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Μια ιστορία για τον Γιάννη

Α

πόψε, αν θέλετε να αφηγηθείτε μια ιστορία
στα παιδιά σας ή στα εγγόνια σας, πείτε τους
για τον Γιάννη από τα Σεπόλια. Είναι μια ιστορία πέρα από την Ελλάδα. Μια ιστορία με πόνο, δάκρυα και ιδρώτα. Μια ιστορία - μάθημα ζωής για τα
όνειρα που πρέπει να διεκδικούμε, για το ήθος που
πρέπει να διατηρούμε, για την αξία της οικογένειας
που πρέπει να τιμούμε.
Για τον Γιάννη και τα αδέλφια του που η μάνα τους
τα έβαζε στο λεβητοστάσιο για να ζεσταθούν, καθώς
δεν υπήρχε θέρμανση στο διαμέρισμα.
Για τον Γιάννη που, πριν γίνει «Γιάννης μας», κυνηγήθηκε, λοιδορήθηκε, χλευάστηκε. «Και στον ζωολογικό κήπο, άμα δώσετε σε ένα χιμπατζή μια μπανά-

να και μια σημαία, θα τη σηκώσει», είχε δηλώσει σε
τηλεοπτική εκπομπή ο Νίκος Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής. Για τον Γιάννη που πολλοί δεν πίστεψαν
στο ταλέντο του αλλά ούτε και την αγάπη του για την
Ελλάδα. Για τον Γιάννη που έγινε πρωταθλητής στην
κορυφαία μπασκετική διοργάνωση του κόσμου. Που
πέρασε στο πάνθεον των μεγάλων πρωταγωνιστών
ξεπερνώντας ρεκόρ δεκαετιών από παίκτες σούπερ
σταρ.
Για τον Γιάννη που σε ηλικία 26 ετών έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα ΝΒΑ, έχει ανακηρυχτεί πολυτιμότερος παίκτης των τελικών, δύο φορές πολυτιμότερος του ΝΒΑ, μία φορά καλύτερος αμυντικός της
χρονιάς, τρεις φορές στην καλύτερη πεντάδα του

ΝΒΑ και δύο φορές στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα.
Για τον Γιάννη που ξέσπασε σε δάκρυα αμέσως μετά τη λήξη, καθώς από τα μάτια του περνούσε σαν ταινία η ζωή του, ενώ μέσα και έξω από το γήπεδο του
Μιλγουόκι τον αποθέωναν σε ντελίριο ενθουσιασμού
χιλιάδες κόσμος.
Για τον Γιάννη που ευτυχισμένος και ταπεινός δήλωσε στους δημοσιογράφους με δόση χιούμορ ότι
δεν πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα αν δεν τον περιμένουν 100.000 άνθρωποι στο αεροδρόμιο (λες και
είναι ο Τζέιμς Καφετζής του «Survivor», που θέλει
και υποδοχές…).
Γιάννη, σ’ ευχαριστούμε. Keep going. Κάν’ το ξανά... Άλλωστε, το υποσχέθηκες.
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Η τροπολογία… εμβόλιο
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Χ

ωρίς εκπλήξεις, αλλά με ένα
σκληρό και άκρως περιοριστικό
πλαίσιο για τους ανεμβολίαστους πολίτες, κατατέθηκε χθες
στη Βουλή, προκειμένου να ψηφιστεί σήμερα, η νομοθετική ρύθμιση για τους
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, στις Μονάδες Φροντίδας ΑμεΑ, αλλά και στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας.
Κάπως έτσι, η κυβέρνηση έδειξε ήδη
από το πρώτο άρθρο της ρύθμισης τις
προθέσεις της, καθώς πλέον θα είναι
υποχρεωτικό για τους εργαζομένους να
επιδεικνύουν στον εργοδότη τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό νόσησής τους. Παράλληλα, εμμέσως πλην σαφώς, νομιμοποιείται πλέον
και ο εργοδότης να το ζητήσει. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση νόσησης ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω της ειδικής
ηλεκτρονικής εφαρμογής, ενώ σύμφωνα
με την τροπολογία, η υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31/12/2021.

Οι συνέπειες
Η απόφαση ενός εργαζομένου σε μονάδα ή δομή υγείας να εμβολιαστεί ή να
μην εμβολιαστεί, όπως είναι φυσικό, επισείει συνέπειες. Με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται το ειδικό
διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο
αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας
υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές, όπως και ασφαλιστικές εισφορές.
Με τη συμπλήρωση 14 ημερών από την
ολοκλήρωση του εμβολιασμού, εφόσον
κάποιος εργαζόμενος ανακρούσει πρύμναν, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση.
Σε κάθε άλλη περίπτωση εργαζομένων,
ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει
δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά και συμβάσεις

έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών,
καθώς και συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο.
Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση της ρύθμισης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση με ανώτατο πρόστιμο τα 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ
για κάθε παράβαση με ανώτατο πρόστιμο
τα 200.000 ευρώ.

Τρίμηνες συμβάσεις
Η κυβέρνηση αποφάσισε να προσδιορίσει και συγκεκριμένα τι μέλλει γενέσθαι με όσους θα κληθούν να αντικαταστήσουν τους εργαζομένους που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Στην περίπτωση
που εργαζόμενοι τίθενται σε αναστολή,
μπορεί να προσληφθεί προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αντίστοιχων προσόντων.
Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό που
θα προσληφθεί θα πρέπει οπωσδήποτε
να προσκομίσει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. Οι σχετι-

κές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύναται να διαρκούν πέραν των τριών μηνών. Αυτό, βεβαίως, δεν
σημαίνει ότι δεν δύναται να παραταθούν,
εφόσον το απαιτήσει η συνθήκη, λόγω
παράτασης της πανδημίας και της δυσχέρειας να επανέλθουν στις οργανικές τους
θέσεις ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι.

Εξαιρέσεις
Δεν είναι υποχρεωμένοι να εμβολιαστούν, όπως προαναφέρθηκε, όσοι έχουν
νοσήσει, για διάστημα έξι μηνών από τη
νόσηση, καθώς και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολιασμού. Οι
λόγοι υγείας, στη βάση ειδικής λίστας
εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από
τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
πανεπιστημιακούς ιατρούς.

Ανάρπαστο το Freedom Pass
Την ίδια ώρα, στην κυβέρνηση παρακολουθούν με ικανοποίηση την… κίνηση
στο επίπεδο του Freedom Pass. Όπως

έγραψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάνω
από 120.000 άτομα έχουν κάνει έστω την
πρώτη δόση του εμβολίου και έχουν υποβάλει την αίτηση στη σχετική πλατφόρμα,
προκειμένου να λάβουν την προπληρωμένη κάρτα με τα 150 ευρώ που μπορούν
να χρησιμοποιήσουν για πολιτιστικές
διοργανώσεις, αλλά και ταξίδια. Στην κυβέρνηση βλέπουν ότι τις τελευταίες δυόμισι εβδομάδες, περίπου 500.000 νέοι,
στις ηλικίες 18-29 ετών, έχουν προγραμματίσει ραντεβού για τον εμβολιασμό
τους, κάτι που μπορούν πλέον να κάνουν
έως και αυθημερόν, με δεδομένη τη διαθεσιμότητα εμβολίων.

Αναστολές και…
προσλήψεις σε ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα

A R I S T O T L E

P I R A E U S

P R E S E N T S

Ο Πανελλαδικός
θεσμός βραβείων
Ποιότητας & Γεύσης
Estiatoria.gr Golden
Awards βράβευσε το
εξαιρετικό all day
bar restaurant του
Πειραιά, Aristotle
Piraeus με το Gold
Award of Quality
& Taste 2021

ARISTOTLE
PIRAEUS

2ας Μεραρχίας 14 , 185 35 Πειραιάς,185 35, T. RES: 21 0010 1076
w w w. a r i s t o t l e p i r a e u s . g r F a c e b o o k / A r i s t o t l e . P i r a e u s
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Γέννησε η Έφη
Αχτσιόγλου
Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Έφη Αχτσιόγλου και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, καθώς
η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ γέννησε
το μεσημέρι της Δευτέρας ένα υγιέστατο
αγοράκι. Μητέρα και βρέφος χαίρουν άκρας
υγείας, ενώ τόσο η Έφη Αχτσιόγλου όσο και
ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ δεν προλαβαίνουν να... δέχονται τα συγχαρητήρια
φίλων και συντρόφων. Εμείς να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και να τον
καμαρώνουν τον Τζανακόπουλο τζούνιορ.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Ο Σαμαράς κατά
του διαλόγου με
τους Τούρκους

Μετά τη Φώφη και ο Ανδρέας Λοβέρδος νιώθει την ανάγκη να μας πει ότι δεν θα πάει με
κανέναν, ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
«Πελοπόννησος» και σε ερώτηση για το αν
απέχει περισσότερο από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από τη
Ν.Δ., ο κ. Λοβέρδος τόνισε: «Πρόκειται για παράφραση του άλλου συχνού ερωτήματος “με
ποιον θα πάτε;” αυτό που με ρωτάτε. Η πολιτική μου τοποθέτηση δεν ορίζεται και δεν προσδιορίζεται από τα άλλα κόμματα. Εγώ είμαι
ΠΑΣΟΚ. Και είμαι πολύ υπερήφανος για την
κομματική μου ταυτότητα. Δεν είμαι, όμως,
υπερήφανος που έχουμε δώσει το δικαίωμα
να μας τίθενται τέτοια απαξιωτικά διλήμματα.
Αυτό εγώ θα το σταματήσω... μαχαίρι».

