέχη του ΑΚΡ, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι από την Αμ-
μόχωστο θα στείλει ηχηρά μηνύματα σε όλο τον κόσμο. «Την Τρί-
τη είναι η γιορτή των Θυσιών. Μια ημέρα πριν θα είμαστε στη Β.
Κύπρο με μια μεγάλη αντιπροσωπεία για να γιορτάσουμε και θα
προβούμε σε κάποια βήματα. Τα μηνύματα που θα δώσουμε από
εκεί θα εξαπλωθούν σαν κύματα για την τόνωση του ηθικού της
ΤΔΒΚ και θα δείξουν την αποφασιστικότητά μας σε όλο τον κό-
σμο». Μάλιστα, ο Ερντογάν προανήγγειλε κοινή συνεδρίαση των
Κοινοβουλίων της Τουρκίας και της λεγόμενης «Βουλής» του
ψευδοκράτους.

Τη σκυτάλη των προκλητικών δηλώσεων Ερντογάν πήρε ο
«προστατευόμενός» του ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ.
Στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιεί στην Τουρκία, συμ-
μετέχοντας σε εκδηλώσεις για την επέτειο του «Αττίλα», ο Τατάρ
χαρακτήρισε και πάλι «ειρηνευτική επιχείρηση» την εισβολή

στην Κύπρο, σημειώνοντας πως η «Τουρκική Δημοκρατία της
Βόρειας Κύπρου» θα υπάρχει για πάντα. Δεν παρέλειψε να ανα-
φέρει πως οι Τουρκοκύπριοι, μαζί με την Τουρκία, έχουν δι-
καιώματα σε όλη την έκταση της «Γαλάζιας Πατρίδας», ενώ για
μια ακόμη φορά επιχείρησε να βάλει «ταφόπλακα» στη λύση της
διζωνικής - δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. Ο
Χουλουσί Ακάρ υποστήριξε ότι η Ελλάδα «συνεχίζει την αδιάλ-
λακτη στάση της, κλιμακώνοντας την ένταση σε κάθε θέμα» και
συνέχισε: «Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να προστατεύ-
σουμε όχι μόνο τα δικά μας δικαιώματα αλλά και τα συμφέροντα
των Κύπριων αδελφών μας».

Χθες συνεδρίασε στη Λευκωσία το Εθνικό Συμβούλιο που
συγκάλεσε ο Νίκος Αναστασιάδης για να ενημερώσει τους πολι-
τικούς αρχηγούς εν όψει της επίσκεψης Ερντογάν στα Βαρώσια.
Για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη συζήτη-
σε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Γάλλο πρέσβη
στην Αθήνα Πατρίκ Μεζονέβ.



«Α
θάνατος Αξαρλιάν». Αυτό
είναι το μήνυμα -μέσω
ενός γραφικού με εναλλα-
γή μαύρου και γκρι χρώ-

ματος- που το πρωί της Τετάρτης «πλημμύ-
ρισε» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας
ελάχιστος φόρος τιμής στον φοιτητή Θάνο
Αξαρλιάν, που το νήμα της ζωής του κόπηκε
από τη «17 Νοέμβρη», την τρομοκρατική ορ-
γάνωση η οποία σημάδεψε τη μεταπολιτευ-
τική ιστορία της χώρας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και χθες, η μητέρα
του αδικοχαμένου φοιτητή, τα αδέρφια του
αλλά και πλήθος απλών πολιτών βρέθηκαν
στο σημείο της δολοφονίας, για να αφήσουν
ένα λουλούδι, να δείξουν ότι δεν ξεχνούν
και να στείλουν το μήνυμα πως η τρομοκρα-
τία δεν έχει καμία θέση στη Δημοκρατία μας.
Μπορεί να έχουν περάσει 29 χρόνια, αλλά ο
πόνος της οικογένειας, «βουβός» τις περισ-
σότερες φορές, δεν έχει υποχωρήσει. Όπως
δεν έχει παύσει και το τεράστιο «γιατί;». Γιατί
ένα παιδί μόλις 20 ετών, με όνειρα και λα-
χτάρα για τη ζωή, να χαθεί τόσο άδικα στον
βωμό ενός δήθεν ένοπλου αντάρτικου πό-
λεως; 

Μοιραίο πρόσωπο, τότε και τώρα, η Σταυ-
ρούλα Αξαρλιάν, η μητέρα του Θάνου, που
λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του παιδιού
της είχε καλέσει τους τρομοκράτες να κατα-
θέσουν τα όπλα και είχε προσφέρει ως αν-
τάλλαγμα τη ζωή της. Τον Απρίλιο του 2003,
στην πρώτη κατάθεση που είχε δώσει η κυ-
ρία Αξαρλιάν, είχε πει: «Περίμενα αυτή τη

στιγμή, γιατί δεν είχα μιλήσει ποτέ μου. Ο
γιος μου ήταν ένα χαρισματικό παιδί, που θα
προσέφερε στην κοινωνία. Θα μπορούσα να
μιλώ ώρες γι’ αυτόν. Όταν σκοτώθηκε, χά-
θηκε όλος ο κόσμος από μπροστά μου». Τον
Ιούνιο του 2006 ενώπιον του Πενταμελούς
Εφετείου συγκλόνισε το Πανελλήνιο: «Εγώ
τους προκάλεσα τότε. Δεν είχα καμία απάν-
τηση. Τώρα ζητούν συγγνώμη; Δεν υπάρ-
χουν για μένα αυτοί οι άνθρωποι. Ο γιος μου
έγινε θυσία...».

Για όσους θυμούνται τα ταραχώδη πρώτα
χρόνια της δεκαετίας του ’90, η δολοφονία
του Θάνου Αξαρλιάν άλλαξε σε μεγάλο βαθ-
μό το κλίμα που υπήρχε σε μέρος της ελλη-
νικής κοινωνίας για την τρομοκρατική οργά-
νωση-φάντασμα - μια «αρρωστημένη» συμ-

πάθεια που κάποιοι έδειχναν. Μάλιστα, είχε
προκαλέσει τριγμούς και στους κόλπους της
«17Ν». Τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνω-
σης που συμμετείχαν στο «χτύπημα» (σ.σ.:
με στόχο τον Γιάννη Παλαιοκρασσά) θα βρε-
θούν λίγες ώρες αργότερα στο ζαχαροπλα-
στεία «Χαρά» στα Πατήσια, θα συζητήσουν
ακόμη και το ενδεχόμενο της διάλυσης και
θα φύγουν άρον - άρον προτού γίνουν αντι-
ληπτοί. 

«Θα ήταν μόλις 49 ετών» 
Στο σημείο της δολοφονίας του Θάνου

Αξαρλιάν βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρ-
της και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης, προκειμένου να τιμήσει και αυ-
τός τον αδικοχαμένο φοιτητή. «Είκοσι εννέα

χρόνια τώρα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα,
στις τέσσερις και τρία πρώτα λεπτά, η μαμά
του Θάνου Αξαρλιάν, τα αδέρφια του, η οικο-
γένειά του, οι αγαπημένοι και οι φίλοι του
αφήνουν ένα λουλούδι, εκεί που δολοφονή-
θηκε από τους τρομοκράτες. Σήμερα, θα
ήταν μόλις 49 ετών. Ο ανιψιός του, ο Στέφα-
νος, έχει τα μάτια του», έγραψε σε ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την
οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία που
αγκαλιάζει τη μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν.
Άλλωστε και ο ίδιος έχει βιώσει την απώλεια
του πατέρα του, Παύλου Μπακογιάννη, από
τους εκτελεστές της τρομοκρατικής οργά-
νωσης «17Ν».

Θάνος Αξαρλιάν, 29 χρόνια μετά…

Μεσημέρι της 14ης Ιουλίου 1992 και η Ελλάδα συγκλονίζεται
στην είδηση ότι ένα νεαρό αγόρι, ένας φοιτητής μόλις 20 ετών,
έχει χάσει τη ζωή του από ρουκέτα της «17Ν» που προοριζόταν
για τον τότε υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Παλαιοκρασσά. 

Οι εικόνες από την ημέρα της δολοφονίας ακόμη και σήμερα
παραμένουν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη, με τον Θάνο
Αξαρλιάν να πληρώνει με τη ζωή του επειδή απλώς έτυχε να
διασχίζει τη διασταύρωση της Καραγιώργη Σερβίας με την οδό
Βουλής, στο Κέντρο της Αθήνας. Το ασθενοφόρο που φτάνει
γρήγορα στο σημείο απλώς επιβεβαιώνει ότι ο 20χρονος φοι-
τητής έχει εκπνεύσει. Με ένα τηλεφώνημα στην εφημερίδα
«Ελευθεροτυπία» οι τρομοκράτες θα εκφράσουν… τη λύπη
τους για την παράπλευρη απώλεια στον ένοπλο αγώνα. 

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, στο πρώτο του βιβλίο, θα γράψει:

«Ο πόνος μας μεγάλος, ο δικός μου αβάσταχτος. Τηλεφώνησα
αμέσως, εξέφρασα τη λύπη της “17Ν”». Ωστόσο, θα επιρρίψει
ευθύνες και στην ΕΛ.ΑΣ.: «Μπορεί να είχε ευθύνη η Αστυνομία,
να μπλόκαρε επί μισή ώρα σχεδόν το ασθενοφόρο. Όμως, την
κύρια ευθύνη την είχαμε εμείς». Ο καταδικασμένος σε 11 φο-
ρές ισόβια για δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης θα
γράψει ακόμα: «Ήταν ένα τραγικό λάθος. Το μοναδικό λάθος
της “17Ν”». 

Ο Βασίλης Τζωρτζάτος, όμως, θα αφήσει (σ.σ.: επιστολή στην
«Ελευθεροτυπία» το 2014) υπονοούμενα για τον θάνατο του
Θάνου Αξαρλιάν, γράφοντας επί λέξει: «Ο τρίτος σύντροφος
που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο από πριν του είπε: “Γιατί το πά-
τησες, αφού είχε κόσμο που είναι μέσα στα αίματα”. Απάντησε:
“Υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες”».

Η ρουκέτα των τρομοκρατών που πλήγωσε όλη την Ελλάδα

Ο πόνος της οικογένειας 
για τον χαμό του φοιτητή, 
του οποίου το νήμα της ζωής
κόπηκε από τη «17Ν» 
δεν έχει υποχωρήσει…
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Κύκλωμα μαστροπείας:
«Δείχνει» άλλους δύο 
η 19χρονη 

Στην άκρη του νήματος που οδηγεί
σε κύκλωμα σωματεμπορίας επιχει-
ρεί να φτάσει η ΕΛ.ΑΣ., μετά τη σύλ-
ληψη του 39χρονου επίορκου αστυ-
νομικού και την αποκάλυψη των
όσων βίωσε μαζί του η 19χρονη Δ.,
μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες που
παρέμεινε στο σπίτι-κολαστήριο της
Ηλιούπολης. 

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη ονόματα
περιλαμβάνονται στη δικογραφία που
σχημάτισαν οι αστυνομικοί των Εσω-
τερικών Υποθέσεων για το κύκλωμα
μαστροπείας, στα δίχτυα του οποίου
φέρεται να είχε πέσει η νεαρή κοπέ-
λα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο
αυτά άτομα αναφέρονται στο διαβιβα-
στικό ως «Γιάννης» και «Μάξιμος»,
ενώ φέρονται να εμπλέκονται στα κα-
τά περίσταση αδικήματα της εμπο-
ρίας ανθρώπων, της διακίνησης ναρ-
κωτικών κ.ά. Όσον αφορά στον «Γιάν-
νη», είναι το άτομο που, σύμφωνα με
πληροφορίες, η 19χρονη υπέδειξε
στις Αρχές ως «οδηγό» του κυκλώμα-
τος, καθώς την παραλάμβανε από το
σπίτι της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου,
την πήγαινε στα ραντεβού με τους πε-
λάτες, την ανέμενε και στη συνέχεια
την επέστρεφε. 

Ο «Μάξιμος», ο ρόλος του οποίου
στο κύκλωμα μαστροπείας δεν έχει
ακόμα διευκρινιστεί, υποδείχθηκε
από τη 19χρονη ως άτομο το οποίο
πήγαινε στο σπίτι της Ηλιούπολης,
προκειμένου να προμηθεύσει τον
απότακτο αστυνομικό με ναρκωτικές
ουσίες και συγκεκριμένα με κοκαΐνη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην
κατάθεσή της η Δ. για τα όσα είχε δει
να συμβαίνουν μπροστά της με ναρ-
κωτικά, «ο Δ. πλήρωνε 50 ευρώ για
την κοκαΐνη. Μαζί με τον Μ. έκαναν
χρήση των ναρκωτικών ουσιών στο
σπίτι, ενώ κάποιες φορές κοκαΐνη
έκαναν και κάποιες από τις κοπέλες».

Ρεπορτάζ: Μαρία Δήμα

Ω
μή ανήλικη βία, με αμούστακους πα-
ραβάτες και σκληρά μαχαιρώματα μέ-
ρα μεσημέρι στην καρδιά της πόλης
κατέγραψε και πάλι το τελευταίο εικο-

σιτετράωρο το αστυνομικό δελτίο! Εννιά παιδιά,
συσπειρωμένα σαν συμμορία, οδηγήθηκαν
χθες από τους αστυνομικούς στον εισαγγελέα
Ανηλίκων και από εκεί στον αρμόδιο ανακριτή,
για αδικήματα τα οποία δεν συνάδουν με την
τρυφερότητα των εφηβικών τους χρόνων.

Το «κατόρθωμά» τους -τουλάχιστον για δύο
εξ αυτών επαναλαμβανόμενο!- είναι ότι λήστε-
ψαν, μαχαίρωσαν τρεις φορές και γρονθοκόπη-
σαν στο κεφάλι ένα 14χρονο αγόρι, για να του
αφαιρέσουν το κινητό. Έξι αγόρια και τρία κορί-
τσια, αφού έχουν αποβιβαστεί από το λεωφο-
ρείο σε κεντρικό σημείο του Αλίμου, περικυ-
κλώνουν το συνομήλικο θύμα τους, το ακινητο-
ποιούν και στη συνέχεια του καταφέρνουν τρεις
μαχαιριές στα πλευρά, με… λάφυρο το κινητό το
οποίο κρατούσε στα χέρια του!

Τη δράση της ανήλικης συμμορίας, λίγα λε-
πτά πριν αλλά και λίγα λεπτά μετά την αιματη-
ρή επίθεση σε βάρος του ανυποψίαστου αγο-
ριού, καταγράφει κάμερα η οποία είναι τοπο-
θετημένη στον δρόμο, κοντά στο ταχυφαγείο
στον Άλιμο όπου διαδραματίστηκε το σοκαρι-
στικό περιστατικό. Ενώ ο νεαρός αιμορραγεί
στα πλευρά και στο πίσω μέρος του σώματός
του, αυτόπτες μάρτυρες ειδοποιούν την Αστυ-
νομία. Τα υπόλοιπα μέλη της παρέας του θύ-
ματος ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Στο σημείο
έσπευσε η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η οποία κατάφερε να
συλλάβει τους δράστες που είχαν απομα-
κρυνθεί λίγα μέτρα από το σημείο της επίθε-

σης, με δύο μαχαίρια πάνω τους καθώς και το
κλεμμένο κινητό.

«Ζει από θαύμα»
Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία

Σόφια» και, αφού νοσηλεύτηκε, χθες επέστρε-
ψε σπίτι του, ενώ οι ανήλικοι δράστες αναμένε-
ται να απολογηθούν στον ανακριτή για βαριές
κατηγορίες, οι οποίες απαγγέλθηκαν σε βάρος
τους, όπως ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα
από κοινού, απόπειρα ανθρωποκτονίας και πα-
ράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σύμφωνα
με πληροφορίες, πρόκειται για παιδιά μετανα-
στών, με καταγωγή από την Αλβανία, τη Γεωργία
και τη Μολδαβία. Δύο από αυτά έχουν απασχο-
λήσει τις Αρχές και στο παρελθόν.

Ο 14χρονος, μαζί με τον πατέρα του, προσήλ-
θε μετά τη σύντομη νοσηλεία του στο Αστυνομι-
κό Τμήμα Αλίμου, όπου κρατούνταν οι εννιά
δράστες, και τους αναγνώρισε. «Το παιδί μου ζει
από θαύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δη-
λώσεις του στους δημοσιογράφους ο πατέρας
του 14χρονου. Σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις
του, το παιδί του έχει ράμματα και στο κεφάλι
του από τα χτυπήματα των δραστών. «Αυτά πρέ-
πει να σταματήσουν», είπε, διευκρινίζοντας ότι
για αυτόν τον λόγο βγαίνει και μιλάει δημόσια…

ΒΒγήκαν μαχαίρια 
και στην Κηφισιά 

Δεν έχουν τέλος το τελευταίο διά-
στημα οι αιματηρές επιθέσεις σε βά-
ρος ανήλικων θυμάτων. Τις περισ-
σότερες φορές οι δράστες είναι επί-
σης άτομα που δεν έχουν ενηλικιω-
θεί. Μία ακόμα αιματηρή συμπλοκή,
αυτήν τη φορά με θύμα έναν 17χρο-
νο, σημειώθηκε τις προηγούμενες
ημέρες στην Κηφισιά. Σύμφωνα με
πληροφορίες, συμμορία οκτώ ατό-
μων επιτέθηκε στον νεαρό και τον
τραυμάτισε με μαχαίρι. 