OLITICANTIS

Άρση ασυλίας του προέδρου
της Ελληνικής Λύσης

O

πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς φρόντισε να ξεκαθαρίσει τις
θέσεις του για τα εθνικά ζητήματα. Με
ανάρτηση στο Facebook αναφέρει ότι «παρά
τις προσπάθειες “κατευνασμού”, παρά τις
προσδοκίες για “ήσυχο καλοκαίρι”, ο Ερντογάν απτόητος συνεχίζει να επιχειρεί την επιβολή κυριαρχίας». Ο πρώην πρωθυπουργός
σημειώνει, επίσης, ότι «η Κύπρος και η Ελλάδα δεν μπορούν να είναι “αιχμάλωτες” των
τουρκικών προκλήσεων και απειλών». Παράλληλα, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει ότι
με αυτά τα δεδομένα ο διάλογος ανάμεσα στις
δύο χώρες πρέπει να σταματήσει: «Όσο ο
Τούρκος πρόεδρος συνεχίζει απτόητος την
πολιτική του, ο επίσημος διάλογος μαζί του
δεν έχει απολύτως κανένα νόημα». Το ότι την
ανάρτησή του την έκαναν σημαία τα μέσα
ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε…

Ο Αλέξης θα πάει στο «Ασπρονήσι»; Στο άντρο του
καπιταλισμού να συμπαρασταθεί στους επιχειρηματίες του νησιού; Στη Μύκονο, που τα στελέχη του όλα
τα χρόνια έκαναν ειρωνικά σχόλια για τον ελιτισμό
του νησιού, για την υποκουλτούρα που καλλιεργεί,
για το καπιταλιστικό μοντέλο που προωθεί; Τόσα
χρόνια ως πρωθυπουργός δεν πήγε και θα πάει τώρα
για να ρίξει ποτάμια δάκρυα για τον τουρισμό… Ήδη
συγκινήθηκα.

Λοβέρδος: «Θα το
σταματήσω... μαχαίρι»

P

Εμβολιασμοί και
Ένοπλες Δυνάμεις…
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.

Την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, προέδρου της Ελληνικής Λύσης,
προτείνει ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα κρίνει με ονομαστική ψηφοφορία την
άρση ή μη της ασυλίας του. Η υπόθεση για την
οποία ζητήθηκε η άρση της βουλευτικής
ασυλίας του αφορά σε μήνυση που είχαν καταθέσει δύο Ρομά με αφορμή δήλωση που είχε κάνει ο κ. Βελόπουλος σε τηλεοπτική εκπομπή περί κατάθεσης πρότασης νόμου που
να επιτρέπει την οπλοκατοχή, ώστε να μπορεί
να αμύνεται το θύμα μέσω πυροβολισμού. Ο
κ. Βελόπουλος με υπόμνημά του ζήτησε την
άρση της ασυλίας του, την οποία και ενέκρινε
η Επιτροπή, κρίνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι χρησιμοποίησε ακραία φρασεολογία, γεγονός που εμπίπτει ίσως στις διατάξεις για υποκίνηση μίσους και ρατσισμού.

«Παίκτης διεθνούς
επιπέδου» ο Βελόπουλος
Αρχίζει και ανεβαίνει σκαλιά ο Κυριάκος…
Επιστολή στήριξης και ευχαριστιών
απέστειλε ο ηγέτης της Ουγγαρίας Βίκτορ
Όρμπαν στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης
Κυριάκο Βελόπουλο ως ανταπόδοση στη
στήριξη που του πρόσφερε κατά τις
επιθέσεις που δέχτηκε η Ουγγαρία στο
Ευρωκοινοβούλιο για τον νέο ουγγρικό
νόμο για την προστασία των ανηλίκων. Ο
Ούγγρος ηγέτης λέει χαρακτηριστικά ότι
«θα σταθούμε όρθιοι για τις οικογένειές
μας, τα δικαιώματα των γονέων, για την
προστασία των παιδιών και του μέλλοντός
τους», καταδεικνύοντας έτσι ότι
συμπεριλαμβάνει τον Έλληνα πολιτικό στον
συνασπισμό όσων υπερασπίζονται τον
χριστιανισμό και το έθνος. Ο καθένας όπως
θέλει τη διαβάζει την επιστολή…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το μπλέξιμο
με τα ιερά φιλέτα
καλά κρατεί
Το τελευταίο νέο με την υπόθεση των
ιερών -προς πώληση- φιλέτων της Εκκλησίας είναι ότι η Κεντρική Υπηρεσία
Οικονομικών (ΕΚΥΟ) ψάχνει για εκτιμητές ακινήτων σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Βλέπετε, δεν είναι μόνο της
Βουλιαγμένης τα οικόπεδα, έχει και
αλλού. Και επειδή δεν είναι όλα «καθαρά», η Εκκλησία της Ελλάδος ψάχνει
Ανεξάρτητους Πιστοποιημένους Εκτιμητές Εκκλησιαστικών Ακινήτων.
Έχει, μάλιστα, προκηρύξει και σχετικό
διαγωνισμό. Στόχος της Εκτίμησης των
Ακινήτων είναι ο καθορισμός της αντικειμενικής και αγοραίας αξίας για έκαστο εκ των Ακινήτων όσον αφορά α)
στην κυριότητα, β) στην αντιπαροχή, γ)
στο δικαίωμα επιφανείας 99 ετών, καθώς και άλλης συγκεκριμένης και ορισμένης διάρκειας μόνο σε περίπτωση
που ζητηθεί με ειδικό αίτημα προ της
λήξης της διάρκειας της συμφωνίας
πλαισίου, δ) στη μακροχρόνια μίσθωση
άνω των 30 ετών καθώς και άλλης συγκεκριμένης και ορισμένης διάρκειας
μόνο σε περίπτωση που ζητηθεί με ειδικό αίτημα προ της λήξης της διάρκειας της συμφωνίας πλαισίου. Όσον
αφορά στα ατακτοποίητα οικόπεδα (περίπου 18), για τα οποία επίσης είχε
ενεργοποιηθεί διαδικασία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποφασίστηκε να «παγώσει μέχρι νεωτέρας» η εκποίησή
τους μετά τις διαφορετικές γνώμες που
εκφράστηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας.

POLITICANTIS

Η δακρύβρεχτη επιστολή Μπόμπολα…
Tην απομάκρυνσή του από την Ελλάκτωρ σφραγίζει με μια αποχαιρετιστήρια επιστολή προς τους εργαζομένους που απέστειλε τη Δευτέρα ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, επιβεβαιώνοντας ένα βελούδινο διαζύγιο με την Ολλανδική Reggeborgh Invest. Η επιστολή έχει πολύ μελό… και στην ηλικία που είμαι δεν τις αντέχω τόσο δυνατές συγκινήσεις. «Φεύγω από το σπίτι μου με υπερηφάνεια για τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά με πίκρα για τα χαμένα όνειρα», υπογραμμίζει στην επιστολή του, με την επισήμανση ότι «έτσι τα έφεραν οι συγκυρίες και οι αποφάσεις άλλων. Τόσες μάχες, στερήσεις, διώξεις, δύσκολες αποφάσεις, μεγάλες νίκες, ένας διαρκής αγώνας».
Αυτό ειδικά με τις στερήσεις με συγκίνησε. Να ’χα λεφτά να του δανείσω του ανθρώπου σε αυτήν τη δύσκολη
στιγμή…

Σπάνιο πτηνό ο Κρίτων
Όποτε χτυπάει με δηλώσεις του, το παιδί μάς αφήνει άφωνους… Ο
λόγος για τον βουλευτή του Δυτικού Τομέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 Κρίτωνα Αρσένη. Μιλάμε για σπάνιο πτηνό… Αυτήν τη φορά προτείνει να
μπει… κόφτης στον πλούτο και να απαγορεύεται να αποκτήσει κάποιος πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό. Όπως γράφει χαρακτηριστικά με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Αν
είναι ντροπή να έχουμε φτωχούς, γιατί να μην είναι ντροπή να έχουμε
πλούσιους; Γιατί να μην υπάρχει κόφτης πλούτου, π.χ. για αρχή τις
100.000 ευρώ. Γιατί να μην απαγορεύεται να έχεις ετήσιο εισόδημα
πάνω από αυτά και να σου αφαιρούνται; Καιρός να βάλουμε εμείς την
ατζέντα». Ο άνθρωπος έσπασε τα τσιμέντα στο Twitter. Μιλάμε για
γλέντι κανονικό. Την καλύτερη απάντηση την έδωσε ο Θανάσης
Πλεύρης: «Γιατί δεν το έκανες αυτό όταν ήσουν ευρωβουλευτής και
έπαιρνες 200.000 ευρώ τον χρόνο;», του απάντησε… Πληρωμένη
απάντηση από τον Πλεύρη.

Γιατί o Αλέξης βάζει στο
στόχαστρο την Κεραμέως;

H

ξαφνική επίθεση του Αλέξη Τσίπρα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη
και ειδικά κατά της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί ξανά κοντά στη νεολαία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Τσίπρας με τον γνωστό λαϊκίστικο τρόπο χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την προσωπική ιστορία ενός μαθητή, του Διονύση,
ο οποίος δεν κατάφερε, παρά την καλή του βαθμολογία, να περάσει στη σχολή που ήθελε. Άλλωστε, δημοσκοπικά στις ηλικίες 17-24 η Κουμουνδούρου
έχει πλέον πολύ σοβαρά προβλήματα πολιτικής διείσδυσης. Με το ξεκίνημα
της νέας σχολικής σεζόν η κυρία Κεραμέως θα βρεθεί αντιμέτωπη με την
πλειονότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και του συνδικαλιστικού κόσμου με το ζήτημα της αξιολόγησης. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν, μάλιστα, ότι αυτή
θα είναι η «μητέρα των μαχών» μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Με τη ΔΑΚΕ καθηγητών χέρι χέρι θα πάει ο Αλέξης!

Ανάρτηση με νόημα
από τον Φλώρο

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ χθες με ανάρτησή του στο Twitter
έδειξε την «ανυπομονησία» της ελληνικής πλευράς,
δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνει στιγμιότυπα από
Rafale να ετοιμάζονται για πτήση. Έγραψε χαρακτηριστικά πως τα Rafale είναι καθ’ οδόν και ότι «έτσι εκκινούν ενίοτε οι καταιγίδες... με “ριπές” ανέμου». Και
κατέληξε: «Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε!». Είναι
προφανές ότι η εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας δημιουργεί νευρικό κλονισμό στην Άγκυρα, η οποία στέλνει προκλητικά τελεσίγραφα για την Κύπρο, προκαλώντας εκνευρισμό σε
Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον, τα ανακλαστικά των οποίων συνεχίζουν να είναι αργά, ιδίως της Ε.Ε.