Η Ασφάλεια Κηφισιάς έχει συλλά-
βει δύο δράστες και έχει ταυτοποι-
ήσει άλλους τέσσερις. Ένας από
τους δράστες τραυμάτισε με μαχαίρι
στον μηρό τον 17χρονο, ενώ οι υπό-
λοιποι συνέχισαν να τον χτυπούν με
κλοτσιές και γροθιές, εγκαταλεί-
ποντάς τον αιμόφυρτο. Ο 17χρονος
μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παί-
δων και νοσηλεύεται για έκτη ημέ-
ρα, φέροντας δύο τραύματα από μα-
χαίρι και κατάγματα στη γνάθο. Δια-
πιστώθηκε από την αστυνομική
έρευνα πως δύο από τους κατηγο-
ρουμένους είχαν εμπλακεί στο πα-
ρελθόν σε αιματηρή ληστεία με μα-
χαίρι σε βάρος άλλου ανήλικου μα-
θητή.

Στον εισαγγελέα
οδηγήθηκαν χθες εννιά
άτομα - Μεταξύ άλλων,
κατηγορούνται για
απόπειρα ανθρωποκτονίας 
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Δολοφονική επίθεση
σε 14χρονο από 
συμμορία ανηλίκων



Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης 

Σ
ε... υψηλές πτήσεις εξακολου-
θούν να κινούνται τα κρούσματα
στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, η
μετάλλαξη Δέλτα δείχνει να κυ-

ριαρχεί. Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις
των ειδικών για το άμεσο μέλλον, ενώ σε
κάθε ευκαιρία τονίζουν τη σημασία του
εμβολιασμού. 

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.938 -σε
σύνολο 72.568 τεστ- εκ των οποίων 7 εν-
τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθε-
νών με κορονοϊό είναι 7, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 12.813. Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
135, ενώ οι εισαγωγές νέων Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 100.
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική, κα-
θώς από τα 2.938 νέα κρούσματα που
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ οι 1.423 μολύνσεις
εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Στη Θεσ-

σαλονίκη εντοπίστηκαν 179 κρούσματα
και στην Κρήτη 323.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθηγητής
Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ, Νίκος Σύψας,
εκτίμησε ότι, αν αυτή η πορεία συνεχι-
στεί, τα κρούσματα μπορεί να φτάσουν
μέχρι και τα 20.000! «Η επιδημία θα κλι-
μακωθεί γρήγορα και απότομα, στα μέσα
προς τέλη Αυγούστου, με πολλές χιλιάδες
κρούσματα κάθε μέρα. Αν συνεχιστεί αυ-
τή η εκθετική τάση, μπορεί να φτάσουμε
στα 15.000 και 20.000 κρούσματα. Και
αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε πολλούς
ανεμβολίαστους και θα πρέπει να αντιμε-
τωπίσουμε το τέταρτο κύμα της πανδη-
μίας», ανέφερε ο κ. Σύψας στον ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε ότι
η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού θα
αντιπροσωπεύει το 90% των στελεχών
που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έως τα τέλη Αυγούστου, καθώς
και πως οι δύο δόσεις εμβολίου κατά της
Covid-19 είναι απαραίτητες για την προ-
στασία από την ταχέως διαδεδομένη αυ-
τήν παραλλαγή. 

Στην τελευταία ενημέρωση του EMA
και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης
και Ελέγχου Νοσημάτων (EDCD) τονίζε-
ται ότι η παραλλαγή Δέλτα (B.1.617.2) εί-
ναι μια μετάλλαξη «ανησυχίας», που εξα-
πλώνεται γρήγορα στην Ευρώπη και μπο-
ρεί να παρεμποδίσει σοβαρά τις προσπά-
θειες για τον έλεγχο της πανδημίας. Τα
στοιχεία δείχνουν ότι είναι 40% έως 60%
πιο μεταδοτική από την προηγούμενη πα-
ραλλαγή Άλφα (Β.1.1.7), η οποία ήταν η
πρώτη σημαντική παραλλαγή ανησυχίας

στην Ε.Ε. Επιπλέον, η παραλλαγή Δέλτα
μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερο κίν-
δυνο νοσηλείας.

Τα στελέχη του Λιμενικού αναλαμβάνουν από
σήμερα τους ελέγχους για την επιβίβαση στα
πλοία, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε χθες από τον υπουργό Ναυτι-
λίας Γιάννη Πλακιωτάκη και την ηγεσία του Λιμενι-
κού Σώματος. Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες που
πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να βρίσκονται
στο λιμάνι τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν από την
ώρα αναχώρησης του πλοίου, ώστε να περνούν
από τον έλεγχο. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, μετά το πέ-
ρας της σύσκεψης, δήλωσε τα εξής: «Ζητώ τη συ-
νεργασία όλων όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με
πλοία. Παρακαλώ να έχουν μαζί τους τα απαραίτη-
τα έγγραφα, να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα προ-
στασίας, να ακολουθούν τις υποδείξεις των γυναι-
κών και των ανδρών του Λιμενικού Σώματος. Επί-
σης, για τη διευκόλυνσή τους, να βρίσκονται στο λι-
μάνι τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν από την προ-

γραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου».
Υπενθυμίζεται πως η επιβίβαση των επιβατών

στα πλοία από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος
προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται
εφόσον οι επιβάτες:
� Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών
τον εμβολιασμό για κορονοϊό και επιδεικνύουν πι-
στοποιητικό εμβολιασμού.
� Έχουν διαγνωστεί αρνητικοί είτε σε εργαστηρια-
κό έλεγχο για κορονοϊό με τη μέθοδο PCR εντός
των τελευταίων 72 ωρών είτε σε εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test) εντός
των τελευταίων 48 ωρών.

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι
ανήλικοι έως 12 ετών (γεννημένοι μετά την
1/7/2009), ενώ για τους ανήλικους από 12-18 ετών
(γεννημένοι πριν από τις 30/6/2009) η υποχρέωση
καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test από
τον κηδεμόνα.

Το Λιμενικό αναλαμβάνει τους ελέγχους επιβίβασης στα πλοία 

Στα 2.938 τα κρούσματα 
το τελευταίο 24ωρο -
Δυσοίωνες οι προβλέψεις 
για τον Αύγουστο…

Προ των πυλών 
το 4ο κύμα - SOS για
τη μετάλλαξη Δέλτα 
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Ιόνια Νησιά

Απαλλάσσεται η Λευκίμμη 
Κερκύρας από τα δέματα 
υπολειμμάτων

Υπογράφηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα η απόφαση για τη μεταφο-
ρά των 8.000 τόνων δεματοποιημένου υπολείμμα-
τος, από την επεξεργασία των αστικών στερεών απο-
βλήτων, από τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμ-
μάτων (ΧΥΤΥ) Νότιας Κέρκυρας στον νομίμως λει-
τουργούντα Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Παλαί-
ρου, στη θέση Κακοπετριά του Δήμου Ακτίου - Βόνι-
τσας. Για την εκτέλεση του έργου εξασφαλίστηκε
χρηματοδότηση 900.000 ευρώ από τον προϋπολογι-
σμό του ΠΔΕ. Υπενθυμίζεται ότι σχετικό αίτημα είχε
υποβάλει η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και πρό-
εδρος του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα -
Τσαγκαροπούλου, με το οποίο ζητούσε ιδιαίτερη μέ-
ριμνα για άμεση επίλυση του χρονίζοντος θέματος
στη Λευκίμμη Κέρκυρας.

Λαμία

Πέντε εκατ. ευρώ για ενεργειακή
αναβάθμιση του νοσοκομείου

Εξασφαλίστηκε
από την Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελ-
λάδας η χρηματο-
δότηση για το έργο
«Ενεργειακή ανα-
βάθμιση του γενι-
κού νοσοκομείου
Λαμίας - παραγω-
γή ενέργειας με
χρήση ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας». Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014
- 2020» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκεκριμέ-
να στον Άξονα Προτεραιότητας «Εφαρμογή στρατηγικών επίτευ-
ξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις
αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)». Ο προϋπολογισμός είναι 4.960.361 ευ-
ρώ. Σύντομα θα υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γ.Ν. Λαμίας για την έναρξη
της διαδικασίας δημοπράτησης και εκτέλεσης του έργου.

ΟΤΑ Ηλείας

Παράταση έκδοσης πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας παιδικών σταθμών
Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (30 Αυγούστου)
για την παροχή πιστοποιητικού πυρασφάλειας παιδικών σταθ-
μών ζητούν οι εργαζόμενοι στους Δήμους Πύργου, Αρχαίας
Ολυμπίας και Ζαχάρως. Εξηγούν πως «λόγω των δύσκολων
συνθηκών που αντιμετωπίζει όλη η χώρα με την πανδημία και
παρά τις όποιες ενέργειες έχουν γίνει από τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες, είναι αδύνατο να προλάβουμε τις ημερομηνίες».
Προς τούτο καλούν τους δημάρχους και τους βουλευτές του
Νομού Ηλείας να παρέμβουν άμεσα στο υπουργείο Εσωτερι-
κών για την επίλυση του ζητήματος.

Πρωτεύουσα του βιβλίου γίνεται και πάλι η Θεσσαλονίκη, καθώς επιστρέφει στην πόλη η
Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Νίκος Κούκης
συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα και τον δήμαρχο Κωνσταντίνο
Ζέρβα προκειμένου να αποφασίσουν κοινές δράσεις. Έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση των
πολιτιστικών φορέων και των εμβληματικών χώρων που θα καταδείξουν τη σημασία του
βιβλίου ως πολιτιστικού αγαθού και συγχρόνως θα αναδείξουν τη Θεσσαλονίκη ως Διεθνή
Πρωτεύουσα του Βιβλίου. Αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν η κεντρική βιβλιοθήκη του δήμου
αλλά και οι δεκαπέντε περιφερειακές δημοτικές βιβλιοθήκες και να πραγματοποιηθούν
δράσεις συνδεόμενες με τη ΔΕΒΘ σε χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους, ώστε οι πολίτες να συμμετέχουν με φυσικό ή και διαδικτυακό τρόπο. Τη
18η ΔΕΒΘ διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τη ΔΕΘ-Helexpo, τους Συλλόγους Ελλήνων
Εκδοτών και ανεξάρτητους εκδότες, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου. Η 18η ΔΕΒΘ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

Εγκρίθηκε από τον υπουργό Υποδομών
Κώστα Καραμανλή η διαγωνιστική διαδικα-
σία για την ανάδειξη Χρηματοοικονομικού
Συμβούλου για τη διεξαγωγή Διεθνούς Δια-
γωνισμού ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έρ-
γου «Κατασκευή φράγματος ποταμού Ενι-
πέα Φαρσάλων (στη θέση Παλιοδέρλι), δι-
κτύων διανομής νερού και λοιπών συνοδών
έργων». Υπενθυμίζεται ότι το φράγμα στη
Σκοπιά Φαρσάλων είναι ένα από τα πέντε
στη Θεσσαλία για τα οποία ο περιφερειάρ-
χης Κώστας Αγοραστός είχε διεκδικήσει
και πετύχει τον χαρακτηρισμό τους ως έρ-
γων εθνικού επιπέδου, ειδικών και σημαν-
τικών και την ένταξή τους στον προγραμμα-
τικό σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.

!Προχωρά ο διαγωνισμός 
για το φράγμα Ενιπέα 
Σκοπιάς Φαρσάλων

Κρήτη 

Πρωτοστατεί στην πρόληψη
καρκίνου δέρματος -
μελανώματος
Εβδομάδα ενημέρωσης για την «πρόληψη και έγκαι-

ρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος και του με-

λανώματος» οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συ-

νεργασία με τον Όμιλο Εθελοντών ΑγκαλιάΖω κατά

του Καρκίνου. Την Παρασκευή 16 Ιουλίου θα πραγμα-

τοποιηθεί ημερίδα με τίτλο «Μελάνωμα: Νεότερες

εξελίξεις στη διάγνωση και αντιμετώπιση». Το Σάβ-

βατο 17 Ιουλίου θα διοργανωθούν ενημερωτικές εκ-

δηλώσεις για τη σωστή ηλιοπροστασία και την πρό-

ληψη του καρκίνου του δέρματος. 
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Πρωταγωνιστούν στη 18η Διεθνή  Έκθεση Βιβλίου

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία - Θεσσαλονίκη
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«Η
ΕΕΤΑΑ αλλάζει σελίδα και
αφήνει πίσω της την εσωστρέ-
φεια», τόνισε ο πρόεδρος της

ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη συ-
νεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυ-
ξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και υπο-
γράμμισε ότι ο ρόλος της στην αρωγή των
Δήμων της Ελλάδας είναι πολύ κρίσιμος σε
μια εποχή που οι δήμοι ετοιμάζονται να
διεκδικήσουν πόρους από τα χρηματοδοτι-
κά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο νέος πρόεδρος της ΕΕΤΤΑ Δημήτρης
Μαραβέλιας, αναφερόμενος στην παρου-
σία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερι-
κών στην πρώτη συνεδρίαση, τόνισε ότι «η
επίσκεψη του κ. Στέλιου Πέτσα στα γρα-
φεία της εταιρείας σηματοδοτεί την εμπι-
στοσύνη της Πολιτείας στη νέα διοίκηση
και την αλλαγή σελίδας. Προχωρούμε στην

υλοποίηση των σημαντικών προγραμμάτων
της εταιρείας για την ανάπτυξη και τη συνο-
χή της χώρας».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της ΕΕΤΑΑ Σπύρος Σπυρίδων, ο
οποίος έχει και την περισσότερη εμπειρία
καθώς συμμετείχε και στην προηγούμενη
διοίκηση, αναφέρθηκε στα δύο κορυφαία
προγράμματα που υλοποιεί σήμερα η εται-
ρεία. Επισήμανε ότι στην Εναρμόνιση Οικο-
γενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (παι-
δικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κ.λπ.) έχει ήδη κάνει
το άλμα της ψηφιοποίησης των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών, σε συνεργασία με το
υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης,
προς όφελος των πολιτών, ενώ τόνισε την
υποστήριξη των δήμων (κυρίως των μικρό-
τερων) της χώρας με την Τεχνική Υπηρεσία,
που συντελεί στην ανάπτυξη και την κοινω-
νική συνοχή των πολιτών της.

Νέο ΚΑΠΗ στην Πεύκη μέσω περιφέρειας
Στην τελική ευθεία μπαίνει η

δημιουργία ΚΑΠΗ στην Κάτω
Πεύκη μετά την παραχώρηση
οικοπέδου του ΕΦΚΑ από τον
υπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Κωστή Χα-
τζηδάκη και την εξασφάλιση
χρηματοδότησης από την Περι-
φέρεια Αττικής. Στη συνάντηση
που έγινε στο δημαρχείο ο δή-
μαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης
Τάσος Μαυρίδης ενημέρωσε
τον περιφερειάρχη Γιώργο Πα-
τούλη και τον υπουργό για τα σχέδια ανέγερσης του κτιρίου, το οποίο θα είναι συνολικού
εμβαδού 400 τετραγωνικών μέτρων και, σύμφωνα με τη μελέτη που βρίσκεται στη φάση
της ολοκλήρωσης, έχει προϋπολογισμό 750.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη κτιριακή δομή, η
οποία θα δημιουργηθεί στην Κάτω Πεύκη, αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες της τρίτης
ηλικίας της περιοχής. Μετά τη συνάντηση στο δημαρχείο πραγματοποιήθηκε επίσκεψη -
αυτοψία στο σημείο ανέγερσης του ΚΑΠΗ. 

Ανάπλαση των
Προσφυγικών 
του Ταύρου

Μια μεγάλη επιτυχία δημάρχου Μο-
σχάτου - Ταύρου Ανδρέα Ευθυμίου
αποτελεί η ένταξη στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» του έργου για τις
παρεμβάσεις ανάπλασης στην περιο-
χή των Προσφυγικών του Ταύρου με
στόχο τη δημιουργική ανάδειξη του
ιστορικού φορτίου του χώρου αυτού,
παράλληλα με τη δημιουργία ενός χώ-
ρου οικείου για ελεύθερη και προστα-
τευμένη υπαίθρια παραμονή. Αφού ο
Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου υπέβαλε
έναν πλήρη φάκελο μελέτης μαζί με
όλα τα απαιτούμενα από το υπουργείο
Εσωτερικών έγγραφα, ήρθε η απόφα-
ση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτε-
ρικών Στέλιου Πέτσα για την ένταξη
του μεγάλου αυτού έργου με προϋπο-
λογισμό 4.831.000 ευρώ.
Ο κ. Ευθυμίου τόνισε: «Είμαι ιδιαίτερα
χαρούμενος γιατί με συστηματική
δουλειά και σοβαρότητα φέρνουμε
πόρους για έργα. Θέσαμε ως προτε-
ραιότητα την ανάπλαση της ευρύτερης
περιοχής των Προσφυγικών και των
Σφαγείων και συνεχίζουμε διεκδι-
κώντας έργα για όλη την περιοχή του
Ταύρου».

Μάκης Βορίδης: «Ίσως
και υποχρεωτικοί 
οι εμβολιασμοί»

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο να
εφαρμοστεί ο υποχρεωτικός εμβο-
λιασμός των εργαζομένων στο Δημό-
σιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης, τονίζοντας, πάντως, ότι αυτήν τη
στιγμή δεν είναι στο τραπέζι εξειδι-
κευμένα μέτρα στο Δημόσιο. Πάντως,
στην τηλεοπτική συνέντευξή του ο κ.
Βορίδης ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να
υπάρξει ένα διάστημα προσαρμογής
όσον αφορά στο ζήτημα της εφαρμο-
γής των μέτρων, ενώ υπογράμμισε ότι
η αναστολή είναι ένα μέτρο που δίνει
τη δυνατότητα της προσαρμογής: «Το
νόημα της αναστολής είναι ο χρόνος
που δίνεται στην επιχείρηση και τον
εργαζόμενο να αποφασίσουν, δεν
μπορεί να είναι επ’ άπειρον».