LOCK
Τα μπότοξ πάνε… σύννεφο στην Ελλάδα,
ειδικά εν μέσω πανδημίας! Σύμφωνα με τα
στοιχεία της International Society of
Aesthetic Plastic Surgery, η Ελλάδα είναι
πρώτη χώρα στον κόσμο σε επεμβάσεις
μπότοξ ανά κάτοικο το 2019. Για να έχουμε
μια σύγκριση, ενώ στη χώρα μας έγιναν
91.804 διαδικασίες, στην Ισπανία το ίδιο
διάστημα είχαμε 91.804, στη Ρωσία 46.931
και στη Βρετανία 32.525. Στις πρώτες θέσεις
παγκοσμίως με βάση τον πληθυσμό είμαστε
και στις λιποαναρροφήσεις με 14.736
επεμβάσεις.
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Η ψηφιακή Ελλάδα τού αύριο χτίζεται σήμερα!

Τ
της

Άννας Μάνη Παπαδημητρίου

Βουλευτής
Πιερίας της Ν.Δ.

ο όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους βρισκόταν ανέκαθεν
στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και
προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η στρατηγική είχε ήδη χαραχτεί σε συνεργασία με το νεοσύστατο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο, αμέσως μετά τις εκλογές του
2019, άρχισε να υλοποιεί συστηματικά το πρώτο
μοντέλο ψηφιακής διακυβέρνησης στην ιστορία
της χώρας.
Ωστόσο, η πανδημία επιτάχυνε τις εξελίξεις. Μέσα σε δύο μόλις χρόνια έγιναν όσα εκκρεμούσαν
εδώ και δεκαετίες, μία τεράστια ψηφιακή επανάσταση, με σημαντικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί. Η
ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr εγκαινιάστηκε τον
Μάρτιο του 2020 με 501 υπηρεσίες και πλέον αριθμεί σχεδόν 1.200 υπηρεσίες που έχουν αναμορφώσει τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το
Δημόσιο.
Τα νέα ψηφιακά εργαλεία, πολλά και σημαντικά.
Άυλη συνταγογράφηση, ηλεκτρονικές υπεύθυνες
δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις, ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών και φυσικά το πλέον πρόσφατο, το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Παράλληλα, είναι ήδη προ των πυλών ακόμα μία

σπουδαία καινοτομία, η εφαρμογή myΗealth, που
θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τον ηλεκτρονικό
φάκελο υγείας.
Και όμως, παρά τη γενναία ψηφιακή μεταρρύθμιση που έχει προωθήσει η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας, βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

«Ελλάδα 2.0», η ιστορική αυτή ευκαιρία για την πατρίδα μας, έχει ως βασικό πυλώνα την ψηφιακή
μετάβαση του κράτους, με 455 έργα να χρηματοδοτούνται με 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Έργα που αφενός δίνουν λύση σε παθογένειες
του παρελθόντος, όπως η ψηφιοποίηση στο σύστημα απονομής συντάξεων, στο Κτηματολόγιο και τη
Δικαιοσύνη, αλλά και έργα που χτίζουν γέφυρες με
το μέλλον, όπως το δίκτυο 5G και οι μικροδορυφόροι. Ήδη, τα 8 από τα 12 πρώτα έργα πήραν το πράσινο φως από το Ταμείο Ανάκαμψης και ξεκινάνε
άμεσα.
Έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη ευκαιρία να
οδηγήσουμε την Ελλάδα στη νέα, ψηφιακή εποχή,
στην οποία όλοι οι πολίτες χωρίς εμπόδια, χωρίς
ανισότητες, χωρίς γραφειοκρατία, θα έχουν ίσες
δυνατότητες να προσεγγίσουν ψηφιακά το κράτος.
Εκεί που οι νέοι μας, το πιο δημιουργικό κομμάτι
της κοινωνίας, θα διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τα εργαλεία για να υλοποιήσουν ένα
νέο αναπτυξιακό μοντέλο και να καταστήσουν τη
χώρα μας πρωτοπόρο στα ψηφιακά δρώμενα. Η
ψηφιακή Ελλάδα τού αύριο χτίζεται σήμερα. Είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα μεγάλο άλμα, ένα ψηφιακό άλμα που θα αλλάξει ριζικά το μέλλον της
πατρίδας μας.

Οι προκλήσεις του κ. Ερντογάν να ευαισθητοποιήσουν ΗΠΑ και Ε.Ε.

Η

Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί
με τη στάση της και να μη σέβεται το
Διεθνές Δίκαιο. Προκλητικός και
αλαζόνας ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ
Ερντογάν, επισκέφθηκε τα Κατεχόμενα και δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση.
Ο κ. Ερντογάν είπε ότι μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία στο Κυπριακό μπορεί μόνο να αρχίσει ανάμεσα σε δύο κράτη. «Δεν έχουμε άλλα
πενήντα χρόνια για να σπαταλήσουμε για την Κύπρο», επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας πως οι τουρκικές προτάσεις για ειρηνική
επίλυση του προβλήματος παραμένουν στο τραπέζι.
Για το Κυπριακό ήταν ξεκάθαρος. Επανέλαβε
τα περί δυο κρατών και για τον διαμοιρασμό του
φυσικού πλούτου και της ΑΟΖ. Παντού βρίσκει
«δικά του δικαιώματα» και τα αξιώνει. Αυτή ήταν
η πορεία της κατοχικής Τουρκίας τόσα χρόνια και
τώρα κάνει βήματα μπροστά με την ανοχή της
διεθνούς κοινότητας. Αυτά τα «νέα δεδομένα»,
που διαμορφώνει η Άγκυρα, θέλει να τα επιβάλει.
Όχι σε επισκέψεις αλλά σε διαδικασίες, που για
να αρχίσουν πρέπει εκ προοιμίου να γίνουν αποδεκτοί οι όροι της από την ελληνική πλευρά.
Στο πλαίσιο των ομιλιών για τους «εορτασμούς
της εισβολής», ανακοινώθηκε ακόμη το νέο στά-

διο του ανοίγματος της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Ο κ. Τατάρ ανακοίνωσε ότι ακολουθεί η άρση του στρατιωτικού καθεστώτος σε ένα τμήμα της πόλης, με
την τροποποίηση του οποίου ανοίγει ο δρόμος για
την ενεργή εμπλοκή της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας στο εγχείρημα. Ο κ. Ερντογάν χαιρέτισε
την ανακοίνωση του κ. Τατάρ.
Σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικά με περαιτέρω μέτρα συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Μετά τις εξαγγελίες τόσο του εκπροσώπου της
Άγκυρας κ. Ερσίν Τατάρ, με την έγκριση του προέδρου της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν, για αλλαγή του καθεστώτος σε μέρος της περίκλειστης
περιοχής της Αμμοχώστου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδης, σε μια πρώτη και
άμεση αντίδραση, έδωσε οδηγίες να ενημερωθούν από τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου
Νίκο Χριστοδουλίδη:
- ο ύπατος εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. για τις εξελίξεις.
- οι πρέσβεις των πέντε μονίμων μελών του
Συμβουλίου Ασφαλείας.
- οι πρέσβεις των 26 κρατών-μελών της Ε.Ε.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν τη βαθιά

ανησυχία τους για τη μονομερή απόφαση των
Τουρκοκυπρίων, με την υποστήριξη της Τουρκίας. Η θέση των ΗΠΑ δεν άλλαξε: «Τυχόν περαιτέρω βήματα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν
προκλητικά και αντιπαραγωγικά για την επανάληψη των συνομιλιών με στόχο τη διευθέτηση»,
αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Είναι καιρός η Τουρκία να εγκαταλείψει τον
αδιέξοδο δρόμο των απειλών κατά της Κύπρου,
αλλά και των ίδιων των Τουρκοκυπρίων. Είναι άλλωστε απειλές και εναντίον της διεθνούς νομιμότητας και σταθερότητας στην περιοχή. Εναντίον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών του 21ου
αιώνα. Για αυτό και δεν θα γίνουν ανεκτές», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Πλήρη σεβασμό των αποφάσεων του ΟΗΕ ζήτησε εκ νέου η Κομισιόν, με αφορμή την επίσκεψη του κ. Ερντογάν στα Κατεχόμενα και τις δηλώσεις του.
Η στάση της Τουρκίας ήταν και παραμένει η
ίδια. Το ερώτημα είναι για πόσο ακόμη οι ΗΠΑ και
η Ε.Ε. θα ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές! Το μοναδικό κράτος-μέλος της Ε.Ε. που είναι ακόμη
διαιρεμένο. Σαράντα επτά χρόνια μετά οφείλουμε
να απελευθερώσουμε την Κύπρο!

του

Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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Η πεζογέφυρα ζωής, δωρεά της Βουλής των Ελλήνων στο «Σωτηρία»

Ε

γκαινιάστηκε χθες και παραδόθηκε σε
λειτουργία η καινούργια πεζογέφυρα
που συνδέει τη νέα πτέρυγα 50 θέσεων
ΜΕΘ με τα χειρουργεία του νοσοκομείου «Η
Σωτηρία». Η πεζογέφυρα μήκους 125 μέτρων,
η οποία συμπληρώνεται από ασθενοφόρο
ανελκυστήρα, αποτελεί στο σύνολό της δωρεά
της Βουλής προς το ΕΣΥ, ύψους 800.000 ευρώ,
που ακολουθεί και ολοκληρώνει τη δωρεά των
50 θέσεων της σύγχρονης Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας στο ίδιο νοσοκομείο, που είχε δωρίσει η Βουλή.
«Αυτή η πεζογέφυρα ας είναι η πεζογέφυρα
της ελπίδας που θα δικαιωθεί», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας. «Μιας ελπίδας ενός κόσμου που θέλει να
ξεφύγει από αυτή την πανδημία. Και για να ξεφύγουμε από αυτή την πανδημία κάνουμε όλοι

το καθήκον μας. Εργαλείο κοινωνικής αλληλεγγύης, άφοβο και ανεμπόδιστο και άπλετο
και άφθονο είναι ο εμβολιασμός».
Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι είναι ομόφωνη

απόφαση όλων των πτερύγων της Βουλής να
συνεχιστούν οι δωρεές προς το ΕΣΥ.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο οποίος παρευρέθηκε στα

εγκαίνια, ευχαρίστησε τη Βουλή για τη δωρεά
και επισήμανε ότι όταν συνεργάζονται η Βουλή, τα υπουργεία, οι «Κτιριακές Υποδομές» και
όλοι οι φορείς αρμονικά, υπάρχει αποτέλεσμα
μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, από
την πλευρά του, τόνισε ότι όλοι οι θεσμοί, όλοι
οι άνθρωποι που έχουν γνώση, οι επιστήμονές
μας ομονοούν στο ότι ο εμβολιασμός είναι ο
ασφαλής και μοναδικός αυτήν τη στιγμή τρόπος για να φύγουμε από αυτή την τεράστια κρίση της δημόσιας υγείας, που έχει στοιχίσει
εκατομμύρια ζωές στον πλανήτη και βασανίζει
και τη χώρα μας, ενώ απηύθυνε έκκληση για
μία ακόμη φορά σε όλους να εκμεταλλευτούν
αυτό το δώρο της επιστήμης και να θωρακιστούν αυτοί, οι οικογένειές τους, ο κοινωνικός
τους περίγυρος.