Σε ποιον δήμο της Αττικής έχει
αρχίσει να διαφαίνεται ότι η
παράταξη του δημάρχου σιγά
σιγά απορροφά τη συνεργαζό-
μενη παράταξη; Όσοι γνωρί-
ζουν πρόσωπα και πράγματα
δεν αποκλείουν στις εκλογές
του 2023 τα περισσότερα από
τα μεγάλα στελέχη της «συ-
νεργαζόμενης» να είναι υπο-
ψήφια με τον δήμαρχο, εκτός
και αν… τελικά είναι μαζί του
υποψήφιος και ο επικεφαλής
της «συνεργαζόμενης», οπότε
δεν θα υπάρχει κανένα πρό-
βλημα!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ασφαλίζει και 
ομορφαίνει 
τα προαύλια
Ένα ακόμη σημαντικό έργο ξεκίνησε ο
δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης,
ξεκινώντας την πλήρη αναβάθμιση των
προαυλίων των σχολείων του δήμου!
Συνολικά ανακαινίζονται δώδεκα γήπε-
δα που βρίσκονται στα σχολικά προαύ-
λια, ενώ θα δημιουργηθούν και επιπλέ-
ον έντεκα ολοκαίνουρια γήπεδα μπά-
σκετ, βόλεϊ, αθλοπαιδιών. Για την ακρί-
βεια, το έργο περιλαμβάνει την πλήρη
ανακατασκευή όλων των χώρων άθλη-
σης στα σχολεία, τη δημιουργία και νέ-
ων χώρων άθλησης σε όσα σχολεία
υπάρχει επιπλέον διαθέσιμος χώρος
στο προαύλιο, την τοποθέτηση χλοοτά-
πητα στους υπαίθριους χώρους παιχνι-
διού των νηπιαγωγείων και μεταλλικών
στεγάστρων στα προαύλια, την κατα-
σκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ στα
πεζοδρόμια-εισόδους των σχολείων
και ασφαλών διαβάσεων πεζών (με
ηλεκτρονικές πινακίδες, «μάτια γάτας»
στο οδόστρωμα κ.λπ.) και συνοδευτικά
έργα υποδομής (απορροή ομβρίων υδά-
των κ.ά.).

Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης 
ΕΕΤΑΑ 
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Λίγο μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, κατά τη διάρκεια
της οποίας η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιήθηκε σε με-
γάλο βαθμό μέσω τηλεκπαίδευσης, με τις συνέπειες να είναι
ορατές, UNICEF και UNESCO κρούουν τον κώδωνα του κίν-
δυνου για το ενδεχόμενο ενός νέου «λουκέτου» διαρκείας
στα σχολεία. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι κάτι τέτοιο θα οδη-
γήσει «στην καταστροφή μιας ολόκληρης γενιάς, καθώς θα
πληγούν περισσότερα από 156.000.000 μαθητές σε 19 χώ-
ρες».

«Αν και η πανδημία έχει ξεκινήσει εδώ και 18 μήνες, η εκ-
παίδευση εκατομμυρίων παιδιών εξακολουθεί να είναι δια-

ταραγμένη. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα
σχολεία θα έπρεπε να είναι τα τελευταία που κλείνουν και τα
πρώτα που ανοίγουν», αναφέρουν οι δύο υπηρεσίες του
ΟΗΕ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επαναφορά των σχο-
λείων στην κανονικότητα δεν πρέπει να γίνει όταν τελειώσει
η πανδημία ή αν εμβολιαστούν όλοι οι μαθητές και οι εκπαι-
δευτικοί, αλλά άμεσα «με πλήρη ασφάλεια, αφού τα σχολεία
δεν ανήκουν στους βασικούς χώρους μετάδοσης».

Αντιθέτως, οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές για τα
παιδιά και τους νέους που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πά-
νε στο σχολείο. «Είτε πρόκειται για απώλεια μάθησης, ψυχο-

λογικό στρες, έκθεση στη βία και τις καταχρήσεις, για απώ-
λεια σχολικών γευμάτων και εμβολιασμών ή απουσία κοινω-
νικοποίησης, οι συνέπειες για τα παιδιά θα γίνουν αισθητές
παντού: στις σχολικές τους επιδόσεις, στην κοινωνικοποί-
ησή τους και στη σωματική και την ψυχική υγεία», τονίζουν
UNICEF και UNESCO.  Για τους λόγους αυτούς απευθύνουν
έκκληση στις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στην
επαναλειτουργία των σχολείων σε συνθήκες πλήρους ασφά-
λειας, αφού «το κλείσιμο των σχολείων θέτει το μέλλον μας
σε κίνδυνο μόνο και μόνο για τη διαφύλαξη κατά αβέβαιο
τρόπο του παρόντος μας».

UNICEF και UNESCO κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την τηλεκπαίδευση 

Στο επίκεντρο
η διεθνοποίηση 
των σπουδών
Η διεθνοποίηση των σπουδών με
την υλοποίηση ξενόγλωσσων προ-
πτυχιακών προγραμμάτων, η έκδο-
ση ξενόγλωσσων πιστοποιητικών
και τίτλων σπουδών και η διεξαγωγή
της επαναληπτικής Εξεταστικής του
Σεπτεμβρίου λόγω της πανδημίας
θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, στο επί-
κεντρο της Συνόδου των Πρυτάνεων
που ξεκίνησε χθες στους Δελφούς.
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το
Σάββατο, ενώ η ηγεσία του υπουρ-
γείου Παιδείας θα συμμετάσχει δια-
δικτυακά. Ανάμεσα στα πρακτικά
ζητήματα που θα τεθούν είναι και
αυτό του εμβολιασμού των φοιτη-
τών, καθώς μερίδα πρυτάνεων προ-
κρίνει ως μοναδική λύση για την
επιστροφή στα αμφιθέατρα διά ζώ-
σης και με ασφάλεια την είσοδο στα
πανεπιστήμια με πιστοποιητικά εμ-
βολιασμού. 
Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
θα ενημερώσει τους πρυτάνεις για
την επικείμενη διαγραφή των 37 πα-
νεπιστημιακών τμημάτων που δημι-
ουργήθηκαν επί υπουργίας Γαβρό-
γλου, των οποίων η έναρξη λειτουρ-
γίας είχε ανασταλεί προτού καν λει-
τουργήσουν και τις προωθούμενες
αλλαγές στον χάρτη της Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, με το νομοσχέ-
διο που θα έρθει το επόμενο διάστη-
μα προς ψήφιση στη Βουλή. Θα συ-
ζητηθεί, ακόμα, η επαναφορά των
Συμβουλίων Ιδρυμάτων με ταυτό-
χρονη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων
τους, η πρόταση να εισάγονται οι
φοιτητές σε σχολές και όχι σε τμή-
ματα και η ανάγκη να βελτιωθεί η
αναλογία διδασκόντων - φοιτητών
μέσω της αύξησης του διδακτικού
προσωπικού των πανεπιστημίων.

Στην τελική ευθεία 
για το μηχανογραφικό
Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Α
ύριο θα ανακοινωθούν, εκτός
απροόπτου, οι βαθμολογίες των
Ειδικών Μαθημάτων των υποψη-
φίων στις φετινές Πανελλαδικές

Εξετάσεις και τη Δευτέρα η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά πανεπιστημιακό Τμή-
μα. Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η διαδικασία
συμπλήρωσης και υποβολής του μηχανο-
γραφικού δελτίου και του παράλληλου μη-
χανογραφικού. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τις
βαθμολογίες τους με SMS στο κινητό τους
τηλέφωνο, εφόσον το δήλωσαν στην ειδική
πλατφόρμα, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρ-
τηθούν στα κατά τόπους λύκεια και θα είναι
διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα www.re-
sults.it.minedu.gov.gr, όπου οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις
επιδόσεις τους, πληκτρολογώντας τον οκτα-
ψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχι-
κούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα,

το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών,

πάντως, σχεδόν 20.000 υποψήφιοι δεν θα
μπορέσουν να συμπληρώσουν μηχανογρα-
φικό δελτίο και θα μείνουν εκτός Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, αφού δεν έχουν «πιάσει»
την κατώτερη ΕΒΕ, η οποία είναι το 8,8 στις
σχολές του Τέταρτου Επιστημονικού Πεδίου.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΒΕ ανά Επιστημονικό
Πεδίο προκύπτει από τον Γενικό Μέσο Όρο
των βαθμολογιών των υποψηφίων. Για την
εξαγωγή της ΕΒΕ κάθε πανεπιστημιακού
τμήματος πολλαπλασιάζεται ο Γενικός Μέ-
σος Όρος κάθε Επιστημονικού Πεδίου με
τον Συντελεστή (0,8-1,2) που έχει ορίσει κά-
θε τμήμα. 

Φέτος οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέ-
ξουν σχολές μόνο από ένα Επιστημονικό
Πεδίο, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον
αριθμό που θα δηλώσουν, με την προϋπόθε-
ση ότι η συνολική βαθμολογία τους είναι
υψηλότερη από την ΕΒΕ των σχολών αυτών.

Στις ίδιες προθεσμίες, οι υποψήφιοι, εφό-
σον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν
και το παράλληλο μηχανογραφικό, για να
διεκδικήσουν με τον βαθμό του απολυτηρί-
ου τους μια θέση σε μία από τις 52 ειδικότη-
τες των δημόσιων ΙΕΚ. Υποψήφιοι που, λόγω
βαθμολογίας, έχουν αποκλειστεί από την
υποβολή μηχανογραφικού διατηρούν το δι-
καίωμα υποβολής παράλληλου μηχανογρα-
φικού. Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΙΕΚ θα κλη-
θούν, μετά την ανακοίνωση των βάσεων ει-
σαγωγής, να επιλέξουν πού θα φοιτήσουν. 

Αύριο ανακοινώνονται 
οι βαθμολογίες των Ειδικών
Μαθημάτων - Αρχές 
της επόμενης εβδομάδας 
η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
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Τ
ις αιτίες της πρόκλησης πυρκαγιάς
την Τρίτη, που έθεσε σε κίνδυνο το
δάσος του Σέιχ Σου, διερευνούν τό-

σο το Ανακριτικό Τμήμα όσο και το ειδικό
Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμ-
πρησμού της Πυροσβεστικής. Οι πυρο-
σβέστες των ερευνητικών υπηρεσιών ήδη
εξετάζουν τις εικόνες που έχουν αποτυ-
πωθεί τόσο κατά την ώρα της κατάσβεσης όσο και στη συνέ-
χεια, ελέγχοντας ένα προς ένα τα τμήματα του δάσους τα
οποία καταστράφηκαν. 

Οι αρχικές εκτιμήσεις, που διατυπώθηκαν αμέσως μόλις
η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, είναι ότι οι πρώτες φλό-
γες έγιναν αντιληπτές σε σημείο κοντά στην περιφερειακή

οδό. Τα μέλη των ειδικών τμημάτων θα
εξετάσουν μαρτυρίες για να διαπιστωθεί
εάν η φωτιά ξεκίνησε από ασυνείδητο
οδηγό ή όχι. Τα όσα ακούστηκαν περί διά-
σπαρτων εστιών δεν έχουν επιβεβαιωθεί
από καμία πηγή της Πυροσβεστικής, στο
εσωτερικό της οποίας, πάντως, έχουν εκ-
φραστεί προβληματισμοί για τη γρήγορη

επέκταση της φωτιάς, παρότι εκείνη την ώρα επικρατούσε
άπνοια. Μάλιστα, εκφράστηκαν απόψεις ότι δεν έχει καθα-
ριστεί, όπως έπρεπε, το δάσος και ορισμένα σημεία εξακο-
λουθούν να είναι επικίνδυνα. Στον απολογισμό που έγινε
επισήμως, αναφέρθηκε ότι καταστράφηκαν 90 στρέμματα
δασώδους έκτασης και έγιναν στάχτη πεύκα και πουρνάρια. 

Πρόστιμα 300 ευρώ επιβλήθηκαν σε 14 εργαζομένους
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήση
μάσκας. Οι εργαζόμενοι εντοπίστηκαν σε διαφορετικά κα-
ταστήματα στην Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, σε τρία

καταστήματα τρεις υπάλληλοι στην Ημαθία, έξι υπάλληλοι
σε ισάριθμα καταστήματα στην Πιερία και ένας υπάλληλος
στην Πέλλα, ενώ στο Κιλκίς και στις Σέρρες εντοπίστηκαν
δύο υπάλληλοι στους οποίους επιβληθήκαν πρόστιμα.

Πρόστιμα σε εργαζομένους που δεν φορούσαν μάσκα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκστρατεία για 
την προώθηση 
των εμβολιασμών  
Δήμους του πολεοδομικού συγκρο-
τήματος Θεσσαλονίκης επισκέπτεται
ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών Στέλιος Πέτσας, ο οποίος ξεκίνη-
σε τις επαφές του από τον Δήμο Αμ-
πελοκήπων - Μενεμένης. Κύριος λό-
γος της παρουσίας του κ. Πέτσα, ο
οποίος επισκέφθηκε και τον Δήμο
Κορδελιού - Ευόσμου, είναι η μετα-
φορά του μηνύματος αναγκαιότητας
των εμβολιασμών, με στόχο την αύξη-
σή τους. «Θέλω όλους τους συμπολί-
τες μας να τους παρακαλέσω για μία
ακόμα φορά να σπεύσουν να εμβο-
λιαστούν, για το καλό το δικό τους, των
οικείων τους και για το κοινωνικό σύ-
νολο», τόνισε. 

Να μπει τέλος 
στην «ομηρία» 
500 οικογενειών
Με τον υφυπουργό Χωροταξίας και
Αστικού περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά
συναντήθηκε ο «γαλάζιος»
βουλευτής Θεσσαλονίκης Δημήτρης
Κούβελας. Ο κ. Κούβελας ζήτησε να
δοθεί λύση στην ομηρία 500
οικογενειών στα Μετέωρα του Δήμου
Παύλου Μελά με νομοθετική
ρύθμιση. Οι οικογένειες αυτές έχουν
ανεγείρει κατοικίες κυρίως από το
1960 και μετά, για να καλύψουν τις
βασικές στεγαστικές τους ανάγκες,
και έως σήμερα χαρακτηρίζονται
«καταπατητές», παρά τις επίμονες
προσπάθειες που έχουν καταβάλει
για να μπει τέλος σε αυτήν την
κατάσταση.

Συνάντηση
Ευθυμίου - Λι  
Συνάντηση με τη γενική
πρόξενο των ΗΠΑ στη
Θεσσαλονίκη, Ελίζαμπεθ Λι,
πραγματοποίησε η Άννα
Ευθυμίου. Η βουλευτής
Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.
συζήτησε με την πρόξενο
τρόπους για την ενίσχυση
του ρόλου των γυναικών
στον δημόσιο βίο και την
εργασία αλλά και την
ανάδειξη της Θεσσαλονίκης
ως κόμβου καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών.

Ο Καλαφάτης προωθεί 
τον συνεδριακό τουρισμό 

Στην προώθηση του συνεδριακού τουρισμού επι-
κεντρώνει τις προσπάθειές του ο υφυπουργός Εσω-
τερικών Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης.
Ο κ. Καλαφάτης είχε συνάντηση στο γραφείο του στο
διοικητήριο με το Διοικητικό Συμβούλιο του Thessa-
loniki Convention Bureau. Το θέμα της συζήτησης
ήταν η ανάπτυξη μελλοντικής συνεργασίας, όχι μόνο
για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για ολόκληρη τη Μακεδο-
νία - Θράκη.

Ειδικός χώρος 
για τους γάμους 
Ειδικός χώρος για την τέλεση των πολιτικών
γάμων διαμορφώθηκε στο Δημαρχείο
Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα οι γάμοι τελούνταν
σε διαφορετικά σημεία, ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα που υπήρχε στο κτίριο. Πλέον, οι
μελλόνυμφοι θα έχουν το δικό τους spot στο
ισόγειο του δημαρχείου, εκεί όπου θα μπορούν
να βγάζουν και τις γαμήλιες φωτογραφίες!

Αντιπλημμυρικά έργα 
στον Δήμο Χαλκηδόνας

Από τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων του
Αξιού θωρακίζεται ο Δήμος Χαλκηδόνας, χάρη
στην τοποθέτηση αρθρωτής αντιπλημμυρικής προ-
στασίας στο φράγμα του Αξιού από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Η λύση είναι προσωρινή, ενώ αναμένεται
η κατασκευή τοιχίου σκυροδέματος, όπως ανέφε-
ρε ο δήμαρχος Σταύρος Αναγνωστόπουλος.

Ζήτησε ενίσχυση των
αστυνομικών τμημάτων   
Το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά επισκέφτη-
κε ο επικεφαλής της παράταξης «Ανατροπή»
Γιώργος Λίλτσης, συνοδευόμενος από τους δη-
μοτικούς συμβούλους Παντελή Αργυρόπουλο
και Κυριάκο Τσαγκαλίδη. Όπως είπε ο κ. Λίλ-
τσης, εξαιτίας απουσίας προγραμματισμού,
υπάρχουν σημεία και γειτονιές του Δήμου Παύ-
λου Μελά που είναι κακοφωτισμένα με αποτέ-
λεσμα τα παραβατικά στοιχεία να δρουν ανενό-
χλητα, ακόμη και μέρα μεσημέρι. Συμπλήρωσε,
δε, ότι καθημερινά γίνεται αποδέκτης παραπό-
νων από δυσαρεστημένους πολίτες, που βλέ-
πουν την περιουσία τους να καταστρέφεται. 