νο έχει επιβληθεί τοπικό lockdown, το οποίο
λήγει θεωρητικά τη Δευτέρα, αλλά έπειτα από
παρέμβαση της δημοτικής Αρχής, που το χαρακτήρισε «υπερβολικό και άδικο», η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων, αφού μελετήσει τα νέα δεδομένα, ίσως επισπεύσει την άρση του.
Αυτό ακριβώς αναμένεται να στηλιτεύσει ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και να επαναλάβει ότι η
λογική του «ακορντεόν» και του «άνοιξε-κλείσε» όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα υγειονομικά, αλλά αντίθετα διαλύει πλήρως την εθνική
οικονομία, δίνοντας ένα πολύ κακό σήμα για
τον ελληνικό τουρισμό στο εξωτερικό.
Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για «προχειροδουλειές και εγκληματική ανευθυνότητα χωρίς σχέδιο», κατά το στίγμα που έστειλε από τη
Βουλή, όπου χαρακτηριστικά είπε: «Το Covid
free καλοκαίρι που υποσχόταν πρωθυπουργός
δεν ήρθε, γιατί δεν κάνατε τίποτα. Οι πανηγυρισμοί κατέληξαν σε ακόμη ένα φιάσκο, πάλι κάνατε τα ίδια εγκληματικά λάθη. Οι ποινές και οι
απειλές για τους μη εμβολιασμένους είναι
απόδειξη της αποτυχίας σας να πείσετε τους
πολίτες. Μιλάτε για επιστροφή στην κανονικότητα μόνο για τους εμβολιασμένους. Με την
υπόλοιπη μισή Ελλάδα τι θα κάνετε; Θα την
εξαφανίσετε;».
Με αφορμή τις προκλήσεις του Τούρκου

προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην κατεχόμενη
Αμμόχωστο, ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Γιώργος Κατρούγκαλος ζήτησε από
την κυβέρνηση την άμεση σύγκληση του ΕΣΕΠ
για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής, όπως
και την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου
Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο «μόνος Έλληνας
πρωθυπουργός που δεν περιέλαβε το Κυπριακό μεταξύ των προτεραιοτήτων της ελληνικής
διπλωματίας στην ετήσια ομιλία του στον ΟΗΕ.
Αρνήθηκε να υιοθετήσει τις ρεαλιστικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την ένταξη του Κυπριακού, όπως και των διμερών Ελληνοτουρκικών, στο ευρωτουρκικό πλαίσιο. Όχι μόνο δεν
διεκδίκησε κυρώσεις, αλλά ούτε καν συνέδεσε
τη θετική ευρωτουρκική ατζέντα με συγκεκριμένες υποχρεώσεις σεβασμού του Διεθνούς
Δικαίου. Αντιθέτως, συμφώνησε στο Συμβούλιο του Ιουνίου να δοθεί εντολή για διαπραγματεύσεις αναβάθμισης της τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας - Ε.Ε. χωρίς κανένα αντάλλαγμα», επισήμανε ο Γιώργος Κατρούγκαλος.
Πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας θα ενημερώσει τους εκπροσώπους
των κοινοβουλευτικών κομμάτων, την Πέμπτη
29 Ιουλίου, για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ο Τσίπρας πάει
Μύκονο για να
κάνει… αυτοψία!

Π

αρεμβάσεις σε όλα τα θέματα της
πολιτικής επικαιρότητας επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα
πάντα με τις αποφάσεις που έλαβε η λίαν πρόσφατη Εθνική Προγραμματική
Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
Χθες το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε -μία μέρα πριν από την πανελλαδική μέρα
δράσης από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ενάντια στη σχεδιαζόμενη συρρίκνωση του δικτύου των τραπεζών και τη ραγδαία κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων- με το Δ.Σ. του Συλλόγου
Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς.
«Οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί τρεις φορές με χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων, παρόλο που έχουν πολύ υψηλά κέρδη, όχι μόνο αρνούνται να στηρίξουν την
πραγματική οικονομία, αλλά προχωρούν και
σε μια επιθετική πολιτική κατά των εργαζομένων», κατήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας τις τράπεζες «τους χειρότερους εργοδότες στη χώρα».
«Είμαστε μπροστά σε μια ασύδοτη πρακτική
και συμπεριφορά προς τους εργαζομένους»,
επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με
αφορμή το σχέδιο συρρίκνωσης του δικτύου
των υποκαταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, δηλώνοντας δημοσίως τη συμπαράστασή
του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, ιδι-

Γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός

parginos@paraskhnio.gr
αιτέρως στους εργαζομένους με αναπηρία.
Όπως είπε, η τράπεζα έχει ακολουθήσει μια
απαράδεκτη συμπεριφορά και αντιμετώπιση
πέρα και έξω από κάθε λογική.
«Οι τράπεζες έχουν πολύ υψηλά και μεγάλα
κέρδη στους ισολογισμούς τους, παρά το γεγονός ότι δεν παίζουν τον ρόλο που υποχρεούνται
να παίζουν στην πραγματική οικονομία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν περνούν ούτε
έξω από τα γκισέ για να δανειστούν», τόνισε ο
κ. Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι «δίνουν δάνεια
μόνο σε όσους μπορούν να αποδείξουν ότι δεν
τα χρειάζονται. Οι τράπεζες όχι μόνο δεν στηρίζουν την οικονομία, αλλά είναι και οι χειρότεροι εργοδότες στη χώρα».

Ο τουρισμός
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επισκέπτεται
σήμερα τη Μύκονο, όπου θα έχει συναντήσεις
με παράγοντες της Αυτοδιοίκησης και επιχειρηματίες του νησιού προκειμένου να ακούσει
τα παράπονά τους. Σημειώνεται ότι στη Μύκο-
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών

Α

ποκλείει το ενδεχόμενο ενός νέου
γενικευμένου lockdown o αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης σε συνέντευξή του
στην «Political». Όπως λέει, όσο εμβολιάζονται οι πολίτες, γενικευμένα lockdown
δεν είναι ορθολογικά και δίκαια και δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης
της πανδημίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου για ανάπτυξη 3,6% φέτος είναι πολύ συντηρητική,
ενώ εκτιμά πως θα διατηρηθεί η θετική εικόνα στα έσοδα, δεδομένης της οικονομικής
αναζωογόνησης σε όλα τα επίπεδα. Σε ό,τι
αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών επισημαίνει
πως αυτές τις ημέρες υπογράφονται οι συμφωνίες και στη συνέχεια θα πάρουν τον
δρόμο για τη Βουλή και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εκταμιεύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν πολύ τα διαθέσιμα. Για τον τρόπο
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου σημειώνει πως
έχουν δυο εργαλεία στη διάθεσή τους, τις
επιχορηγήσεις και τα δάνεια, αναφέροντας
πως η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα
πλαίσιο, βάσει του οποίου οι τράπεζες
ωθούνται στο να δανειοδοτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει, η μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών συντελεστών θα
οδηγήσει τις επιχειρήσεις να εμφανίσουν
κέρδη και έτσι να καταστούν αξιόχρεες και
να μπορέσουν να δανειοδοτηθούν.

«Δεν υπάρχει περίπτωση
γενικευμένου lockdown»
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Κύριε Σκυλακάκη, η νέα ρύθμιση για τα
χρέη της πανδημίας θεωρείτε πως μπορεί
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους;
Η νέα ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας
από μόνη της δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Η νέα
ρύθμιση λειτουργεί ως ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, που περιλαμβάνει το νέο πτωχευτικό και προπτωχευτικό δίκαιο, τις πάγιες
ρυθμίσεις και ρυθμίσεις της επιστρεπτέας
προκαταβολής που βρίσκονται σε ισχύ. Για
να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ιδιωτικού
χρέους, όμως, ο καλύτερος τρόπος είναι η
γρήγορη ανάπτυξη. Και αυτό διότι, αν έχεις
φαινόμενα υποτονικής ανάπτυξης όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ή ύφεσης, είναι δύσκολο να μειωθούν σημαντικά οι οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ σε περιόδους ανάπτυξης, με δεδομένο ότι τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερα έσοδα,
υπάρχει η δυνατότητα να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους.
Υπάρχει η πιθανότητα ενός νέου καθολικού lockdown στην περίπτωση που
εκτροχιαστεί η πανδημία και πώς θα
επηρεαστεί η οικονομία από μια τέτοια
εξέλιξη;
Έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση σε όλους
τους τόνους ότι από την ώρα που τα εμβόλια
είναι αποτελεσματικά, δεν υφίσταται θέμα
γενικευμένου lockdown. Διότι η λύση υπάρχει και είναι ο εμβολιασμός. Ήδη ένα ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού, που υπερβαίνει κατά πολύ το 50%, είτε έχει εμβολιαστεί
πλήρως είτε με την πρώτη δόση ή έχει κλείσει ραντεβού. Οπότε, με δεδομένο ότι σημαντικός αριθμός των πολιτών ανταποκρίνεται με θετικό τρόπο στον εμβολιασμό, πρέπει
να φροντίσουμε αυτή η πλειοψηφία να μην
έχει υπερβολική βλάβη -υγειονομική ή οικονομική- από όσους τυχόν επιλέξουν να
μην εμβολιαστούν. Γενικευμένα lockdowns
όσο εμβολιάζονται οι πολίτες δεν είναι ορθολογικά και δίκαια, και δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας.
Θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης και
ποια είναι η βασική στρατηγική της κυβέρνησης στην τρέχουσα συγκυρία;
Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στη φάση πρόσθετων μέτρων στήριξης και δεν εξετάζουμε
τέτοιες παρεμβάσεις. Η λογική είναι να λειτουργήσει κανονικά η οικονομία και να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με επιτάχυνση
των εμβολιασμών και με μέτρα που θα αφορούν τη δυνατότητα όσων είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει να συμμετέχουν κανονικά στην οικονομική δραστηριότητα.
Κύριε Σκυλακάκη, σε ό,τι αφορά το Τα-

στην
Αμαλία Κάτζου

μείο Ανάκαμψης, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και πότε αναμένονται οι πρώτες
εκταμιεύσεις;
Σε ό,τι αφορά το Εθνικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το «Ελλάδα
2.0», αυτές τις ημέρες υπογράφονται οι συμφωνίες, οι οποίες στη συνέχεια θα έρθουν
στη Βουλή και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν
οι εκταμιεύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν πολύ τα διαθέσιμα του κράτους. Παράλληλα
τρέχει με μεγάλη ταχύτητα όλη η προσπάθεια για το εργαλείο των δανείων, ώστε να
ενεργοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο, ενώ
ήδη έχουμε εντάξει δώδεκα μεγάλα έργα
ύψους 1,4 δισ. ευρώ στο Ταμείο και υπάρχει
βροχή από τεχνικά δελτία, τα οποία εξετάζουμε για να αυξήσουμε τον αριθμό των έργων που εντάσσονται. Η λογική είναι να πάμε
όσο πιο γρήγορα γίνεται και να επιτυγχάνουμε με απόλυτη ακρίβεια τους στόχους και τα
ορόσημα. Είμαστε στην αρχή, τα εμπόδια είναι μπροστά μας, ωστόσο κάναμε ένα καλό
ξεκίνημα, το σχέδιό μας έχει τα περισσότερα
κατά κεφαλήν χρήματα στην Ευρώπη, το
υψηλότερο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ και
τον μεγαλύτερο ρυθμό δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας.
Ποιος θα είναι ο ρόλος των τραπεζών
στη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;
Οι τράπεζες βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών δεν χρηματοδοτούν επιχειρήσεις με
βάση το μέγεθος αλλά με βάση το αξιόχρεο.
Δηλαδή οποιαδήποτε αξιόχρεη επιχείρηση,
μικρή, μεσαία, μεγάλη, μπορεί να χρηματο-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

δοτηθεί, ενώ οι μη αξιόχρεες δεν έχουν πρόσβαση σε δανειακή χρηματοδότηση. Αυτό
δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, γιατί είναι
θεμελιώδης ευρωπαϊκή αρχή. Για τον σκοπό
αυτό στις επιδοτήσεις έχουμε βάλει ένα μεγάλο ποσό της τάξης του 1,5 δισ. ενισχύσεις
που αφορούν αποκλειστικά μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Και έχουν μπροστά τους δύο
εργαλεία ενισχύσεων: το ένα είναι ενισχύσεις για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό τους και το δεύτερο για διάφορες
άλλες επενδύσεις στον τουρισμό, στη βιομηχανία, στον αγροδιατροφικό τομέα, που επίσης ενισχύονται μέσω των επιδοτήσεων.
Επιπροσθέτως, όσες από αυτές είναι ή μπορούν να γίνουν αξιόχρεες και μπορούν να
χρηματοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα, έχουν προνομιακή σε σχέση με το ύψος
των επιτοκίων πρόσβαση στο εργαλείο των
δανείων του «Ελλάδα 2.0».
Πώς θα επιτευχθεί η δανειοδότηση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων; Τι ρόλο διαδραματίζει η μείωση της φορολογίας και
των ασφαλιστικών εισφορών;
Στην καρδιά της μνημονιακής κρίσης, οι
τράπεζες, επειδή είχαν μεγάλο ποσοστό
κόκκινων δανείων, που τώρα μειώνονται σημαντικά, δεν είχαν διάθεση να χρηματοδοτήσουν κανέναν, ούτε μικρομεσαίο ούτε μεγάλο, και έδιναν κυρίως τα χρήματα σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων. Τώρα
μπαίνουμε σε περίοδο ανάπτυξης και η στάση τους αλλάζει. Αυτό που εμείς προσπαθούμε με το εργαλείο των δανείων είναι να
χρηματοδοτηθούν όσο γίνεται περισσότερες
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Και για να συμβεί αυτό, βάζουμε χρήματα του κράτους και
δανειοδοτούμε ευθέως με 12,7 δισ. τις ιδιωτικές επενδύσεις, δημιουργώντας πρόσθετο
χώρο και πίεση στο τραπεζικό σύστημα για
να χρηματοδοτήσει πολύ περισσότερες επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και μικρομεσαίες.
Διότι δίνοντας 12,7 δισ. δάνεια μέσω του

κράτους αφαιρείται το συγκεκριμένο ποσό
από αυτά που θα μπορούσαν να δώσουν για
χρηματοδότηση επενδύσεων οι τράπεζες
και ωθούνται έτσι να αναζητήσουν επενδύσεις και σε άλλους τομείς που είναι έξω από
αυτό που θα ονομάζαμε στα αγγλικά «comfort zone», με αποτέλεσμα να δανειοδοτηθεί
μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων. Πάντα
με τραπεζικά κριτήρια προφανώς. Παράλληλα μειώνουμε τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, βάζοντας τέλος στην υπερφορολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, ωθώντας έτσι όλες
τις επιχειρήσεις να εμφανίσουν πολύ περισσότερα έσοδα και κέρδη, και με αυτόν τον
τρόπο να καταστούν αξιόχρεες. Γιατί είναι
γνωστό πως τα προηγούμενα χρόνια οι εταιρείες απέφευγαν να εμφανίσουν κέρδη,
όταν αυτά συνεπάγονταν συντριπτική φορολογία, και έτσι ήταν πολύ δυσκολότερο προφανώς να δανειοδοτηθούν. Με δεδομένο
πως το δανειακό πρόγραμμα εκτείνεται έως
το 2026, υπάρχει χρόνος να μπουν μέσα σε
αυτό πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Είναι ρεαλιστικός ο στόχος για ανάπτυξη
3,6% φέτος; Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για
την πορεία των εσόδων τους επόμενους
μήνες;
Η εκτίμηση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος κατά 3,6% είναι πολύ
συντηρητική και αντίστοιχη με την πρόβλεψη
του ΔΝΤ, που είναι παροιμιώδες για τις υπερβολικά συντηρητικές προβλέψεις του. Οπότε
δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην επιτευχθεί ο στόχος που έχουμε θέσει. Σε ό,τι
αφορά τα έσοδα, εκτιμάται πως η καλή εικόνα του Απριλίου-Μαΐου μπορεί να συνεχιστεί
και τους επόμενους μήνες. Υπάρχει μια σημαντική οικονομική αναζωογόνηση σε όλα
τα επίπεδα και αυτό δημιουργεί συγκρατημένη -πάντα- αισιοδοξία για τις γενικότερες
προοπτικές της οικονομίας.

«

Η εκτίμηση για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας
φέτος κατά 3,6% είναι πολύ
συντηρητική, οπότε δεν
υπάρχει καμία περίπτωση
να μην επιτευχθεί ο στόχος
που έχουμε θέσει
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Οι ουρανοί είναι (πιο) δικοί μας

Σ

ε νέα εποχή περνούν οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιαίτερα η Πολεμική Αεροπορία, με τον σχηματισμό της πρώτης Πολεμικής Μοίρας
Rafale που ξεκίνησε χθες με τον πιο επίσημο
τρόπο.
«Ένα αεροσκάφος υπεροχής, νέας γενιάς
που πολλαπλασιάζει την αποτρεπτική ισχύ
της Πολεμικής Αεροπορίας μας και ενισχύει
τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας μας. Τα
ελληνικά φτερά δυναμώνουν», τόνισε σε
ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, βρέθηκε στο Κέντρο
Πτητικών Δοκιμών στο Istres της Νότιας Γαλλίας και παρέλαβε από την Dassault Aviation
το πρώτο ελληνικό Rafale.
Το διθέσιο μαχητικό με τη γαλανόλευκη
στα φτερά έκλεψε τις εντυπώσεις, με τους
Έλληνες επιτελείς να σπεύδουν να φωτογραφηθούν μαζί του, ενώ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δεν έχασε την ευκαιρία να καθίσει
στο πιλοτήριο του πανίσχυρου αεροσκάφους,
παίρνοντας μια μικρή γεύση από τη θέση
στην οποία θα βρίσκονται πλέον οι Έλληνες
πιλότοι της 332 Μοίρας «Γεράκι».
«Με την αγορά των Rafale η δύναμη πυρός
της Πολεμικής μας Αεροπορίας και η δυνατότητα προβολής ισχύος της πολλαπλασιάζονται. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αεροσκαφών αυτών με την προηγμένη τεχνολογία, σε συνδυασμό με τα όπλα που φέρει
και την ικανότητα για στρατηγικά πλήγματα,
το καθιστούν εξαιρετικά ισχυρό και, βεβαίως, αυτό αυξάνει τη δύναμη αποτροπής της
Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα, με στόχο την προάσπιση
της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής ακε-

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

ραιότητας της χώρας», ανέφερε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Η παράδοση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε μόλις έξι μήνες μετά την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης ανάμεσα στη ΓΔΑΕΕ
και την κατασκευάστρια Dassault και πλέον η
Ελλάδα θα παραλαμβάνει ένα Rafale κάθε
μήνα μέχρι να συμπληρωθεί η πρώτη εξάδα,
η οποία στη συνέχεια θα εγκατασταθεί στην
114 Πτέρυγα Μάχης της Τανάγρας.
Τον Έλληνα υπουργό υποδέχτηκε ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής Dassault
Έρικ Τραπιέρ, με τις δύο χώρες να συνεχίζουν μια αμυντική παράδοση που κρατάει
σχεδόν 40 έτη. «Μετά το Mirage F1 το 1974, το
Mirage 2000 το 1985 και το Mirage 2000-5 το
2000, είναι η σειρά του Rafale να φορέσει με
υπερηφάνεια τα χρώματα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Το Rafale είναι ένα αεροσκάφος που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα για την Πολεμική Αεροπορία και θα