Αναζητούν τώρα τα αίτια
της πυρκαγιάς στο Σέιχ Σου



Ε
πιστολή-διάβημα για τις τουρκικές προκλήσεις
στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου
απέστειλε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου προς

τους προέδρους των Κοινοβουλίων των μόνιμων και μη
μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών, τους προέδρους διεθνών και περιφερειακών
κοινοβουλευτικών οργανισμών, τους προέδρους των
Κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και
προς τους προέδρους των Κοινοβουλίων χωρών της Μέ-
σης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου.

Στην επιστολή της, η κυρία Δημητρίου αναφέρει ότι,
συνεπεία της τουρκικής εισβολής του 1974 και του βίαιου
εκτοπισμού των νόμιμων κατοίκων της Αμμοχώστου, η
περίκλειστη περιοχή παρέμεινε έκτοτε μια «πόλη-φάν-
τασμα». Η πρόεδρος της Βουλής επισημαίνει ότι, κατά
παράβαση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών 550 και 789, που καλούν για επι-
στροφή της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της υπό τη
διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και αντίθετα με τις πρό-
νοιες άλλων σχετικών Ψηφισμάτων του ΟΗΕ και αποφά-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία προχωρά στο
σταδιακό άνοιγμα του παραλιακού μετώπου της Αμμο-
χώστου για εκμετάλλευση.

Κυνικά, η Τουρκία και η υποτελής διοίκησή της στο κα-
τεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμ-
μίζει η πρόεδρος της Βουλής, καλούν τους Ελληνοκύ-
πριους νόμιμους κατοίκους της Αμμοχώστου να επι-
στρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες υπό τουρκοκυ-
πριακή διοίκηση, δελεάζοντάς τους να αποταθούν στη
λεγόμενη «Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας», για να αμφι-
σβητήσουν στη συνέχεια τη νομιμότητα της ιδιοκτησίας
τους.

Εμφανώς, αναφέρει η κυρία Δημητρίου, οι ενέργειες
αυτές αποτελούν μέρος των επιδιώξεων της Τουρκίας
για δημιουργία νέων τετελεσμένων επί του εδάφους και
στη θάλασσα, ενώ η τουρκική πλευρά αξιώνει λύση δύο
κρατών. Οι εντεινόμενες προκλήσεις της Τουρκίας, υπο-
γραμμίζει η πρόεδρος της Βουλής, υπονομεύουν σοβα-
ρά τις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών δια-
πραγματεύσεων, προς επίτευξη μιας συνολικής λύσης
στο κυπριακό πρόβλημα, στη βάση διζωνικής, δικοινοτι-
κής ομοσπονδίας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τα
σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις ευρωπαϊκές αρχές
και τις αξίες. Ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρ-
κίας, επισημαίνει η κυρία Δημητρίου, αποτελεί πηγή
ανησυχίας όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την ευρύ-
τερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και απειλή για
την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Σε πεδίο μετατρά-
πηκαν οι αντικυβερ-
νητικές διαδηλώσεις
σε προάστιο της Αβά-
νας στην Κούβα, με
έναν άνδρα να χάνει τη
ζωή του, ενώ αρκετοί
πολίτες και αξιωμα-
τούχοι ασφαλείας νο-
σηλεύονται τραυματισμένοι, ανακοίνωσε
την Τρίτη το υπουργείο Εσωτερικών. Πρό-
κειται για τον πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο
μετά το ξέσπασμα των αντικυβερνητικών
διαδηλώσεων στην Κούβα την Κυριακή,
που συνεχίστηκαν σποραδικά την επόμενη
μέρα, εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρί-
σης και της ραγδαίας ανόδου των κρουσμά-
των Covid-19 που αντιμετωπίζει η νησιωτι-

κή χώρα. Το υπουργείο
«εκφράζει τη λύπη του
για τον θάνατο αυτού
του ατόμου», που συνέ-
βη στη δημοφιλή συ-
νοικία Γουινέρα, στα
περίχωρα της Αβάνας,
ανέφερε το επίσημο
πρακτορείο ειδήσεων

της Κούβας, διευκρινίζοντας ότι ο άνδρας,
36 ετών, πέθανε κατά τη συμμετοχή του στις
«ταραχές». Το πρακτορείο τόνισε ότι «οργα-
νωμένες ομάδες αντικοινωνικών και κακο-
ποιών στοιχείων» επιχείρησαν να προσεγ-
γίσουν το αστυνομικό τμήμα της Γουινέρα,
με σκοπό να επιτεθούν στους αστυνομικούς
του τμήματός της και να προκαλέσουν ζη-
μιές στο κτίριο.

Ακόμη ένα βίντεο άκρατης βίας έρχε-
ται από το Αφγανιστάν, καθώς 22 μέλη
των επίλεκτων δυνάμεων του αφγανι-
κού στρατού εκτελούνται εν ψυχρώ
από τους Ταλιμπάν, την ώρα που προ-
σπαθούν να παραδοθούν. Οι Αφγανοί
στρατιώτες είναι εμφανώς άοπλοι την
ώρα που βγαίνουν από ένα κτίριο, ενώ
ακούγονται καθαρά οι λέξεις «παραδι-
νόμαστε, κομάντος, παραδινόμαστε». Αμέσως αρχίζουν οι πυροβο-
λισμοί και τουλάχιστον 12 άνθρωποι εμφανίζονται να δέχονται πυρά
εν μέσω ιαχών «Αλλάχου Ακμπάρ», δηλαδή «ο Αλλάχ είναι μεγά-
λος». Τα θύματα ήταν μέλη μίας μονάδας Ειδικών Δυνάμεων του
Αφγανιστάν. Το αιματηρό περιστατικό από τους εκτελεστές Ταλιμ-
πάν έλαβε χώρα στις 16 Ιουνίου, καθώς η εξτρεμιστική οργάνωση
προέλαυνε στην επαρχία Φαριάμπ, κοντά στα σύνορα με το Τουρκ-
μενιστάν. Το CNNi πήρε στην κατοχή του το βίντεο αυτό καθώς και
πολλά ακόμη από το ίδιο περιστατικό. 

Φρίκη στο Αφγανιστάν: Ταλιμπάν εκτελούν 22 
κομάντος, ενώ προσπαθούν να παραδοθούν
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Διάβημα σε διεθνείς
φορείς για τα τουρκικά
σχέδια στην Αμμόχωστο

Κ

Κούβα: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες
στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Ρωσικό υποβρύχιο έκανε 
«stalking» σε βρετανικό 
αεροπλανοφόρο
Για ένα «επεισόδιο» ανάμεσα στο αεροπλανοφόρο «HMS
Queen Elizabeth» και ένα ρωσικό υποβρύχιο, που «πα-
ρακολουθούσε» το σκάφος του Βασιλικού Πολεμικού
Ναυτικού της Βρετανίας, έκαναν λόγο τις προηγούμενες
ημέρες τα βρετανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις αναφορές, το
επεισόδιο σημειώθηκε στις 27 Ιουνίου στη Μεσόγειο,
στα ανοιχτά της Κύπρου, ενώ είχε προηγηθεί άλλη βρε-
τανορωσική διένεξη στη Μαύρη Θάλασσα. Ίδιες πηγές
αναφέρουν πως όταν το «HMS Queen Elizabeth» αντιλή-
φθηκε την παρουσία του ρωσικού υποβρυχίου, «σήκω-
σε» δύο ελικόπτερα και έριξε συστήματα σόναρ στη θά-
λασσα, αναζητώντας ηχητικά σήματα του υποβρυχίου.
Σύμφωνα με την «Daily Mail», το ρωσικό υποβρύχιο ανή-
κει, πιθανότατα, στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας.
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Γράφει ο Νίκος Υποφάντης

Ο
πως όλοι οι θρυλικοί εφοπλιστές, ο
75χρονος Γιώργος Προκοπίου έχει
αποδείξει την όρεξή του για κίνδυνο
σε περισσότερες από μία περιπτώ-

σεις. Μπορεί, επίσης, να αφιερώσει τον χρόνο
του στο να δημιουργεί μια θέση σε νέες αγο-
ρές και να επιστρέφει στην πατρίδα του πλού-
το που απέκτησε από την παγκόσμια αγορά,
όπως έκανε με την εξαγορά των Ναυπηγειών
Σκαραμαγκά.  Είναι ένας άνθρωπος με πάθος
για τη θάλασσα από μικρή ηλικία. Ο εξαίρετος
ιστιοπλόος από τη Γλυφάδα εφοπλιστής
σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός και μεγαλώ-
νοντας ασχολήθηκε τόσο με την οικογενειακή
επιχείρηση στα ακίνητα όσο και με τη ναυτι-
λία. Μετά τα πρώτα του βήματα στη ναυτιλία,
αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του εται-
ρεία, την Dynacom, μαζί με τον αδελφό του
Δημήτρη, με χρηματοδότηση από κεφάλαια
που διέθεταν από την αγορά ακίνητων, σε Ελ-
λάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ψάχνοντας λεπτομέρειες στη ζωή ενός άν-
δρα της θάλασσας, που συγκαταλέγεται 12ος
μεταξύ των 100 ισχυρότερων προσωπικοτή-
των της ναυτιλιακής βιομηχανίας, έχει μια
σειρά από διακρίσεις και βραβεία, πέσαμε
πάνω στην αρχική προσφορά του στην ελληνι-
κή κοινωνία. Τότε που ο παγκόσμιος πόλεμος
για την αντιμετώπιση του Covid-19 έκανε ακό-
μα και τα μεγαλύτερα και αρτιότερα συστήμα-
τα υγείας να καταρρέουν. 

Ο εμβληματικός εφοπλιστής και η οικογέ-
νειά του εκταμίευσαν μέσα σε λίγες ώρες από
το κάλεσμα του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη 1,2 εκατ. ευρώ για την αγορά ια-
τρικού εξοπλισμού, φέρνοντας από την Κίνα
30.000 ολόσωμες προστατευτικές στολές,
130.000 αδιάβροχες στολές μίας χρήσης και
2.500.000 γάντια - στον αγώνα για τη μάχη
ενάντια στην πανδημία και στην ανάγκη προ-
στασίας των γιατρών και των νοσηλευτών της
πατρίδας. 

Αθόρυβα και χωρίς πολλά - πολλά με τη δη-
μοσιότητα, επανέλαβε την προσφορά του στο
ελληνικό σύστημα υγείας.

Σήμερα ο Γιώργος Προκοπίου θεωρείται ο
Έλληνας ιδιώτης με τη μεγαλύτερη ακίνητη
περιουσία, με περισσότερα από 2.500 ακίνη-
τα, ενώ και ο στόλος του αριθμεί περί τα 133
πλοία. Το σχέδιό του για τα Ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά είναι να οδηγήσει σειρά Ελλήνων εφο-
πλιστών στην επισκευή των πλοίων τους στη
ζώνη Περάματος, Σκαραμαγκά Ελευσίνας αλ-
λά και στην κατασκευή νέων υπερσύγχρονων
πλοίων, που με τη δυναμική της ρομποτικής
και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι Έλλη-
νες πλέον είναι αρκετά εύκολο να γίνουν.

Ένας εφοπλιστής,
δεινός ιστιοπλόος,
στο τιμόνι 
των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά
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Γεμάτος ιδέες και ρίσκο 
στα 75 χρόνια του θεωρείται 
ο Έλληνας ιδιώτης με 
τη μεγαλύτερη ακίνητη 
περιουσία, με περισσότερα
από 2.500 ακίνητα, ενώ και 
ο στόλος του αριθμεί 
περί τα 133 πλοία…



Άνοιξε ξανά και θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι τις
23 Ιουλίου η πλατφόρμα «myΘέρμανση» για τη χορή-
γηση του επιδόματος θέρμανσης με σκοπό την υποβο-
λή των δικαιολογητικών αγορών καυσίμων εκτός του
πετρελαίου θέρμανσης από δικαιούχους που δεν κα-
τάφεραν να τα αναρτήσουν στην προηγούμενη προθε-
σμία. Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολο-
γητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός του πετρελαί-
ου θέρμανσης, που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουα-
ρίου 2021 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 στην πλατ-
φόρμα έως την 23η Ιουλίου 2021. Για το φυσικό αέριο
θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιό-
δου από 1/1/2021 έως 28/2/2021 με ημερομηνία έκδο-

σης του παραστατικού πληρωμής έως την 29η Απριλί-
ου 2021.

Η πληρωμή των ποσών επιδόματος θέρμανσης
στους δικαιούχους θα γίνει έως την 31η Αυγούστου
στο ΙΒΑΝ που έχουν δηλώσει στο myTaxisnet. Επίσης,
για ποσά που προκύπτουν κατόπιν εξέτασης ενστάσε-
ων που υποβάλλονται τα χρήματα θα καταβληθούν
έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ποσού πληρωμής
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
επανεξέτασης μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2021 μέσω
της ενότητας «Ερωτήματα προς ΑΑΔΕ» στο myTaxis-
net.

Τ
ους βασικούς άξονες της νέας
ρύθμισης οφειλών, η οποία θα
οριστικοποιηθεί σήμερα σε συ-
νεννόηση με τους θεσμούς,

ανέλυσε ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, αναφέροντας ότι θα κα-
λύπτει όλη την περίοδο της πανδημίας
και θα αφορά σε όσους μετείχαν σε συγ-
κεκριμένα μέτρα στήριξης ή ανήκουν στη
διευρυμένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ
Απριλίου. Επεσήμανε, επίσης, ότι θα
αφορά σε χρέη προς την Εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία.

Ανοίγει η βεντάλια
Αναλυτικά για το θέμα της ρύθμισης

των χρεών της πανδημίας είπε ότι «έχει
τεθεί με τους θεσμούς και ουσιαστικά
έχουμε καταλήξει». Πρόσθεσε πως «σε
επίπεδο επικεφαλής θα ολοκληρώσουμε
την Πέμπτη τις συζητήσεις, νομίζω ότι
έχουμε καταλήξει στη βέλτιστη λύση που
αντιμετωπίζει το σύνολο των χρεών από
τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα
και θα αφορά στο τμήμα της κοινωνίας
που πλήττεται για τις φορολογικές και για
τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του».

Υπενθύμισε ότι σήμερα ισχύει το σχή-
μα των 24 - 48 δόσεων, αλλά καλύπτει
μόνο την πρώτη φάση του κορονοϊού.
«Αυτό που τώρα συζητάμε και ελπίζουμε
ρεαλιστικά ότι αύριο μπορούμε να το λή-
ξουμε θα αφορά στο σύνολο των χρεών

της πανδημίας», είπε ο ΥΠ.ΟΙΚ. και ανέ-
λυσε τις τέσσερις κατηγορίες επιλέξιμων
πολιτών και επιχειρήσεων.

Οι βασικοί άξονες
Όπως είπε, η νέα ρύθμιση θα αφορά:

�Διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020.
� Εργαζομένους που είναι σε αναστολή
σύμβασης εργασίας ή έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα «Συν-Εργασία».
� Τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν
κάνει δήλωση Covid και έχουν λάβει
«κουρεμένα» ενοίκια.
� Τους ανέργους που είναι εγγεγραμ-
μένοι στον ΟΑΕΔ την περίοδο του κορο-
νοϊού.

Επιπλέον, ανέφερε ότι θα υπάρχει
πρόβλεψη και για όσους είχαν ρυθμισμέ-
νες οφειλές και δέχθηκαν πλήγμα. Αξίζει
να αναφερθεί ότι οι δόσεις των ρυθμι-
σμένων οφειλών προς τη φορολογική δι-
οίκηση, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί
παράταση καταβολής και αναστολή εί-
σπραξης από τον Μάρτιο του 2020 έως
και τον Ιούνιο του 2021, έχει προβλεφθεί,
με αποφάσεις του υπουργού Οικονομι-
κών, ότι θα καταβληθούν στο τέλος των

τρεχουσών ρυθμίσεων.
Αναφορικά με τον αριθμό των δόσεων

που θα προβλέπει η νέα ρύθμιση, ο Χρή-
στος Σταϊκούρας εκτίμησε ότι «προς τα
εκεί θα κινηθούμε», ενώ δήλωσε πως
δεν μπορεί ακόμη να πει κάτι συγκεκρι-
μένο, ωστόσο ξεκαθάρισε πως θα είναι
πιο πολλές από τις έως 48 που σήμερα
ισχύουν. Πάντως, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, το σενάριο που προκρίνεται προ-
βλέπει την εξόφληση των κορονοχρεών
σε 60 μηνιαίες δόσεις.

Σημειώνεται ότι μόνο το πρώτο τετρά-
μηνο του τρέχοντος έτους οι απλήρωτοι
φόροι ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ

συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη περίπου
4 εκατομμυρίων οφειλετών ανέρχονται
σε 109 δισ. ευρώ. 

«Κλειδώνουν» σήμερα 
οι αποφάσεις - Θα αφορά σε
οφειλές προς την Εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία - Τέσσερις
κατηγορίες επιλέξιμων 
πολιτών και επιχειρήσεων

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Τα κριτήρια 
της ρύθμισης για 
τα κορονοχρέη 

Χ Ρ H Σ Τ Ο Σ  Σ Τ Α Ϊ Κ Ο Y Ρ Α Σ

Έως τις 23 Ιουλίου θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα του επιδόματος θέρμανσης
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Κ. Χατζηδάκης: Πάνω
από 1 δισ. ευρώ για 
κατάρτιση μέσω ΟΑΕΔ
Περισσότερα από 1 δισ. ευρώ θα διατε-
θούν για προγράμματα κατάρτισης και
επανακατάρτισης από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, που εγκρίθηκε προχθές από το Eco-
fin. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης στο 4ο Invest GR Fo-
rum, τα προγράμματα θα ξεκινήσουν από
το φθινόπωρο και στόχος είναι η αποτελε-
σματική αξιοποίηση των πόρων τόσο του
Ταμείου Ανάκαμψης όσο και του νέου
ΕΣΠΑ. Η Ελλάδα έχει ήδη γυρίσει σελίδα
σε μια σειρά από προγράμματα, σε συνερ-
γασία με παγκόσμιους κολοσσούς, όπως η
Google, η Cisco και η Amazon, τα οποία
ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε συμμετοχή.
Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι το φθινό-
πωρο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για
τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ και την ανα-
βάθμιση του συστήματος κατάρτισης και
επανακατάρτισης, με βασικές αρχές την
ποιότητα, την αξιολόγηση και την πιστο-
ποίηση τόσο των παρόχων της κατάρτισης
όσο και των καταρτιζόμενων. Τέλος, ο
υπουργός Εργασίας προανήγγειλε δέσμη
«έξυπνων» μέτρων για τη στήριξη της ερ-
γασίας μετά την πανδημία. 

Citi: Βλέπει αναβάθμιση
από Fitch και ανάπτυξη
7,6% το 2022
Την αναβάθμιση του αξιόχρεου της ελλη-
νικής οικονομίας αναμένει αύριο το βρά-
δυ από τον αμερικανικό οίκο Fitch ο χρη-
ματοοικονομικός όμιλος της Citigroup,
ενώ αναμένει εκρηκτική ανάπτυξη, κυ-
ρίως το 2022. Όπως επισημαίνει σε σχετι-
κή έκθεση για την Ελλάδα, η προγραμμα-
τισμένη αξιολόγηση της οικονομίας αύριο
θεωρείται πολύ σημαντική για να διατη-
ρηθεί η ανοδική πορεία της χώρας προς
την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας,
προσθέτοντας ότι η έγκριση του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» αποτε-
λεί καταλύτη για την επανεκκίνηση. Ση-
μειώνεται ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες
προβλέψεις του οίκου, η ανάπτυξη στην
Ελλάδα φέτος θα κινηθεί στο 3%, ενώ το
2022 θα εκτοξευτεί στο 7,6%. Η Citigroup
επισημαίνει ότι η αναβάθμιση των προ-
οπτικών της Ελλάδας από σταθερές σε θε-
τικές αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυ-
ρό στήριγμα για την οικονομία. Τέλος, επι-
σημαίνει ότι η νέα μετάλλαξη Δέλτα απει-
λεί την ανάκαμψη στην Ευρώπη, η οποία
μόλις ξεκίνησε, θολώνοντας το τοπίο για
τον τουρισμό κατά το τρέχον πολύ σημαν-
τικό τρίμηνο για τον κλάδο.

Ε
πτά στους δέκα επενδυτές δί-
νουν ψήφο εμπιστοσύνης
στις προοπτικές της ελληνι-
κής οικονομίας και βάζουν

στο... ραντάρ τους τη χώρα μας, ως προς
το ενδεχόμενο τοποθέτησης κεφαλαίων.
Αυτό προκύπτει από την έρευνα της
Ernst & Young Ελλάδος, την οποία πα-
ρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος Πα-
ναγιώτης Παπάζογλου, στο 4th InvestGR
Forum 2021. Σύμφωνα με τα σημαντικό-
τερα σημεία της έρευνας:
1. Συνολικά 7 στους 10 επενδυτές ανα-

γνωρίζουν ότι η χώρα ακολουθεί σή-
μερα μια αποτελεσματική πολιτική
προσέλκυσης επενδύσεων. 

2. Βελτιώθηκε αισθητά η συμμετοχή της
χώρας στις ευρωπαϊκές Άμεσες Ξένες
Επενδύσεις. Ο αριθμός των Άμεσων
Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) που κατευ-
θύνθηκαν στην Ελλάδα το 2020 αυξή-
θηκε κατά 77%, την ώρα που οι επεν-
δύσεις στην Ευρώπη κατέγραψαν μεί-
ωση κατά 13%. Η Ελλάδα απορρόφησε
το 0,70% των ευρωπαϊκών ΑΞΕ το
2020, ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέ-
σου όρου των δύο τελευταίων δεκαε-
τιών. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη
χώρα στην 23η θέση για το 2020,
έναντι της 29ης το 2019 και της 35ης
που κατείχε το 2018. 

3. Το 28% των επενδύσεων κατευθύνθη-
κε στον κλάδο των υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις και επαγγελματικών
υπηρεσιών, ενώ το 23% στις υπηρεσίες
λογισμικού και πληροφορικής - δύο
δυναμικούς κλάδους έντασης γνώ-
σης.

4. Το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι η εικόνα
της χώρας ως πιθανού επενδυτικού
προορισμού έχει βελτιωθεί τον τελευ-
ταίο χρόνο εκτινάχθηκε από 38% σε
62%.

5. Τρεις στους τέσσερις επενδυτές (75%)
αναμένουν περαιτέρω βελτίωση την
επόμενη τριετία - το υψηλότερο ποσο-
στό μεταξύ των χωρών όπου πραγμα-
τοποιήθηκαν παρόμοιες έρευνες φέ-
τος. 

6. Το 71% των επιχειρήσεων, από 62% το
2020 και 50% το 2019, πιστεύει ότι η
χώρα μας ακολουθεί, σήμερα, μια ελ-
κυστική πολιτική για τις επενδύσεις.
Οι επενδυτές θεωρούν ότι η σημαντι-
κή αυτή βελτίωση οφείλεται κυρίως
στην αποτελεσματική πολιτική προ-

σέλκυσης επενδύσεων που ακολου-
θεί η κυβέρνηση.

7. Το 51% θεωρεί τον τουρισμό κλάδο
αιχμής για τις επενδύσεις, το 26% την
ψηφιακή οικονομία, το 25% τα logi-
stics και το 21% την Ενέργεια και Κοινή
Ωφέλεια. 

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, μι-
λώντας σε εκδήλωση του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την
επόμενη μέρα στον τουρισμό, προέβλε-
ψε έκρηξη των επενδύσεων και της ανά-
πτυξης τα επόμενα χρόνια, επισημαί-
νοντας ότι μόνο στον τομέα του τουρι-
σμού θα κινητοποιηθούν κεφάλαια
ύψους 30 δισ. ευρώ. Παράλληλα, κάλε-
σε τους Έλληνες ξενοδόχους να επεν-
δύσουν στο εργατικό δυναμικό, σημει-
ώνοντας ότι προβλέπονται κονδύλια 1,5
δισ. ευρώ για την κατάρτιση. 

Εκτινάχθηκαν 77% οι ξένες
επενδύσεις πέρυσι - Έρχεται
αναπτυξιακή έκρηξη με στήριγμα
30 δισ. ευρώ από τον τουρισμό,
δηλώνει ο Θόδ. Σκυλακάκης

Ernst & Young: Η Ελλάδα
ελκύει τις ξένες επενδύσεις

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ο υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ
Θεόδωρος Λιβάνιος
και ο δημοσιογρά-
φος Αντώνης Παπα-
γιαννίδης, ο εκπρό-
σωπος της Roche
Hellas Σωκράτης
Κουλούρης, ο γενι-
κός διευθυντής της
JTI Victor Crespo, ο
διευθύνων σύμβου-
λος της Avramar
Alex Myers και ο
γενικός διευθυντής
της OTIS Παναγιώ-
της Ζήκος μιλούν
στο 4th InvestGR
Forum 2021 που γί-
νεται σε κεντρικό
ξενοδοχείο της
Αθήνας



Τ
ην «Ενεργειακή Βίβλο» πα-
ρουσίασε για τρίτη συνεχόμε-
νη χρονιά η Εθνική Τράπεζα, η
οποία συμβάλλει με κάθε τρό-

πο στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του
ενεργειακού κλάδου, στον μετασχημα-
τισμό και στην ανάπτυξη της αγοράς της
ενέργειας στη χώρα μας. Η φετινή έκ-
δοση περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό χα-
ρακτηριστικό στοιχείο της μελέτης, που
είναι η καταγραφή των παγκόσμιων και
ευρωπαϊκών τάσεων στον τομέα της
ενέργειας και η ταυτόχρονη σύγκριση
και η αξιολόγηση της προόδου της χώ-
ρας μας προς ένα βιώσιμο μέλλον. Στό-
χος της έκδοσης είναι να λειτουργήσει
ως σημαντικό εργαλείο για την πληρο-
φόρηση των επιχειρήσεων, για τα θε-
σμικά όργανα και τους φορείς της Πολι-
τείας, για τους επενδυτές και για όλους
όσοι έχουν ενδιαφέρον για την αγορά
της ενέργειας, παρέχοντας στοιχεία και
ανάλυση προβλέψεων υψηλού επιπέ-
δου. Σε εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στην Εθνική Τράπεζα παρευρέ-

θηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο
οποίος χαιρέτισε την πρωτοβουλία και
υπογράμμισε ότι η φετινή «Ενεργειακή
Βίβλος», πέραν ενός πολύ χρήσιμου ερ-
γαλείου μελέτης και τεκμηριωμένης
καταγραφής των εξελίξεων σε όλο το
φάσμα του ενεργειακού κλάδου στη
χώρα μας, καταδεικνύει πως οι πρωτο-
βουλίες που έχουμε λάβει έως σήμερα
αποδίδουν καρπούς. Ο διευθύνων σύμ-

βουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος
Μυλωνάς (φωτό), αναφέρθηκε στη συ-
νέχεια στον ρόλο τον οποίο ήδη διαδρα-
ματίζει στην ευρύτερη περιοχή μας ο
τομέας της Ενέργειας και τον σημαντικό
ρόλο τον οποίο επίσης θα παίξει στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,
πυροδοτώντας έναν νέο κύκλο τεχνολο-
γικών και φιλικών προς το φυσικό περι-
βάλλον επενδύσεων, σε όλο το φάσμα
της οικονομικής δραστηριότητας. Σχετι-
κά με την ανάδειξη της Εθνικής Τράπε-
ζας σε πρωταγωνιστή αυτής της προ-
οπτικής για την οικονομία, ο κ. Μυλω-
νάς τόνισε: «Η Εθνική Τράπεζα κυριαρ-
χεί ήδη στη χρηματοδότηση της αγοράς
ενέργειας στην Ελλάδα, με συνολική
έκθεση που φτάνει σχεδόν τα 5 δισ. ευ-
ρώ. Έχουμε, με διαφορά, το μεγαλύτε-
ρο μερίδιο αγοράς σε έργα ΑΠΕ, τα
οποία εκτός από παραδοσιακές πηγές
ανανεώσιμων, όπως αιολική, ηλιακή και
υδροηλεκτρική, χρησιμοποιούν και τις
πλέον καινοτόμες πηγές, όπως υβριδι-
κές, FSRU και CCGT».

ΔΕΔΑ: Δωρεά για ενίσχυση του 
Δ’ Σώματος Στρατού «ΘΡΑΚΗ»

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής
Αερίου, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, προχώρησε σε δωρεά
υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την ενίσχυση
του Δ’ Σώματος Στρατού «ΘΡΑΚΗ», του πιο
ισχυρού σχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων,
που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της φύλα-
ξης των βορειοανατολικών συνόρων της χώ-
ρας. Η παράδοση του εξοπλισμού έγινε από τον
πρόεδρο της ΔΕΔΑ Βασίλη Κοτρώνη προς τον
διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού «ΘΡΑΚΗ»,
αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη, σε συνάν-
τηση που είχαν στην έδρα του σχηματισμού,
στην Ξάνθη.

Τέσσερα βραβεία για την Ήλιος 
Τέσσερα βραβεία απέσπασε η βιομηχανία
ζυμαρικών Ήλιος στα Packaging Awards
2021, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία χρονιά
τη δέσμευσή της για καινοτόμες και πρωτό-
τυπες συσκευασίες στα προϊόντα της. Έλαβε
το Gold βραβείο στην κατηγορία Marketing in
a New International Market για τα μοναδικά,
βιοδιασπώμενα καλαμάκια «artesian pasta
straws», που εξάγονται και στις αγορές του
εξωτερικού, σε νέα ανανεωμένη συσκευα-
σία, προσαρμοσμένη στις προδιαγραφές της
αγοράς των ΗΠΑ. Πέρα από τη χρηστική και
φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία των
«artesian pasta straws», το προϊόν συνιστά
μια καινοτομία, καθώς αποτελεί την πρόταση
της Ήλιος για την εξάλειψη των πλαστικών
μίας χρήσης, που είναι σημαντικός παράγον-
τας ρύπανσης του πλανήτη.

Fanta: Διαγωνισμός 
«Snack, Play & Win»

Αυτό το καλοκαίρι, η Fanta έχει «παιχνιδιά-
ρικη» διάθεση. Μέσα από τη νέα της καμπάνια
«Snack, Play & Win», η Fanta προσκαλεί κατα-
ναλωτές να απελευθερώσουν τον πιο ανέμελο
εαυτό τους, ενώ, μέσω του Coca-Cola Applica-
tion, μοιράζει πλούσια snacking δώρα - και όχι
μόνο. Αφορμή για τη νέα καμπάνια της Fanta
στάθηκε η ανάγκη για περισσότερες διασκεδα-
στικές και ευχάριστες στιγμές, που, λόγω των
συνθηκών οι οποίες διαμορφώθηκαν παγκο-
σμίως τον τελευταίο χρόνο, έλειψαν απ’ όλους
μας, αναφέρει η εταιρεία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Με τον πρέσβη της Ιαπωνίας στην
Ελλάδα Νakayama Yasunori συ-
ναντήθηκε ο αναπληρωτής διευθύ-
νων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Cap-
tain Weng Lin, στα κεντρικά γρα-
φεία της ΟΛΠ Α.Ε., στον Πειραιά.
Τον πρέσβη συνόδευαν οι κύριοι
Taku Aramaki και Hidetoshi
Watanabe καθώς και εκπρόσωποι
γνωστών ιαπωνικών επιχειρήσεων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκαν ποικίλα θέματα αλλά

και οι σημαντικές επενδύσεις που
έχουν ήδη υλοποιηθεί στο λιμάνι
του Πειραιά, οι οποίες το έχουν με-
τατρέψει σε ένα από τα πιο σύγχρο-
να ευρωπαϊκά. Ακόμη, παρουσιά-
στηκαν ο σχεδιασμός και η συνολι-
κή στρατηγική αναβάθμισης και
εκσυγχρονισμού του λιμένος για το
αμέσως επόμενο διάστημα. Στη συ-
νέχεια πραγματοποιήθηκε και σχε-
τική ξενάγηση στις εγκαταστάσεις
του λιμένος.

ΕΤΕ:  Η «Ενεργειακή Βίβλος», σύμβουλος
Πολιτείας και ενεργειακών ομίλων

ΟΛΠ: Συνάντηση Captain Weng Lin με τον πρέσβη της Ιαπωνίας

Ε Λ Α Ι Ω Ν Ε Σ  Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Δώδεκα βραβεία σε 12 συμμετοχές στο Ισραήλ

Πήραν 12 βραβεία σε ισάριθμες συμμετοχές οι βιολογικοί Ελαιώνες Σακελ-
λαρόπουλου, στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου «TerraOlivo International
Olive Oil Competition 2021». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην πόλη
της Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τα 600 ελαιόλα-
δα, προερχόμενα από 21 ελαιοπαραγωγικές χώρες, Οι βιολογικοί Ελαιώνες
Σακελλαρόπουλου συμμετείχαν στον διεθνή διαγωνισμό του Ισραήλ, «Terra-
Olivo IOOC 2021» με 12 εξειδικευμένα βιολογικά - gourmet ελαιόλαδά τους
και τιμήθηκαν με τον αριθμό των 12 βραβείων σε όλα τα δείγματά τους, συγ-
κεντρώνοντας πολύ υψηλές βαθμολογίες από τους ειδικούς κριτές.



Ελλάκτωρ 
Πράσινο φως από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Τ
ο περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της
εταιρείας Ελλάκτωρ σχετικά με τη δημόσια προ-
σφορά μέχρι 133.920.002 νέων μετοχών της, μέ-

σω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρη-
τών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετό-
χων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγ-
μάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.
Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ της Ελλάκτωρ θα πραγματο-
ποιηθεί με την έκδοση 133,9 εκατ. νέων μετοχών, με δι-
καίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με
τιμή διάθεσης 90 λεπτά ανά μετοχή και αναλογία 1,25 νέ-
ες μετοχές για κάθε 2 παλαιές.

Prodea Investments: «Πρεμιέρα» 
για τις δημόσιες εγγραφές 

Ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί μεθαύριο, Παρα-
σκευή 16 του μήνα, η δημόσια εγγραφή για την κάλυ-
ψη του «πράσινου ομολόγου» έως 300 εκατ. ευρώ που
εκδίδει η Prodea Investments. Το εύρος απόδοσης, το
οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους
Αναδόχους (Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Euro-
bank) και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα
υποβάλουν τις αιτήσεις κάλυψης, είναι ανάμεσα σε
2,2% (κατώτατη απόδοση) και 2,6% (ανώτερη απόδο-
ση), με ανθρώπους της αγοράς να κάνουν λόγο για
«νούμερο» πέριξ του 2,5%, αν και αυτό θα εξαρτηθεί
από τις προσφορές των επενδυτών. 