συμβάλει στη διασφάλιση της ηγετικής θέσης της Ελλάδας ως μεγάλης περιφερειακής
δύναμης», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος
της Dassault.
Το αεροσκάφος με τον σειριακό αριθμό
«401» θα παραμείνει στη Γαλλία και θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο Μερινιάκ. Εκεί βρίσκονται η ομάδα πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και περίπου 50 τεχνικοί, οι
οποίοι εκπαιδεύονται στα «μυστικά» των
Rafale.
Την ικανοποίησή του για το νέο αεροσκάφος που εντάσσεται στο δυναμικό της Πολεμικής Αεροπορίας δεν έκρυψε και ο αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. «Θαυμάζοντας τα εθνικά μας χρώματα στο πρώτο
Rafale! Πραγματικά μοναδική στιγμή για την
Πολεμική Αεροπορία και τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Εν αναμονή για ακόμη 17 “ριπές” που θα “αλλάξουν τα δεδομένα”, εξασφαλίζοντας καθαρό στρατηγικό πλεονέκτημα στους ουρανούς μας», έγραψε ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ.
«Το Rafale F3R είναι μια αεροπορική πλατφόρμα που ενσωματώνει αυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες που θα επιτρέψουν την τα-

χεία και αποτελεσματική αντίδραση σε οποιαδήποτε αναδυόμενη απειλή εντός του ελληνικού FIR και έως την Ανατολική Μεσόγειο»,
τόνισε ο αρχηγός ΓΕΑ.
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε
και στις στενές διμερείς σχέσεις με τη Γαλλία, προμηνύοντας επέκταση της αμυντικής
συνεργασίας. «Είναι στρατηγικός ο χαρακτήρας των ελληνογαλλικών σχέσεων και,
βεβαίως, αυτή η συμφωνία δείχνει τη σταθερή υποστήριξη της Γαλλίας απέναντι στη
χώρα μας, απέναντι στις προκλήσεις, απέναντι στις απειλές. Μαρτυρά τη βούλησή
μας, την αποφασιστικότητά μας να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας υπέρ της σταθερότητας και της ασφάλειας της Ανατολικής
Μεσογείου. Οι σχέσεις άμυνας μεταξύ των
δύο χωρών είναι εξαιρετικά ισχυρές και βασίζονται σε πολύ στενούς δεσμούς που
έχουν αναπτυχθεί εδώ και αιώνες», τόνισε ο
κ. Παναγιωτόπουλος. Ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας μετέβη στη συνέχεια στο Παρίσι,
όπου είχε συνάντηση με την ομόλογό του
Φλοράνς Παρλί. Στο τραπέζι τέθηκαν η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, τα εξοπλιστικά αλλά και οι προκλητικές ενέργειες της
Τουρκίας στα Κατεχόμενα.

«Τα ελληνικά φτερά
δυναμώνουν», τόνισε
σε ανάρτησή του
ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης μετά την
παραλαβή του πρώτου
ελληνικού Rafale
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Ο ελέφαντας στο… δωμάτιο
Γράφει ο
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Ηχηρή απάντηση
Μητσοτάκη
στον Ερντογάν

stavros.ion@gmail.com

Σ

ε διπλωματική αντεπίθεση περνούν
Αθήνα και Λευκωσία μετά το κρεσέντο προκλητικότητας του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος από τα Κατεχόμενα ανακοίνωσε το τμηματικό άνοιγμα
της Αμμοχώστου. Ελλάδα και Κύπρος επεξεργάζονται αίτημα για σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ώστε να συζητηθούν οι εξελίξεις στα Βαρώσια και η προκλητική ρητορική του Ερντογάν. Επιπλέον, ο Νίκος Δένδιας, από τη Λευκωσία όπου βρέθηκε χθες, έστειλε ηχηρό
μήνυμα στην Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας πως
οι προκλήσεις στα Κατεχόμενα επηρεάζουν
και τις ελληνοτουρκικές και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Τουρκίας, όσο η Τουρκία συνεχίζει να παρανομεί στην Κύπρο», ανέφερε μετά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη. «Ο “Αττίλας” κινήθηκε και
πάλι», τόνισε ο Έλληνας υπουργός και επισήμανε ότι «οι εξαγγελίες της Τουρκίας επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα
και να ενταφιάσουν την προοπτική επανένωσης. Καταδικάζουμε απόλυτα τις παράνομες
ενέργειες που καταπατούν με τον πιο βάρβαρο τρόπο τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας, παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
και αγνοούν τον ΟΗΕ».
Ο διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας
ξεκίνησε από το Ισραήλ, όπου οι απαράδεκτες μεθοδεύσεις της Άγκυρας βρέθηκαν
στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου
Δένδια με τον νέο υπουργό Εξωτερικών του
Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ. Ο Έλληνας υπουργός
έκανε λόγο για «ξεκάθαρη ισραηλινή τοποθέτηση» σχετικά με την επιβολή της διεθνούς νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. «Συζητήσαμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο: την τουρκική επιθετικότητα, την απαράδεκτη τουρκική στάση στο θέμα του Κυπριακού», τόνισε.

Πρωτοβουλία
Ο Νίκος Δένδιας ανέλαβε πρωτοβουλία να
ενημερώσει και τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, καθώς η Γαλλία έχει
την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Στην επιστολή του, ο Νίκος Δένδιας υπο-

γραμμίζει ότι το άνοιγμα της πόλης-φάντασμα αποτελεί τρανή απόδειξη ότι η Τουρκία
περιφρονεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας και επισημαίνει τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας και την ευθεία
απειλή που συνιστά για την περιφερειακή
ασφάλεια. «Η Γαλλία εκφράζει τη λύπη της
για τη στάση της Τουρκίας», ανέφερε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.
Ο Ερντογάν πάντως δεν δείχνει να πτοείται
από το ντόμινο αντιδράσεων που προκάλεσαν τα λεγόμενά του και επανήλθε χθες με
νέες προκλητικές δηλώσεις. «Με τον αγώνα
που δόθηκε, σώθηκε η Κύπρος από τα χέρια
των Ελλήνων τυράννων. Και με τον αγώνα
αυτό, ως Τούρκοι δώσαμε ένα καλό μάθημα
σε όσους προσπάθησαν, από όλο τον κόσμο,
να ξεκινήσουν μια νέα σταυροφορία εναντίον μας», είπε στο νέο του παραλήρημα.
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα δέχεται πυρ ομαδόν από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εξαγγελίες Ερντογάν για άνοιγμα
των Βαρωσίων απασχόλησαν χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ τις μονομερείς ενέργειες
της Άγκυρας καταδίκασε και ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν. «Οι
Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τις τουρκοκυπριακές ενέργειες στα Βαρώσια, με την υποστήριξη της Τουρκίας, ως προκλητικές, απαράδεκτες και ασυμβίβαστες με τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους να συμμετάσχουν
εποικοδομητικά σε συνομιλίες για διευθέτηση. Προτρέπουμε τους Τουρκοκύπριους και

την Τουρκία να αντιστρέψουν την απόφασή
τους που ανακοινώθηκε σήμερα και όλα τα
μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Οκτώβριο
του 2020», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.
Παράθυρο για κυρώσεις σε βάρος της
Τουρκίας άφησε ο πρόεδρος της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής
Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ. «Το νέο σχέδιο
για την ανάπτυξη της περιοχής εναντιώνεται
σε ό,τι έχουν επιχειρήσει ο ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα να πετύχουν στην περιοχή
από την έναρξη της κατοχής. Είναι ντροπιαστικό και πρέπει να υπάρξουν συνέπειες».
Τη βαθιά ανησυχία του για τις εξελίξεις στα
Βαρώσια εξέφρασε το Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην Κύπρο συνεδρίασε χθες το Εθνικό
Συμβούλιο υπό τον Νίκο Αναστασιάδη, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που εγκυμονεί η
προσφυγή πολιτών στην Επιτροπή Ακίνητης
Περιουσίας, ώστε να αποζημιωθούν ή να
επιστρέψουν στην περίκλειστη πόλη υπό
τουρκοκυπριακή όμως διοίκηση.

Πώς Αθήνα και
Λευκωσία σχεδιάζουν
να αντιμετωπίσουν
τον «Αττίλα 3»

Σαφές μήνυμα προς τον Ταγίπ Ερντογάν
για το Κυπριακό έστειλε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους
στα Κατεχόμενα, αλλά η προσπάθειά
τους δεν παραπλανά κανέναν.
Σε παρέμβασή του στην εκδήλωση
«Strengthening US - Cyprus relations in
the face of Turkish Intransigence», την
οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA), ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο
άνοιγμα των Βαρωσίων από τον Τούρκο
πρόεδρο. «Οι σημερινές (σ.σ.: χθεσινές)
ανακοινώσεις από την τουρκική πλευρά,
ανήμερα την επέτειο των τραγικών γεγονότων του 1974, αποτελούν μία ακόμη
απόδειξη -σε περίπτωση που χρειαζόταν- της απολύτως απαράδεκτης θέσης
της Άγκυρας», τόνισε αρχικά ο πρωθυπουργός. «Αυτές οι προσπάθειες δυστυχώς υπονομεύονται σε μεγάλο βαθμό
από τη συνεχιζόμενη παράνομη και επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι
της Κύπρου τόσο στη στεριά όσο και στη
θάλασσα», πρόσθεσε.
Παρά τις σοβαρές προκλήσεις, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι ενωμένες και
προσηλωμένες στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας
και της ανάπτυξης στην ευρύτερη γειτονιά μας. «Ενωμένες στην αξίωση για τον
σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, του
Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του
ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Ενωμένες στη διαρκή προσπάθεια
για την προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της ανάπτυξης με σημαντικούς εταίρους, στην περιοχή και πέρα
από αυτή», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν δήλωνε:
«Στις Βρυξέλλες ξέρετε πως είχαμε μια
συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη. Στη συνάντηση αυτή είπα στον κ. Μητσοτάκη
“από εδώ και πέρα δεν έχει νόημα να βάζουμε ανάμεσα μας τρίτες ή τέταρτες χώρες. Εδώ υπάρχει η Ελλάδα και η Τουρκία. Έχεις τη σύμβουλό σου, έχω τον
σύμβουλό μου. Ας βάλουμε τους συμβούλους μας να συναντηθούν, να μας φέρουν τα αποτελέσματα και να συναντηθούμε μετά και να φέρουμε αποτέλεσμα.
Είμαστε σύμφωνοι; Ναι, σύμφωνοι”.
Όμως, δεν πέρασε ένας μήνας από τη συνάντησή μας και πας και συγκεντρώνεις
όλους τους εχθρούς της Τουρκίας στις
ΗΠΑ. Προσπάθησε δήθεν να μας κάνει
επίδειξη ισχύος μαζί τους και από την άλλη δηλώνει πως “φέτος η χρονιά θα περάσει καλά”».