Ο Λιμένας Ελευσίνας συνδέεται 
με το σιδηροδρομικό δίκτυο

Στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του ΟΣΕ
για την αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δι-
κτύου της χώρας εντάσσεται ο Λιμένας Ελευ-
σίνας, που θα συνδεθεί μέσω του σιδηροδρό-
μου με το Θριάσιο Πεδίο, όπου θα κατασκευα-
στεί το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέντρο με-
ταφορών και logistics της Ελλάδας. Ειδικότε-
ρα, ο ΟΣΕ μελετά τη σύνδεση του Λιμένος
Ελευσίνας με το τρένο μέσω του έργου του Δυ-
τικού Προαστιακού και τη δημιουργία του εμ-
βληματικού διαμετακομιστικού κέντρου του
Θριασίου (Θριάσιο ΙΙ), με στόχο την ευρύτερη
ανάπτυξη των συνδυασμένων εμπορευματι-
κών μεταφορών. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ
Σπύρος Πατέρας, στο 4ο Συνέδριο Υποδομών
και Μεταφορών-ITC 2021, στο έργο για την
ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώ-
ρας, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, προβλέ-
πεται ένα πλάνο σύνδεσης όλων των, περί του
σιδηροδρόμου, εφοδιαστικών δραστηριοτή-
των, οι οποίες συνδυαστικά μπορούν να λει-
τουργήσουν ως μοχλός εκτίναξης του μεταφο-
ρικού εμπορικού έργου.

Νέο εστιατόριο McDonald’s 
στη Μεταμόρφωση

Η Premier Capital Hellas συνεχίζει το επενδυ-
τικό της πρόγραμμα για το δίκτυο McDonald’s
στην Ελλάδα, με το νέο εστιατόριο στη Μεταμόρ-
φωση, το οποίο άνοιξε στις 9 Ιουλίου 2021, στην
οδό Γεωργίου Παπανδρέου 2Α και 2Β. Πρόκειται
για το 26ο εστιατόριο McDonald’s που λειτουργεί
η Premier Capital Hellas στην Ελλάδα. Η επέν-
δυση για το νέο εστιατόριο ανήλθε σε 1,6 εκατ.
ευρώ, ενώ σε αυτό απασχολούνται 50 εργαζόμε-
νοι. Όπως αναφέρει η Premier Capital σε σχετι-
κή ανακοίνωση, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες
συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας,
παραμένει πιστή στο μακροπρόθεσμο όραμά της
και συνεχίζει την επενδυτική στρατηγική της
στην ελληνική αγορά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Χαλκιδική: 70%-80% οι πληρότητες
στα 3.200 καταλύματα

Στο 70% με 80% ανέρχονται σήμερα οι πληρότητες
στα 3.200 καταλύματα της Χαλκιδικής (2.100 σε Σι-
θωνία και Κασσάνδρα), ενώ στο επόμενο δεκαήμε-
ρο στα μισά τουλάχιστον θα φτάνει το 100%, όπως
επισήμανε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων και
Διαμερισμάτων του νομού Τριαντάφυλλος Παπαϊ-
ωάννου, προσθέτοντας ότι οι τιμές για ένα τρίκλινο
ξεκινούν από 40 ευρώ και είναι μειωμένες κατά
15%-20% έναντι του 2019. 

«Αυτήν τη στιγμή στη Χαλκιδική κάνουν τις διακο-
πές τους κυρίως Σέρβοι, Ρουμάνοι και λίγοι Ουκρα-
νοί, σε ποσοστό 60%-70%, ενώ οι υπόλοιποι αφο-
ρούν σε Έλληνες, δικαιούχους και του Κοινωνικού
Τουρισμού», είπε ο ίδιος. Πρόσθεσε ότι, για τον Αύ-
γουστο, οι προκρατήσεις από τους ξένους εκδρο-
μείς αφορούν στο 80% των προσφερόμενων κλινών
που συνολικά διαμορφώνονται σε 44.400, ενώ για
τον Σεπτέμβριο ο ίδιος τόνισε ότι «έχουν γίνει κρα-
τήσεις και από εκδρομείς από τη Γερμανία, αν και
είναι μικρός ο αριθμός τους».

Έως 23 Ιουλίου η δημόσια 
προσφορά της Premia
Η Premia ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβού-
λιο της εταιρείας ενέκρινε αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου της κατά 26.041.665,50 ευρώ, με την έκ-
δοση έως 52.083.331 νέων, κοινών, άυλων, ονομα-
στικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας
0,50 ευρώ η μία, εν μέρει με εισφορά περιουσια-
κών στοιχείων και εν μέρει με καταβολή μετρη-
τών. Η τιμή διάθεσης για κάθε μία νέα μετοχή εί-
ναι 1,44 ευρώ. Η περίοδος της δημόσιας προσφο-
ράς θα είναι οκτώ εργάσιμες ημέρες και ξεκίνησε
από χθες, 14 Ιουλίου, και θα συνεχιστεί μέχρι και
τις 23 Ιουλίου, στις 16.00 ώρα Ελλάδας. Όπως ανα-
φέρει στην πρόσκληση, 19.086.655 νέες μετοχές
καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος και έως
32.996.676 νέες μετοχές θα διατεθούν με καταβο-
λή μετρητών, με τιμή διάθεσης 1,44 ευρώ ανά νέα
μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα
σε Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές και
μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε Ειδικούς Επεν-
δυτές και Ιδιώτες Επενδυτές στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Α
λλάζει το τηλεοπτικό τοπίο της Super
League την προσεχή αγωνιστική σεζόν,
με την Cosmote TV να μπαίνει στο παι-
χνίδι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και

σε πρώτη φάση να συμφωνεί με τον Παναθηναϊκό
με ένα ποσό πέραν των 7 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα
που πήρε πέρυσι ο Παναθηναϊκός από τη Nova ήταν
κοντά στα 7 εκατ. ευρώ. Η Cosmote TV διεκδικεί και
άλλες επτά ομάδες, τα συμβόλαια των οποίων τελεί-
ωσαν με τη Nova, με πρώτη και καλύτερη την ΑΕΚ,
όπως και τους Απόλλωνα Σμύρνης, Ιωνικό, Λαμία,
Παναιτωλικό και Βόλο. Ξεχωριστή συμφωνία με το
ίδιο συνδρομητικό κανάλι αναμένεται να κάνει και ο
ΟΦΗ. Από τις υπόλοιπες ΠΑΕ, συμβόλαιο μιας ακό-
μη σεζόν έχουν με τη Nova ο Ατρόμητος, ο Άρης και
ο ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ «άστεγοι» τηλεοπτικά είναι ο
Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Αστέρας Τρίπολης.

Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν αυτός που κίνησε τη
διαδικασία των συνομιλιών με την Cosmote TV εξ
ονόματος των υπολοίπων επτά, πλην ΟΦΗ. Η κίνη-
ση αυτή των επτά (συν τον ΟΦΗ) φανέρωσε και τις
παθογένειες οικονομικού μάρκετινγκ από τον απο-
καλούμενο «συνεταιρισμό» της Super League και
αποδυνάμωσε το μεταξύ τους συνεκτικό.

Ενώ δήλωναν όλοι ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε
προσπάθεια για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτι-
κών δικαιωμάτων, στη μέση του δρόμου άλλαξαν
ρότα. Και αυτό γιατί θεώρησαν ότι σε εποχές παν-
δημίας, άρα και δραματικής μείωσης των εσόδων
και από τα συνδρομητικά κανάλια, θα αποκόμιζαν
ένα ποσό κοντά στα 70 εκατ. ευρώ. 

Μάλιστα, είχαν ασκήσει πιέσεις στον υφυπουργό
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη να περάσει με…
νόμο την κεντρική διαχείριση. Από τη μία, δηλαδή,

η Super League και η ΕΠΟ καταγγέλλουν τις ανεπι-
θύμητες για αυτές παρεμβάσεις του κράτους στο
λεγόμενο «αυτοδιοίκητο» του ποδοσφαίρου και
από την άλλη καλούσαν το κράτος να νομοθετήσει.
Αν δεν είναι αυτό θέατρο του παραλόγου, τότε τι εί-
ναι;

Η οριστική συμφωνία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με
την Cosmote TV και η καταρχήν των άλλων επτά
έχει δύο σημαντικούς αντίκτυπους. Ο πρώτος είναι
ότι η Nova, προκειμένου να παραμείνει στο παιχνί-
δι, δεν θα θελήσει να χάσει τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμ-
πιακό κυρίως και τον Αστέρα Τρίπολης κατά δεύτε-
ρο λόγο. Άρα είναι αναγκασμένη να δώσει περισ-
σότερα. Ο δεύτερος αντίκτυπος αφορά στην τσέπη
των καταναλωτών, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι
να πληρώσουν και για έναν ακόμη αποκωδικοποι-
ητή.

Μεγάλο deal 
Παναθηναϊκού - Cosmote TV
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O
πως ήταν αναμενόμενο, οι Τούρκοι επανήλθαν με
βαρείς χαρακτηρισμούς εναντίον της ελληνικής κυ-
βέρνησης για την απαγόρευση εισόδου της Γαλατα-

σαράι στην Ελλάδα, επειδή τα μέλη της αποστολής τους αρ-
νήθηκαν να υποβληθούν σε rapid tests στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Αφού ευχαρίστησαν τον Ολυμ-
πιακό, με τον οποίο επρόκειτο να παίξουν φιλικό ματς στο
«Καραϊσκάκης», στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της τουρκι-
κής ομάδας Ρεμζί Σανβέρ δήλωσε ότι θα ζητήσει τη βοή-
θεια του υπουργείου Εξωτερικών για να μεθοδεύσει ενέρ-
γειες κατά της ελληνικής κυβέρνησης! Στη, δε, αναφορά
του είπε απίστευτα πράγματα, αμιγώς επικοινωνιακά για
έναν λαό από τον οποίο ζητούν να μειώσει τις… μερίδες
φαγητού. Ας τον… απολαύσουμε: «Αυτή ήταν μια κίνηση
εναντίον της Τουρκίας και θα προσφύγουμε σε διεθνείς
πλατφόρμες, αθλητικές και όχι μόνο. Πιστεύουμε ότι όλα έγιναν από στενόμυαλους γραφειοκράτες ή πολιτικούς. Λυπούμαστε
για τους ανθρώπους της Ελλάδας και το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες». Και κατέληξε: «Αν είχε συμβεί κάτι τέ-
τοιο στον Ολυμπιακό, θα είχαμε αντιδράσει όπως και να ’χε. Το ότι οι άνθρωποί μας έκαναν ένα λάθος δεν καθιστά σωστό αυτό
που έγινε». Το λάθος τους είναι ότι είχαν ενημερωθεί ότι θα περνούσαν από rapid tests.

Συνεχίζουν να προκαλούν οι Τούρκοι Καλύτερος από
τον Μέσι ο… Χετεμάι 

Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός της ιταλικής
Μπενεβέντο Περπαρίμ Χετεμάι, 34 ετών, που σε
νεαρή ηλικία φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, έχει κα-
λύτερο ρεκόρ από τον… Λιονέλ Μέσι. Πρόκειται
για τα συνολικά κερδισμένα φάουλ. Την τελευ-
ταία δεκαετία, σύμφωνα με τη στατιστική Opta,
έχει 797 κερδισμένα φάουλ, ενώ ο Αργεντινός
702. Πρώτος είναι ο Βέλγος Εντέν Αζάρ της Ρεάλ
Μαδρίτης με 1.030.

«Έκθετος» ο Πέρεθ!

Η διαρροή αποσπασμάτων από το βιβλίο που θα
αφορά στη Ρεάλ Μαδρίτης «καίει» τον πρόεδρό
της Φλορεντίνο Πέρεθ. «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
είναι άρρωστος, τρελός και βλάκας και κάνει συ-
νέχεια ανοησίες». Είναι τα λόγια του Πέρεθ για
τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Όλα αυτά έπειτα
από όσα έχουν γίνει γνωστά για την επίθεση που
έκανε σε δύο ιερά τέρατα του συλλόγου, τον Ρα-
ούλ και τον Κασίγιας, τους οποίους χαρακτήρισε
«τις μεγαλύτερες απάτες της Ρεάλ». 

Έδιωξε τον Ουάρντα
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδιωξε από την προπό-

νηση τον Αιγύπτιο Αμρ Ουάρντα για
πειθαρχικό παράπτωμα. Για τους
γνωρίζοντες, ήταν περίπου αναμε-
νόμενο. Ο Ουάρντα είναι πιθανό να

μετακομίσει στην ομάδα Β του ΠΑΟΚ
που θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα

της Super League 2 (προπονητής ο Πάμ-
πλο Γκαρσία) ή να πάει και πάλι δανεικός

στον Βόλο.

Να ξαναγίνει 
ο τελικός του Euro…

Έγινε και αυτό επί των ημερών μας. Άγγλοι ποδο-
σφαιρόφιλοι συγκέντρωσαν 120.000 υπογραφές και
ο αριθμός αυξάνεται ραγδαία προκειμένου να ξανα-
γίνει ο τελικός του Euro ανάμεσα στην Ιταλία και την
Αγγλία, που έληξε με νίκη 3-2 στα πέναλτι υπέρ των
Ιταλών (κανονικό ματς και παράταση 1-1). Οι διαμαρ-
τυρόμενοι εστιάζουν στη φάση του 96’, όταν ο Κιελίνι
τράβηξε από τη φανέλα τον Σακά και τιμωρήθηκε με
κίτρινη κάρτα αντί για κόκκινη, όπως υποστηρίζουν.

Σούπερ τελικός για τον Ντιέγκο 
Σε μια αποθέωση του ποδοσφαιρικού μάρκετινγκ αλ-
λά και της μνήμης του Ντιέγκο Μαραντόνα, βρίσκον-
ται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ της UEFA και της
αντίστοιχης συνομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής
KONMEBOL για τη διεξαγωγή… υπερτελικού ανάμε-
σα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία και την πρω-
ταθλήτρια Λατινικής Αμερικής Αργεντινή! Τον βάφτι-
σαν, μάλιστα, EuroAmerica Cup.

Στην τέταρτη 
θέση 

η Νικόλ

Την τέταρτη θέση στο Diamond League στο Γκέιτσχεντ της Αγγλίας κατέλαβε η επικοντίστρια Νικόλ
Κυριακοπούλου με άλμα στα 4,51μ., ενώ απέτυχε τρεις φορές να ξεπεράσει τα 4,61μ. Ήταν ο τελευ-
ταίος αγώνας προτού «πετάξει» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Στους ίδιους αγώνες στην
Αγγλία ο Νίκος Ανδρικόπουλος πήρε την 7η θέση στο τριπλούν με άλμα στα 15,14μ.
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Στο πόδι η Σύρος για
τον γάμο της Δρόσως

• Έπειτα από εννέα συνεχόμενες

μετακομίσεις η Ιωάννα Τούνη βρήκε

το σπίτι των ονείρων της, το αγόρασε

και ξεκίνησε επισκευές!

• Η Κόνι Μεταξά κυκλοφόρησε
νέο τραγούδι με τίτλο «Αμάν»

και πρωταγωνιστή στο video clip

το σύντροφό της Μάριο Καπό-
τση.

• Η Μέγκι Ντρίο του «GNTM» αποκά-

λυψε ότι δέχτηκε πρόταση για το «Big

Brother».

• Ανάρτηση-χαστούκι της Κλέ-
λιας Ρένεση για τα κυκλώματα
εκμετάλλευσης γυναικών, ποζά-
ροντας ολόγυμνη αγκαλιά με την
κόρη της. Σύσσωμος ο καλλιτε-
χνικός κόσμος στο πλευρό της.

• Η διαδικτυακή έκκληση της πρώην

«Survivor» Έλενας Μαριπόζα για οι-

κονομική ενίσχυση καρκινοπαθούς

συγγενικού της προσώπου βρήκε με-

γάλη ανταπόκριση.

• Το διεθνούς φήμης μοντέλο Iz-
abel Goulard λιάζεται στη Μύκο-
νο.

• Τατιάνα Στεφανίδου: «Με τιγρέ ολό-

σωμο μαγιό στις παραλίες της Πύλου».

• Η Χριστίνα Μπόμπα εμβολιά-
στηκε και άκουσε τα εξ αμάξης!
Χρήστες ισχυρίστηκαν πως άλλο
χέρι φαίνεται στις φωτογραφίες
και άλλο στο βίντεο! «Όλα ήταν
θέμα κινητού», εξήγησε.

• Ο Φώτης Σεργουλόπουλος αφήνει

την παρουσίαση για την υποκριτική! Θα

παίξει στη σειρά «Χαιρέτα μου τον πλά-

τανο» στην ΕΡΤ.

• Επική απάντηση της Μαρίνας
Παγώνη για τη φημολογούμενη
συμμετοχή της στο «DWTS»: «Εί-
ναι δυνατόν να αφήσω την Ιατρική
και την κλινική και να πάω;».

• Κάτι ωραίο «τρέχει» ανάμεσα στην

πρώην «Surviror» Ελίζαμπεθ Ελέτσι

και τον κούκλο γιο της Πόπης Μαλλιω-

τάκη.