P
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Το τελευταίο χειροκρότημα στον Τόλη
Από τη Δήμητρα Δάρδα
Με ένα τελευταίο χάδι η Άντζελα Γκερέκου αποχαιρέτησε τον σύζυγό της Τόλη Βοσκόπουλο, με την κόρη της Μαρία Βοσκοπούλου να ξεσπά σε λυγμούς. Τη στιγμή
που η σορός μεταφερόταν προς το κοιμητήριο, η πρόεδρος του ΕΟΤ σήκωσε το χέρι
της και χάιδεψε το φέρετρο. Με αυτή την
τρυφερή κίνηση αγάπης γράφτηκε χθες το
μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο ο επίλογος
για τον «ανεπανάληπτο» καλλιτέχνη, ο
οποίος αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος.
Ο απλός κόσμος που τον λάτρεψε και μεγάλωσε με τα τραγούδια του έδωσε από
νωρίς το «παρών», επιθυμώντας να αφήσει
ένα λουλούδι στη μνήμη του. Ωστόσο, η μαζική προσέλευσή εκατοντάδων θαυμαστών
δημιούργησε το αδιαχώρητο. Δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία, φωτογράφοι, celebrities και σημαντικές προσωπικότητες στριμώχτηκαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, με τη ζέστη, τη συγκίνηση και την ορθοστασία να προκαλούν ακόμη και εστίες
μικροκαβγάδων πολύ προτού το ρολόι δείξει 3 το μεσημέρι για την προγραμματισμένη εξόδιο ακολουθία. Η προχθεσινή δημόσια παράκληση της προέδρου του ΕΟΤ να
τηρηθούν τα μέτρα προστασίας για την

πανδημία δεν βρήκε ανταπόκριση, καθώς
οι ουρές ήταν ατελείωτες με τις αποστάσεις
ασφαλείας ανύπαρκτες, αλλά τουλάχιστον
όλοι φορούσαν μάσκες. Οι αυστηροί περιορισμοί ήταν και ο λόγος που ο αγαπημένος καλλιτέχνης δεν τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.
Η σορός του Τόλη Βοσκόπουλου μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 12 σε ειδικό κλιματιζόμενο χώρο δίπλα στον Ιερό Ναό των
Αγίων Θεοδώρων, με το πλήθος να ξεσπά
σε κλάματα. Με παρατεταμένα χειροκροτήματα ζητωκραύγαζαν «αθάνατος», ενώ
τα στέφανα αποχαιρετισμού κατέφθαναν
συνεχώς και ήταν αναρίθμητα. Στημένα
κατά μήκος του κοιμητηρίου, ξεχώρισε

εκείνο της Ζωζώς Σαπουντζάκη με γλυκιά
αφιέρωση. Τεράστιο και στολισμένο με
λευκά τριαντάφυλλα και ορχιδέες, όπως
αρμόζει σε έναν «πρίγκιπα», η σπουδαία
κυρία του θεάματος υπέγραψε: «Δεν θα σε
ξεχάσω ποτέ. Η φίλη σου Ζωζώ Σαπουντζάκη».
Στεφάνια απέστειλαν ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκη, το υπουργείο Τουρισμού, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, η οικογένεια Μαρινάκη, συγγενείς και φίλοι. Κατά
τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας
όσοι κατάφεραν και πέρασαν στο εσωτερικό του ναού για να συλλυπηθούν την οικογένεια επέστρεφαν στον εξωτερικό χώρο

με μάτια δακρυσμένα, ενώ στο βιβλίο μνήμης μόνο λόγια αγάπης γράφτηκαν για τον
κορυφαίο ερμηνευτή, τον τελευταίο των
μεγάλων τραγουδιστών της γενιάς του.
Στην κηδεία παρευρέθηκαν, μεταξύ πολλών άλλων, η σύζυγος του πρωθυπουργού
Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία κατέφθασε
με μπαστούνι, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη, η Ζωζώ Σαπουντζάκη ντυμένη
στα λευκά, ο Αντώνης Ρέμος, οι Στέλιος και
Άγγελος Διονυσίου, ο Βασίλης Λέκκας, ο
επιχειρηματίας και καλός του φίλος Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ο κουμπάρος του
ζευγαριού Τέρενς Κουίκ, ο Αντύπας, η Μαρία Ιωαννίδου και ο πρόεδρος του ΣΕΗ
Σπύρος Μπιμπίλας.

Γράφτηκε χθες το μεσημέρι
στο Α’ Νεκροταφείο
ο επίλογος για τον
«ανεπανάληπτο» καλλιτέχνη,
ο οποίος αγαπήθηκε
όσο κανένας άλλος...
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Πρότυπα: Παράταση θητείας
των εκπαιδευτικών
Παρατείνεται έως τον Αύγουστο του 2022 η θητεία
των εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά
Σχολεία που λήγει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με
εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας. Σε αυτή ρυθμίζονται θέματα όπως το δικαίωμα μετάθεσης των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και
Πειραματικά μόνο από περιοχή σε περιοχή και όχι
σε ειδικού́ τύπου σχολεία (Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά). Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά
σε εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη λάβει μετάθεση σε ειδικού τύπου σχολείο ή αμοιβαία μετάθεση
ή βελτίωση.
Εκπαιδευτικός σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει απόσπαση, την
οποία, εφόσον λάβει, λήγει αυτοδικαίως η θητεία
του. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία και
υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση διευθυντή
σε αυτή την κατηγορία σχολικών μονάδων για τα
επόμενα δύο έτη. Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο χρόνος υπηρέτησης των εκπαιδευτικών με
διετή́ θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία
και μονοετή θητεία για τους νεοεισερχόμενους
θεωρείται χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

Πώς λειτουργεί ο «κόφτης» της ΕΒΕ;
Από την Εύη Πανταζοπούλου

Α

ντιμέτωποι με το παράδοξο να
έχουν συγκεντρώσει περισσότερα
από 17.000 μόρια, δηλαδή σχεδόν
να έχουν αριστεύσει, και, παρ’ όλα
αυτά, να αποκλείονται από τις σχολές που
επιθυμούν να εισαχθούν βρίσκονται φέτος
πολλοί υποψήφιοι. Αιτία; Η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής (ΕΒΕ) που λειτουργεί ως «κόφτης» και, μάλιστα, σε πολλές σχολές λόγω
των ειδικών μαθημάτων ένας υποψήφιος
πρέπει να ξεπεράσει τον σκόπελο περισσότερων ΕΒΕ. Υπενθυμίζεται ότι ακόμη και αν
ένας υποψήφιος έχει «πιάσει» την ΕΒΕ του
τμήματος, δεν έχει δικαίωμα επιλογής του αν
η βαθμολογία του είναι χαμηλότερη από την
ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος.
Ο εκπαιδευτικός και σύμβουλος Σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης εξηγεί στην
«Political» ότι η ΕΒΕ έχει πετάξει εκτός πανεπιστημιακών σχολών ακόμη και υποψήφιους με πολύ καλές βαθμολογικές επιδόσεις:
«Η ΕΒΕ λειτουργεί ως “κόφτης”, γιατί ζητά

από τον υποψήφιο να έχει γράψει μεταξύ
80% και 120% του μέσου όρου όλων υποψηφίων σε κάθε μάθημα. Πρόκειται για τον
συντελεστή που αποφασίστηκε από τα πανεπιστημιακά τμήματα. Κάποια έβαλαν τον
υψηλότερο συντελεστή (1,20) για να λύσουν
το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού εισακτέων που δέχονται κάθε χρόνο. Πολλά τμήματα
κάθε χρόνο ζητούν 100 εισακτέους και τελικά τους στέλνουν 150 με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να τους υποδεχθούν και να δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία». Όπως επισημαίνει ο
ίδιος, «δυστυχώς έχουν προκύψει σοβαρές
παρενέργειες από την εφαρμογή της ΕΒΕ, με
χαρακτηριστική περίπτωση τις Αρχιτεκτονικές Σχολές, γιατί εκεί υπάρχουν τρεις “κόφτες”: η ΕΒΕ των γενικών μαθημάτων και οι
δύο ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων, Ελεύθερο
Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο. Πέρυσι η βάση
στα δύο ειδικά μαθήματα ήταν το 10 και φέτος έφτασε σχεδόν στο 14. Οι υποψήφιοι δεν
ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο, γιατί
πώς γίνεται ένας μαθητής να εξασκηθεί στο
σχέδιο εξ αποστάσεως; Γενικά, σε όλες τις

σχολές στις οποίες απαιτούνται ειδικά μαθήματα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, εντοπίζονται παράδοξα που προκύπτουν από
την εφαρμογή της ΕΒΕ. Για παράδειγμα, στην
Αγγλική Φιλολογία ο υποψήφιος πρέπει να
“πιάσει” την ΕΒΕ και του τμήματος και του ειδικού μαθήματος».