Γ
αμήλιες χαρές και ετοιμασίες στην «αριστο-
κράτισσα του Αιγαίου» για τον επικείμενο
γάμο της διάσημης σε όλη την Ελλάδα Δα-
νάης Μιχαλάκη! Η τηλεοπτική Δρόσω Σταμί-

ρη από τη σειρά «Άγριες Μέλισσες» επέλεξε τη γενέ-
τειρά της, τη Σύρο, για την πιο όμορφη μέρα της ζωής
της, με τους νησιώτες να είναι σε γλυκιά αναμονή για
το ευτυχές γεγονός! Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια θα
ανταλλάξει όρκους αγάπης με τον αγαπημένο της
Γιώργο Παπαγεωργίου, επίσης ηθοποιό και μοναχογιό
της εξαιρετικής κυρίας του θεάτρου Φιλαρέτης Κο-
μνηνού, σε έναν γάμο που θα θυμίζει παραμύθι.

Η αναγγελία του ερωτευμένου ζευγαριού δημοσιεύ-
τηκε πρόσφατα: «Η Μιχαλάκη Δανάη Κάθριν του Γε-
ωργίου και της Σούζαν το γένος Ντουράντ που γεννή-
θηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στην Ερμούπολη
Σύρου, επάγγελμα ηθοποιός, και ο Παπαγεωργίου Γε-
ώργιος του Αργυρίου και της Φιλαρέτης το γένος Κο-
μνηνού, επάγγελμα ηθοποιός, πρόκειται να παντρευ-
τούν στο Δημαρχείο Δήμου Σύρου Ερμούπολης».

Η ρομαντική τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Δη-
μαρχιακό Μέγαρο του νησιού, με τον δήμαρχο Ερμού-
πολης Νίκο Λειβαδάρα να τους ανακοινώνει και επί-
σημα ως ζευγάρι. Καλεσμένοι τους, εκτός από τους
μάρτυρες, οι γονείς των μελλόνυμφων, φίλοι και διά-
σημοι συνάδελφοί τους από τον χώρο του θεάματος
και του καλλιτεχνικού στερεώματος. Μαζί τους και μια
στρατιά από τηλεοπτικές κάμερες και παπαράτσι που
θα καταφθάσουν στη Σύρο για να καλύψουν το γεγο-
νός. Αν και η ημερομηνία δεν έχει διαρρεύσει, όλοι θε-
ωρούν ότι μέχρι τις αρχές του άλλου μήνα το ζευγάρι
θα έχει φορέσει βέρες. Η πιο πιθανή μέρα θεωρείται η
7η Αυγούστου, ανήμερα τα γενέθλια της μέλλουσας
νυφούλας.

Η Δανάη Μιχαλάκη, κόρη του γνωστού ηθοποιού

Γιώργου Μιχαλάκη, τα τελευταία δύο χρόνια γνωρίζει
την πλήρη αποθέωση μέσα από τον ρόλο που της χάρι-
σε γρήγορη αναγνωρισιμότητα στην πρώτη σε τηλεθέ-
αση σειρά της ελληνικής τηλεόρασης. Για αυτό και ο
γάμος της είναι από τα κοσμικά γεγονότα του καλοκαι-
ριού και εκείνη τη μέρα αναμένεται να γίνει το αδιαχώ-
ρητο από θαυμαστές της.

Στο πατρικό σπίτι της ηθοποιού, απ’ όπου θα αναχω-
ρήσει ντυμένη στα λευκά, οι ετοιμασίες δεν έχουν τε-
λειωμό. Τηλεφωνήματα για ευχές από συγγενείς και
φίλους, γαμήλια δώρα καταφθάνουν τα τελευταία
24ωρα, μπομπονιέρες, ρύζια, γλυκά και όλα τα καλού-
δια που θα προσφερθούν στους καλεσμένους από
τους υπέροχους και φιλόξενους γονείς της. «Μεγάλω-
σα σε ένα σπίτι καλλιτεχνικό. Με μαμά καθηγήτρια
μπαλέτου και μπαμπά ηθοποιό. Από μικρή τον έβλεπα
στις παραστάσεις, τρύπωνα στα καμαρίνια. Πολλές φο-
ρές μού άρεσε να μην παρακολουθώ την παράσταση,
αλλά να είμαι πίσω, στα παρασκήνια και να βλέπω πώς
ετοιμάζονται οι ηθοποιοί, πώς αλλάζουν τα σκηνικά.
Θυμάμαι σε μια τέτοια στιγμή είπα στον εαυτό μου ότι
αυτό θέλω να κάνω (σ.σ.: να γίνει ηθοποιός)», είχε ανα-
φέρει σε συνέντευξή της η Δανάη Μιχαλάκη.



Χαρές για την οικογένεια
Παντελίδη

Ένα διαφορετικό καλοκαίρι 

Άνω κάτω η ζωή του Σάκη Τανιμανίδη με την
άφιξη των κοριτσιών του! Τον Ιούλιο του 2020
ο παρουσιαστής παραθέριζε αμέριμνος και κα-
λογυμνασμένος στις Κυκλάδες, ποζάροντας
στο Διαδίκτυο με τη στολή του σέρφερ λίγο
πριν βουτήξει στη θάλασσα για να δαμάσει τα
κύματα. Φέτος με τα δίδυμα παραμένει στο
σπίτι άυπνος και ταλαιπωρημένος, ετοιμάζον-
τας γάλα για τις μικρές! «Πώς ξεκίνησα το κα-
λοκαίρι του 2020 και πώς συνεχίζω το καλο-
καίρι του 2021», έγραψε με χιούμορ!

Χαλαρώνει στις διακοπές της

Ημίγυμνη στο Instagram με καυτό τζιν σορ-
τσάκι και όποιος αντέξει. Η Μαρία Κωνσταντάκη
δημοσίευσε στο Διαδίκτυο φωτογραφία της να
ποζάρει τόπλες στον Υδροβιότοπο Κοκκώσι,
απολαμβάνοντας τα χάδια του ήλιου. Στην πραγ-
ματικότητα, όπως αποκάλυψε, βρισκόταν σε συ-
νεργείο αυτοκινήτων για βλάβη στο όχημά της,
αλλά για την... αλητεία ανέβασε το ενσταντανέ
επειδή όλοι βρίσκονται σε διακοπές. «Όχι δεν
είμαι εκεί, είμαι στο συνεργείο και βαριέμαι. Και
έχω ξυπνήσει από τις πεντέμισι, όποτε συμπα-
θάτε με», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα!

Η πρωταγωνίστρια στην παρά-
σταση «Νυφικό κρεβάτι» Πηνε-
λόπη Αναστασοπούλου έκανε
ριζική αλλαγή στα μακριά της
μαλλιά, κόβοντάς τα αντρικά,
κούρεμα που της ταιριάζει απο-
λύτως! Η αποκάλυψη έγινε μέ-
σω Διαδικτύου με τους διαδι-
κτυακούς της φίλους ενθουσια-
σμένους με τη νέα κουπ. Τα τε-
λευταία χρόνια η δημοφιλής
ηθοποιός άλλαζε μόνο χρώμα,
οπότε ήρθε η στιγμή να αλλάξει
και στιλ με ένα μοδάτο pixie cut!

Η αγαπημένη του γιατρός 
Στα έμπειρα χέρια της συζύγου του Δώ-
ρας Δημητροπούλου αφέθηκε για την εν-
δυνάμωση του τριχωτού της κεφαλής του
ο Γιώργος Τσαλίκης. Ο ίδιος αποκάλυψε
το μυστικό της πλούσιας κόμης του στο
Instagram, τη στιγμή που η γιατρός και
μητέρα των παιδιών του εφάρμοζε βιταμί-
νες ειδικά σχεδιασμένες για την τόνωση
της τρίχας! «Η αγαπημένη μου γιατρός
στο αγαπημένο μου μέρος», σχολίασε ο
τραγουδιστής.

Το τόλμησε
η Πηνελόπη 

Ο
αδελφός του αείμνηστου τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη,
Τριαντάφυλλος, αποφάσισε να βαφτίσει τον γιο του Παντελή
στη μνήμη του αξέχαστου ερμηνευτή που σκοτώθηκε τον

Φεβρουάριο του 2016 σε τροχαίο σε ηλικία μόλις 32 ετών. Την απο-
κάλυψη έκανε η σύζυγός του Πωλίνα Φιλίππου, απαντώντας σε δια-
δικτυακή ερώτηση follower σχετικά με το όνομα που θα δώσουν
στο δεύτερο παιδάκι τους, το οποίο ήρθε στη ζωή τον περασμένο
Οκτώβριο. Το ζευγάρι αποφάσισε από κοινού το όνομα, γεγονός
που χαροποίησε τους γονείς του αδικοχαμένου καλλιτέχνη, τον χα-
μό του οποίου δεν έχουν ξεπεράσει. Ωστόσο, την είσοδό του στο
πεντάγραμμο έκανε ο Βενιαμίν της οικογένειας, Κωνσταντίνος, ο
οποίος φέρεται να έχει τη φωνή και το ταλέντο του Παντελή Παντε-
λίδη. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει δύο τραγούδια σε στίχους και
μουσική δική του.
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Πάει Mega και το χαίρεται 
Λίγα 24ωρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του «μεγάλου καναλιού»
πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή στην εκ-
πομπή «Fishy», ο ηθοποιός έκανε το πρώτο του σχόλιο. «Πάνε τώρα αρ-
κετά χρόνια που ήμουνα στο Mega. Ώρα για επιστροφή. Τα λέμε, λοιπόν,
Σεπτέμβριο από το δροσερό Ιόνιο», αποκάλυψε δημοσιεύοντας βίντεο
από θαλάσσια βόλτα με σκάφος.



Κ
αλοκαίρι σημαίνει ξεκούραση και ξε-
γνοιασιά. Όλοι έχουμε την ανάγκη να
ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε ύστε-
ρα από έναν δύσκολο χειμώνα, με πολ-

λές ψυχικές εντάσεις και πολύμηνη καραντίνα. Μέ-
σα στην πανδημία, το μυαλό μας, φυσικά, είναι στον
κορονοϊό, στις μεταλλάξεις και στον εμβολιασμό,
αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις άλλες ασθέ-
νειες ή τις ενοχλήσεις, που μπορεί να μας απασχο-
λήσουν στις διακοπές. Οι κολπίτιδες και οι ουρολοι-
μώξεις είναι δύο φλέγοντα θέματα για τις γυναίκες,
οπότε θα πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μη
χαλάσουν τις διακοπές τους. 

Το κολύμπι, με τις συχνές και πολύωρες επισκέ-
ψεις στην παραλία ή στην πισίνα, φορώντας το μαγιό
μας, δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να εμ-
φανιστεί ουρολοίμωξη. Πρόκειται για μια λοίμωξη
που εμφανίζεται όταν τα βακτήρια περνούν από την
ουρήθρα και ταξιδεύουν στην ουροδόχο κύστη ή
στους νεφρούς και πολλαπλασιάζονται στο ουρο-
ποιητικό σύστημα. Η ελλιπής τήρηση των κανόνων
υγιεινής, τόσο κατά την κολύμβηση όσο και στην κα-
θημερινή υγιεινή, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
εμφάνισής της. Ο μαιευτήρας - γυναικολόγος Πανα-
γιώτης Χριστόπουλος μας δίνει χρήσιμες συμβου-
λές για μπάνια χωρίς σκοτούρες. 

«Για το μπάνιο στη θάλασσα, προσπαθούμε να
επισκεφτούμε καθαρές παραλίες που να μην έχουν
πολύ συνωστισμό. Οι πισίνες μπορεί να γίνουν εστία
αναπαραγωγής μικροβίων, εάν δεν συντηρούνται

κατάλληλα και τα επίπεδα χλωρίου είναι χαμηλά.
Επίσης, ενήλικες και παιδιά επιβάλλεται να προσέ-
χουν και να είναι καθαροί προτού χρησιμοποιήσουν
την πισίνα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ουρολοίμωξη
μπορεί να σχετίζεται και με το υδρομασάζ. Για να
μειώσετε τις πιθανότητες να πάθετε ουρολοίμωξη,
να λαμβάνετε καθημερινά ένα συμπλήρωμα διατρο-
φής, που υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία

του ουροποιητικού συστήματος, βασισμένο στα
κράνμπερι. Βοηθάει σημαντικά στην υγεία του ου-
ροποιητικού και του κόλπου, στην εξάλειψη της
ανάπτυξης των παθογόνων βακτηρίων και στη δια-
τήρηση της υγιούς φυσιολογικής χλωρίδας του εν-
τέρου. Το εκχύλισμα κράνμπερι έχει αποδειχθεί ότι
αναστέλλει την ικανότητα των βακτηρίων E.coli να
προσκολλώνται στο ουροποιητικό επιθήλιο και να
προκαλούν ουρολοιμώξεις. Να αλλάζετε το βρεγμέ-
νο μαγιό το συντομότερο δυνατόν. Τα μικρόβια τεί-
νουν να αναπτύσσονται καλύτερα σε ζεστά και υγρά
μέρη. Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στις ουρο-
λοιμώξεις, λόγω των σφιχτών μαγιό τους, της υγρα-
σίας του κόλπου και της ανατομίας του ουροποιητι-
κού συστήματός τους. Να φροντίζετε να πίνετε
άφθονα υγρά, για να ξεπλύνετε τα βακτήρια μέσω
του ουροποιητικού συστήματος, αφού είναι δεδομέ-
νο ότι όσο περισσότερα ούρα βγάζουμε τόσο μει-
ώνουμε τον κίνδυνο για ουρολοιμώξεις. Να δίνετε
μεγάλη προσοχή στις κοινόχρηστες τουαλέτες».
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Κολύμπι και ουρολοίμωξη 

kpapakosto@yahoo.gr

Χρήσιμες συμβουλές για 
να απολαύσουμε το καλοκαίρι 
και τα μπάνια χωρίς απρόοπτα…

Πότε επικοινωνώ 
με τον γιατρό μου
Μπορεί να προσέχετε, να ακολουθείτε πι-
στά τις συμβουλές του γιατρού σας κι όμως
να τύχει να πάθετε ουρολοίμωξη στις δια-
κοπές. Σε αυτήν την περίπτωση, δίνετε προ-
σοχή στα συμπτώματα. «Αν έχετε έντονο
τσούξιμο κατά τη διάρκεια της ούρησης, αί-
σθηση ανάγκης για συχνή ούρηση που συ-
νοδεύεται, όμως, από μικρή ποσότητα ού-
ρων, πόνο χαμηλά στην κοιλιά και, σε σοβα-
ρότερες περιπτώσεις, αίμα στα ούρα και
πυρετό, που είναι τα πιο συχνά συμπτώματα
της ουρολοίμωξης, επικοινωνήστε άμεσα
με τον ιατρό σας. Εκείνος θα σας συμβου-
λεύσει να κάνετε μια σειρά ειδικών εξετά-
σεων, ώστε να σας δώσει την κατάλληλη θε-
ραπεία», αναφέρει ο κ. Χριστόπουλος.

Παναγιώτης Χριστόπουλος, 
μαιευτήρας - γυναικολόγος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

ΛΕΩΝ: Θέλει προσοχή γιατί ο Άρης στο ζώδιό
σας, μαζί με την Αφροδίτη το πρώτο μισό σχεδόν
αυτού του καλοκαιρινού διμήνου, επηρεάζει τον
ψυχισμό σας και πολλές φορές σας κάνει απερί-
σκεπτους στις ενέργειές σας. Παρόλο που η τύχη
είναι στο πλευρό σας και σε αυτόν τον τομέα, κα-
λό θα ήταν να αποφύγετε περιπέτειες και να πα-
ραμείνετε δυνατοί και υγιείς. Τον Αύγουστο απο-
φύγετε να εκτεθείτε σε θαλάσσια αθλήματα που
δεν τα γνωρίζετε και ασχοληθείτε περισσότερο
με ό,τι σας ευχαριστεί και αυξάνει τη δημοτικότη-
τά σας στους γύρω σας. Τα βράδια του καλοκαιρι-
ού υπόσχονται εμπειρίες που ευνοούν τον ψυχι-
σμό σας. Το διάστημα αυτό σας δίνεται η ευκαιρία
να αλλάξετε λίγο το στυλ σας ή να επιχειρήσετε
μια φροντίδα ομορφιάς ενόψει του υπόλοιπου
καλοκαιριού. Δώστε έμφαση λοιπόν εκεί που
χρειάζεστε φροντίδα, είτε αυτό είναι η επιδερμί-
δα σας είτε τα παραπανίσια κιλά που τυχόν έχετε
πάρει και ενοχλούν πρωτίστως εσάς τους ίδιους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Παρόλο που η φυσική σας κα-
τάσταση είναι καλή, αυτό που διαφαίνεται σαν
σύσταση είναι να μπορέσετε να αποφύγετε
άσκοπες κοπώσεις και ταλαιπωρίες. Πιο επιβα-
ρυμένο προβλέπεται το πρώτο μισό αυτής της
καλοκαιρινής περιόδου, όπου η υγεία και η
ασφάλειά σας επηρεάζεται αρκετά από την επί-
δραση της πανσελήνου του Ιουλίου. Όσοι έχετε
κάποιο πρόβλημα επιμεληθείτε καλύτερα σε επί-
πεδο θεραπείας, κάποιοι άλλοι προσέξτε τις κι-
νήσεις σας προκειμένου να μην εκτεθείτε σε κιν-
δύνους, περιπέτειες ή ατυχήματα. Τον Αύγουστο
η Αφροδίτη και ο Άρης περνούν στο ζώδιό σας
και σας προσφέρουν την καλή φυσική κατάσταση
που επιθυμείτε. Φροντίστε όμως τη σωματική
σας ασφάλεια και ελέγχετε τα αντανακλαστικά
σας όταν οδηγείτε.

Αισθητικά, ελέγχετε τους παροξυσμούς και

τους θυμούς σας που επηρεάζουν την εικόνα
σας, ανανεώστε τα χρώματα της γκαρνταρόμπας
σας και διατηρήστε ήρεμη τη διάθεσή σας γιατί
αυτό σας κάνει πιο γοητευτικούς. Με δυο λόγια,
για να δείξετε μια ωραία εικόνα προς τα έξω,
πρέπει να την προσπαθήσετε.

ΖΥΓΟΣ: Όσοι έχετε λόγους θα πρέπει να προ-
σέξετε καθετί που σας απασχολεί ή θα σας απα-
σχολήσει και κυρίως όσοι έχετε ένα πρόβλημα
σχετιζόμενο με το πεπτικό ή το νευρικό σας σύ-
στημα. Αποφύγετε ριψοκίνδυνα θαλάσσια σπορ
και προσέχετε όταν οδηγείτε. Επίσης προσέχετε
τις σχέσεις εκείνες που σας δημιουργούν άγχος
και ανικανοποίητο. Η Αφροδίτη είναι λίγο ευαί-
σθητη αυτό το καλοκαίρι και περνά διακυμάνσεις
που φαίνονται στην εμφάνιση και στις επιλογές
σας. Θα πρέπει δηλαδή για να διατηρήσετε την ει-
κόνα που θέλετε να προσπαθείτε καθημερινά ή
και να αλλάξετε λίγο κάποιες τακτικές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Παρόλο που η φυσική σας κα-
τάσταση είναι καλή, ο τομέα της υγείας θα επηρε-
αστεί περισσότερο στο νευρικό σύστημα και για
κάποιους ίσως και στο πεπτικό. Κάτι επίσης που
πρέπει να προσέχετε είναι ταλαιπωρίες στο ενδε-
χόμενο του να μετακινηθείτε ή να ταξιδέψετε.
Κρυολογήματα, φλεγμονές και εποχιακές δηλη-
τηριάσεις είναι μέσα στο πλαίσιο των πιθανοτή-
των αυτού του καλοκαιριού. Αποφύγετε τις υπερ-
βολές και τις προκλήσεις απέναντι σε ανθρώ-
πους που δεν γνωρίζετε τη δύναμή τους. Η εποχή
αυτή σας βοηθά να αξιοποιήσετε τα μέσα που
διαθέτετε και χωρίς ιδιαίτερο κόστος ή κόπο να
φανείτε γοητευτικοί και ευχάριστοι. Άλλωστε το
καλοκαίρι αυτό τόσο η συμπεριφορά σας, όσο και
η όμορφη εικόνα θα παίξει σημαντικό ρόλο στις
επαφές και στις συζητήσεις.

Σημ.: Η συνέχεια στο αυριανό φύλλο.

Κριός
(21/3-20/4)
Ένας έρωτας θα συγκλονίσει
πολλούς από εσάς. Ωστόσο, προ-
σοχή στις χίμαιρες και τις εξιδα-
νικεύσεις, γιατί δεν είναι δύσκο-
λο να πέσετε με τα μούτρα σε μια
«φούσκα». «Ερωτική» η σχέση
σας με το κοινό, αν είστε καλλιτέ-
χνες.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Θέλετε να επιβάλετε τον εαυτό
σας. Νιώθετε μονίμως στην πρίζα
και αναγκασμένοι να απαντάτε στις
προκλήσεις με όλες τις δυνάμεις,
μια διαδικασία που σας κουράζει
ιδιαίτερα. Σχέσεις και συνεργα-
σίες θα μπουν σε νέες βάσεις. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Θα φροντίσετε την εμφάνισή σας,
θα κάνετε δημόσιες σχέσεις και
θα «πουλήσετε» ακριβά τις ικανό-
τητες σας και τα ταλέντα σας!
Ασχοληθείτε με πρωτοπόρα
πράγματα, για να νιώσετε ελεύθε-
ροι και να ξεφύγετε από την ανία. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μπορεί να προκύψει μια νέα,
επικερδής συνεργασία ή να κά-
νετε σημαντικές γνωριμίες.
Κάποιοι έχετε κοινωνικές υπο-
χρεώσεις το διήμερο. Φροντί-
στε τη δημόσια εικόνα σας και
δείξτε τον καλύτερο εαυτό σας.
Προπάντων, ξεκαθαρίστε τις
προτεραιότητές σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Πολύ ευνοϊκές οι συνθήκες σε ό,τι
αφορά σπουδές και γνώσεις αλλά
και στις σχέσεις σας με ξένους και
εξωτερικό. Κάποιοι θα βρείτε την
ευκαιρία να το «σκάσετε» για ένα
ταξιδάκι και να τονώσετε τη διά-
θεσή σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Προσέξτε τη φυσική σας κατάστα-
ση, για να μη βρεθείτε με υπερκό-
πωση ή νευρική εξάντληση. Για
κάποιους από σας μπορεί να υπάρ-
ξει κι ένα παρασκήνιο στον ερωτι-
κό τομέα ή μια σχέση που πρέπει να
παραμείνει κρυφή. Αναζητάτε
απολαύσεις…

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι  αδέσμευτοι μπορεί να έχετε
ενδιαφέρουσες συναντήσεις
και να προκύψει από αυτές μια
ενδιαφέρουσα επαφή! Οι δε-
σμευμένοι ανανεώνετε τον δε-
σμό σας. Βρείτε χρόνο για δια-
σκέδαση και για να περάσετε
ωραία με τα παιδιά σας. Είστε
δημιουργικοί.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Κάντε μερικές βόλτες, για να
ηρεμήσετε. Πολλοί από σας
ίσως δουλεύετε συνεχώς και
εξαντλητικά. Ο Άρης σάς κάνει
δυναμικούς και αποφασιστι-
κούς στην επιδίωξη των φιλο-
δοξιών σας. Θα ισχυροποι-
ηθείτε.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για να βελτιώσετε τη διάθεσή
σας βρείτε χρόνο για τις αγαπη-
μένες σας ασχολίες και, προπάν-
των, ξεκουραστείτε. Προσέξτε τη
φυσική σας κατάσταση και την
ψυχολογία σας. Γεμίστε το κεφά-
λι σας με θετικές σκέψεις και ει-
κόνες.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Κάποιοι μπορεί να έχετε μια αποκα-
τάσταση ζημιών ή ίσως να αποφα-
σίσετε να διακοσμήσετε ή να συν-
τηρήσετε ένα ακίνητο ή να ξεκινή-
σετε μια δουλειά στο σπίτι. Αλλα-
γές είναι πιθανές στο οικογενειακό
περιβάλλον. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η μέρα ευνοεί τις αλλαγές παρα-
στάσεων αλλά και τις επισκέ-
ψεις. Καταστρώστε τα μελλοντι-
κά σας σχέδια, ενημερωθείτε για
σπουδές ή σεμινάρια που θα σας
δώσουν έξτρα γνώσεις και διε-
ρευνήστε τις δυνατότητές σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η μέρα προσφέρεται για… απο-
λαύσεις, αλλά πρέπει να βοηθή-
σετε τη φυσική σας κατάσταση,
να γυμναστείτε, να κοιτάξετε πιο
συστηματικά τη διατροφή σας και
την υγεία σας και να διερευνήσε-
τε τα συναισθήματά σας. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΗ υγεία και η ομορφιά 
των ζωδίων το καλοκαίρι
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Πριν από λίγες μέρες ο πρωθυπουργός της
Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, επαναφέροντας
τα περιοριστικά μέτρα για τον έλεγχο της

πανδημίας που πριν από δύο εβδομάδες είχε κα-
ταργήσει, ζήτησε συγγνώμη. «Είχαμε κακή κρίση,
κάτι για το οποίο μετανιώνουμε και ζητάμε συγ-
γνώμη», είπε στους συμπατριώτες του απολογού-
μενος για την προηγούμενη απόφασή του, η
οποία είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση των
κρουσμάτων στη χώρα του. Απλά και σταράτα.
Αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος δίχως να
κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του. Η αντιπολίτευ-
ση προφανώς επέκρινε τον κ. Ρούτε. Δεν πήρε,
όμως, το αυτί μου να τον κατηγορήσει ότι «διχάζει
τους Ολλανδούς». Ούτε ότι καλλιέργησε «ψεύτι-
κες προσδοκίες». Και ο εκπρόσωπος του πρωθυ-
πουργού δεν κατηγόρησε την αντιπολίτευση είτε
πως βρίσκεται σε vertigo είτε ότι «πατά σε δύο
βάρκες».

Γενικώς, όσο και αν τα μέτρα και οι πρόνοιες για
τον περιορισμό του κορονοϊού προβληματίζουν
τις πολιτικές δυνάμεις και τις κοινωνίες όλων των
ευρωπαϊκών χωρών, πολωτικό (αν όχι πολεμικό)
κλίμα όπως το ελληνικό δεν συναντάται συχνά.
Λάθη στην αντιμετώπιση της πανδημίας σημει-
ώνονται παντού. Αρκεί να θυμηθούμε τι έγινε στο
Ηνωμένο βασίλειο αλλά και στη Σουηδία. Χώρες
που έκαναν στροφή 180 μοιρών όταν είδαν τις
δραματικές συνέπειες των πολιτικών τους. Στην
Ελλάδα καθυστερήσεις είχαμε. Εφησυχασμό
επιδείξαμε. Αντιφατικά μηνύματα εκπέμφθηκαν.
Η κοινωνική κόπωση «χτύπησε κόκκινο» και τα
κορονοπάρτι έγιναν αποδοτικές startup επιχει-

ρήσεις με πελάτες ενθουσιώδεις ανεγκέφαλους.
Αλλά όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ, στη Μ. Βρετανία
και (για διαφορετικούς λόγους) στην Ιταλία, στην
Ελλάδα δεν τα αντιμετωπίσαμε ούτε κατά διάνοια.

Προχθές ο Γάλλος πρόεδρος Εμ. Μακρόν εξήγ-
γειλε περιοριστικά μέτρα άμεσης εφαρμογής και
βαρύτητας που αφορούσαν έως και τις καθημερι-
νές μετακινήσεις των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.
Το αποτέλεσμα ήταν κοντά δύο εκατομμύρια Γάλ-
λοι να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Στην Ελλάδα η
υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στις δομές
των ηλικιωμένων σε πρώτη φάση και, εν συνε-
χεία, στους υγειονομικούς έγιναν αντικείμενο
κριτικής και αμφισβήτησης. Το Διαδίκτυο έχει γε-
μίσει μηνύματα υψηλού χιούμορ: «Οι εμβολια-
σμένοι τρώνε τις μπριζόλες τους με πατάτες τηγα-
νιτές. Οι ανεμβολίαστοι με… μπάμιες». Η αύξηση
του αριθμού των εμβολιασμένων υπήρξε οριακή.
Προφανώς γιατί έως ότου εφαρμοστούν (αν
εφαρμοστούν) τα μέτρα για τους εσωτερικούς
χώρους, τους καθήμενους κ.ά., «έχουμε καιρό».
Γιατί έτσι συμβαίνει στη χώρα μας. Πάντα «έχου-
με καιρό», αφού δεν εννοούμε να διδαχθούμε

από όσα καθημερινά συμβαίνουν δίπλα μας. Στο
γηροκομείο του Βόλου, για παράδειγμα, όπου
έως χθες είχαν καταγραφεί δέκα κρούσματα, πε-
ρισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους αρ-
νούνταν να εμβολιαστούν προβάλλοντας δικαιο-
λογίες που άρχιζαν από την επίκληση υποκείμε-
νων νοσημάτων και κατέληγαν σε δηλώσεις εγ-
κυμοσύνης.

Τελικά, αρέσει ή όχι, το πρόβλημά μας, προ-
τού γίνει υγειονομικό, φωνάζει από μακριά ότι
είναι πρόβλημα παιδείας. Και η παιδεία δεν
αφορά μόνο στο σχολείο αλλά και στην πολιτική,
αφού πολιτική δίχως παιδευτικό χαρακτήρα δεν
νοείται. Καλά, λοιπόν, τα μέτρα (έστω και τα ημί-
μετρα), αλλά η πολιτική, τα κόμματα και κυρίως
τα πρόσωπα συνολικά, αν δεν αναλάβουν την
ιδιοκτησία τους και την ευθύνη εφαρμογής
τους, το αποτέλεσμα θα είναι μια τρύπα στο νε-
ρό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για θεσμούς-καλούς
αγωγούς μηνυμάτων προς την κοινωνία, όπως η
Εκκλησία. Γιατί όντως είναι σημαντική η απόφα-
ση της Ιεράς Συνόδου για εκείνους τους ιερείς
που κάνουν του κεφαλιού τους. Θα ήταν, όμως,
σημαντικότερη εφόσον προέτρεπε αποφασιστι-
κά το χριστεπώνυμο πλήρωμα να εμβολιαστεί. Ο
πρωθυπουργός, ο υπουργός Υγείας και ο καθη-
γητής Τσιόδρας δεν επισκέφθηκαν τη ΔΙΣ επει-
δή η Πολιτεία επιθυμεί να υπεισέλθει στα εσω-
τερικά της Ιεραρχίας. Αλλά επειδή, όπως και η
πολιτική, η Εκκλησία οφείλει στις μέρες μας το
«κάτι παραπάνω» απ’ όσα οι συνήθεις συσχετι-
σμοί και ισορροπίες επιβάλλουν. 

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Τα μέτρα για τον (μερικό)
υποχρεωτικό εμβολιασμό των
εργαζομένων στις δομές των
ηλικιωμένων συνάντησαν ήδη
αντιδράσεις. Αλλά στο γηροκομείο
του Βόλου τα κρούσματα ξεπέρασαν
τα δέκα... 

Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης

Στην πολιτική, είχε πει ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής, υπάρχουν πράγματα που
λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα

που γίνονται αλλά δεν λέγονται. Το θυμήθηκα
αυτό όταν άκουσα την υφυπουργό Δόμνα Μι-
χαηλίδου να δηλώνει ότι δεν μπορεί η άδεια
άνευ αποδοχών να είναι χωρίς χρονικό όριο
και μετά πως ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί
να απολύει έναν εργαζόμενο που δεν κάνει τε-
λικά το εμβόλιο. 

Αυτή η λογική σκέψη που είπε φωναχτά η
κυρία Μιχαηλίδου προκάλεσε σεισμό τόσο
εντός κυβέρνησης όσο και εκτός αυτής. Απο-
τέλεσμα ήταν να υποχρεωθεί η υφυπουργός
Εργασίας σε διορθωτική δήλωση: «Η πρωινή
μου διατύπωση περί ρύθμισης που θα συνδέει
την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για
τους εργαζομένους στις ιδιωτικές δομές Μο-
νάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων με απολύσεις
ήταν λάθος. Δεν πρόκειται να υπάρξει τροπο-
ποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, η οποία

θα συνδέει την αποχή από την εργασία με
άδεια άνευ αποδοχών λόγω μη εμβολιασμού
με απόλυση».

Δεν θα σχολιάσω ότι η υπερέκθεση στα μέ-
σα ενημέρωσης, ιδιαίτερα των νέων πολιτι-
κών, ενέχει πάντα κινδύνους λάθους. Και η
κυρία Μιχαηλίδου τον τελευταίο καιρό έχει
ενδώσει στον πειρασμό της υπερέκθεσης στα
Media. Ίσως το πάθημα να της γίνει μάθημα. Η
ουσία, όμως, είναι αν ήταν λάθος αυτό που
υποστήριξε η κυρία Μιχαηλίδου. Εκτιμώ πως
όχι. Διότι κανείς δεν μπορεί να αφήνει κάποι-
ον να είναι επ’ αόριστον σε άδεια άνευ αποδο-

χών. Και αυτό γιατί μπορεί να μη λαμβάνει μι-
σθό, αλλά δεν μπορεί να παραμένει ανασφάλι-
στος. Άρα κάποιος, δηλαδή όλοι εμείς, θα
πληρώνουμε την ασφάλιση που θα του κατα-
βάλλει ο φορέας του.

Επί της ουσίας, η κυρία Μιχαηλίδου είπε την
αλήθεια, όσο και αν αυτή προκάλεσε μια σειρά
από ζητήματα. Και άντε στον δημόσιο τομέα να
μην μπορεί να συμβεί και να επιλεγεί η μετα-
κίνηση του εργαζόμενου. Στον ιδιωτικό τομέα
θέλει να μου πει κάποιος ότι δεν θα γίνει ή δεν
έχει ήδη γίνει; Ποιον, αλήθεια, κοροϊδεύουμε
βάζοντας το δάχτυλο μπροστά στο πρόσωπο
και πιστεύοντας ότι το κρύβουμε; Ας σοβα-
ρευτούμε και ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Οι
ανεμβολίαστοι πλέον θα βρίσκονται υπό τη
δαμόκλειο σπάθη τόσο της απόλυσης (για άλ-
λον τυπικά λόγο) όσο και της μη πρόσληψης.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και, όπως
πάντα, όλα θα κριθούν στο πεδίο της ζωής. Ας
ελπίσουμε να μη χρειαστεί να φτάσουμε σε
τέτοιο σημείο…

Ήταν λάθος η δήλωση της Δόμνας Μιχαηλίδου;

Πλέον οι ανεμβολίαστοι θα βρίσκονται
υπό τη δαμόκλειο σπάθη τόσο της
απόλυσης (για άλλον τυπικά λόγο) 
όσο και της μη πρόσληψης 