Βάσεις εισαγωγής
Ο κ. Στρατηγάκης εκτιμά ότι φέτος λόγω
της ΕΒΕ δεν θα υπάρξουν σχολές με λιγότερα από 7.500 μόρια. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι οι περίπου 24.000 υποψήφιοι με βαθμολογία κάτω από το 8,27 θα δεν έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου.
Όσον αφορά στις βάσεις εισαγωγής, οι οποίες αναμένονται στα τέλη Αυγούστου ή στις
αρχές Σεπτεμβρίου, ο σύμβουλος Σταδιοδρομίας βλέπει εκτίναξη στο τρίτο (Σπουδών
Υγείας) και τέταρτο (Σπουδών Οικονομίας
και Πληροφορικής) επιστημονικό πεδίο,
όπου οι χαμηλόβαθμες σχολές θα «ψηλώσουν» έως και 1.500 μόρια.
Ειδικά στο τρίτο επιστημονικό πεδίο φέτος
καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός αρι-

στούχων, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα
δώσουν μάχη για μια θέση στις ιατρικές σχολές. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια έκρηξη
βάσεις τους από 800 μόρια και άνω. Στα ίδια
επίπεδα με πέρυσι, με μικρές αυξομειώσεις,
θα κυμανθούν οι βάσεις στις σχολές του
πρώτου επιστημονικού πεδίου (Ανθρωπιστικών Σπουδών), αν και οι νομικές σχολές λόγω του μειωμένου αριθμού εισακτέων θα
έχουν αυξητική πορεία. Ανοδικά θα κινηθούν οι βάσεις και στο δεύτερο επιστημονικό
πεδίο (Θετικών Σπουδών).

Γιατί αριστούχοι υποψήφιοι
στις Πανελλαδικές
αποκλείονται από τις σχολές
που επιθυμούν - Σε ποια
επιστημονικά πεδία
αναμένεται εκτίναξη
των βάσεων εισαγωγής
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Πρόστιμο στη γιατρό
που δυσφημούσε
τα εμβόλια
«Καμπάνα» από τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας στη γυναικολόγο που
τον περασμένο Μάιο είχε προκαλέσει αντιδράσεις με τις αναρτήσεις κατά του εμβολιασμού που είχε κάνει μέσα από την προσωπική
της σελίδα στο Facebook. Στην
ανάρτησή της, η οποία είχε κάνει
τον γύρο του διαδικτύου τότε αλλά
κατέβηκε αμέσως μετά τις έντονες
αντιδράσεις, η γυναικολόγος μιλούσε για παρενέργειες από τον
εμβολιασμό: «Πείτε όχι στα εμβόλια κατά του Covid-19, μεγάλες παρενέργειες!», σημειώνοντας πως
υπάρχουν θεραπείες για τον κορονοϊό, οι οποίες έχουν και γρήγορα
αποτελέσματα.
Στη συνέχεια η γυναικολόγος μιλούσε για πολλούς νεκρούς στη
χώρα μας από ενδονοσοκομειακές
λοιμώξεις και έλεγε στον κόσμο να
«είναι γενναίος», σημειώνοντας
πως «ο λαός έχει αντιληφθεί την
αλήθεια». Η στάση της καθώς και
τα όσα είχε τότε υποστηρίξει, είχαν προκαλέσει την άμεση αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, που την κάλεσε να απολογηθεί στο Πειθαρχικό για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Η γυναικολόγος απολογήθηκε στις 10
Ιουνίου και στις 16 Ιουλίου εκδόθηκε η απόφαση με την οποία της
επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ, για παράβαση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας «ήτοι για παραπλάνηση και
παραπληροφόρηση των συμπολιτών μας με μη τεκμηριωμένες και
επιστημονικά παραδεκτές απόψεις γύρω από την Covid-19 και
τον εμβολιασμό, που κλόνισαν την
πίστη των πολιτών προς το ιατρικό
λειτούργημα».

EΛΛΑΔΑ

«Είναι στο χέρι μας
να τερματίσουμε
την πανδημία»

Σε υψηλά επίπεδα
τα κρούσματα

«Δ

Σε υψηλά επίπεδα αλλά σημαντικά
μειωμένα σε σχέση με την Τρίτη είναι τα
νέα κρούσματα κορονοϊού που ανακοινώθηκαν χθες, ενώ η μετάλλαξη Δέλτα
εξακολουθεί να ανησυχεί την κυβέρνηση και τους λοιμωξιολόγους. Συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από
τον ΕΟΔΥ είναι 2.972, εκ των οποίων 19
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συγκεκριμένος αριθμός καταγράφηκε έπειτα από τη
διενέργεια 75.578 τεστ. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 125. Η διάμεση ηλικία τους
είναι 65 έτη. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 161. Οι νέοι θάνατοι είναι 3, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.870 θάνατοι.
Στην Αττική συγκεντρώνονται για ακόμα ένα 24ωρο τα περισσότερα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα από τα συνολικά 2.972, στην Αττική καταγράφονται 1.266 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 236. Στο «κόκκινο» εξακολουθεί να βρίσκεται και η Κρήτη, καθώς στο Ηράκλειο καταγράφονται 90, στο Ρέθυμνο 87, στα Χανιά 59 και
στο Λασίθι 19 κρούσματα. Συνολικά στο
νησί τα κρούσματα είναι 255.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με ανακοίνωσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
προβλέπει πως η παραλλαγή Δέλτα, που
είναι πολύ μεταδοτική και ήδη ευθύνεται
για τα τρία τέταρτα και πλέον των νέων
κρουσμάτων Covid σε πολλές μεγάλες
χώρες, θα είναι η επικρατέστερη τους
επόμενους μήνες. Αυτή η παραλλαγή,
που ταυτοποιήθηκε πρώτα στην Ινδία, είναι ήδη παρούσα σε 124 χώρες και περιοχές, ήτοι 13 περισσότερες σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα, έναντι
180 (έξι περισσότερες) για την Άλφα, η
οποία ταυτοποιήθηκε πρώτα στη Βρετανία, 130 (7 επιπλέον) για τη Βήτα, η οποία
αναγνωρίστηκε πρώτα στη Νότια Αφρική, και 78 (τρεις περισσότερες) για τη Γάμα, που εμφανίστηκε στη Βραζιλία, υπογραμμίζει ο ΠΟΥ.

εν βρισκόμαστε σε μια
κούρσα ενάντια ο ένας
στον άλλο, βρισκόμαστε σε
μια κούρσα ενάντια στον
ιό», τόνισε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Αιθίοπας
Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, απευθυνόμενος στα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής. «Για να πετύχουμε σε αυτούς
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, χρειάζονται ταχύτητα, ισχύς και επιδεξιότητα, όμως επίσης
και αποφασιστικότητα, αφοσίωση και πειθαρχία», υπογράμμισε ο Τέντρος, καλώντας
τον κόσμο να επιδείξει τις ίδιες αρχές και για
να «νικήσει την πανδημία».
Συγκρίνοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες
που ξεκινούν αύριο, Παρασκευή, με την
πανδημία του κορονοϊού, ο επικεφαλής του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε
χθες τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και
τους πολίτες σε όλο τον κόσμο να ενωθούν
«στην κούρσα» ενάντια στην Covid-19.
Παράλληλα ο επικεφαλής του ΠΟΥ επέκρινε την ανισότητα στην κατανομή των εμβολίων μεταξύ των χωρών, εξηγώντας ότι η
πανδημία Covid-19 θα τερματιστεί αν οι οικονομίες της G20 επιδείξουν ηγετικές ικανότητες και υπάρξει δικαιότερη κατανομή
των εμβολίων. «Αντί να διανεμηθούν ευρέως, τα εμβόλια συγκεντρώθηκαν στα χέρια
λίγων τυχερών», κατήγγειλε ο Τέντρος.
«Η πανδημία θα τερματιστεί όταν ο κόσμος αποφασίσει να την τερματίσει. Είναι
στο χέρι μας», υπογράμμισε. «Διαθέτουμε όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε.
Μπορούμε να προλάβουμε αυτή τη νόσο,
μπορούμε να διεξαγάγουμε τεστ για τον
εντοπισμό της και μπορούμε να τη θεραπεύσουμε».
Εξάλλου ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ

Νέα συγκέντρωση αρνητών
σε Σύνταγμα και Λευκό Πύργο
Πλήθος κόσμου χωρίς μέτρα προστασίας συγκεντρώθηκε για δεύτερη φορά χθες το απόγευμα στο
Σύνταγμα και τον Λευκό Πύργο, αντιδρώντας στις
συστάσεις της επιστημονικής κοινότητας για εμβολιασμό. Για μία ακόμη φορά έκαναν την εμφάνισή
τους πανό κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού,
ενώ οι συγκεντρωμένοι δεν φορούσαν μάσκες.

εκτίμησε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κανονικά, για να αποδείξουν στον κόσμο τι μπορεί να πετύχει κανείς λαμβάνοντας τα σωστά μέτρα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. «Ο κόσμος έχει ανάγκη τους Ολυμπιακούς τώρα σαν μια γιορτή ελπίδας», επισήμανε.
Ο αυξανόμενος αριθμός των κρουσμάτων
στο Τόκιο έχει ρίξει τη σκιά του στο διεθνές
αθλητικό γεγονός, το οποίο πέρσι αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας και φέτος θα
πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές.
Από την 1η Ιουλίου και μέχρι στιγμής
έχουν εντοπιστεί 67 κρούσματα Covid-19
στην Ιαπωνία μεταξύ όσων έχουν λάβει διαπίστευση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
παρά τα αυστηρά μέτρα.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο ξεκινούν αύριο, Παρασκευή, εν μέσω αμφιβολιών για την ασφάλειά τους, καθώς δεκάδες
χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο αναμένονται στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Η
χώρα, όπου περίπου το 34% του πληθυσμού
έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου
κατά της Covid-19, ανησυχεί ότι οι Ολυμπιακοί ενδέχεται να αποτελέσουν εστία υπερμετάδοσης του κορονοϊού.

«Διαθέτουμε όλα τα εργαλεία
που χρειαζόμαστε»,
τόνισε ο επικεφαλής του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
- Τι είπε για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο
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Στραγγάλισε τον 82χρονο σύζυγό της και κάλυψε με... κρέμα τα σημάδια
Στην εξιχνίαση της δολοφονίας ενός 82χρονου, στο διαμέρισμα όπου έμενε στην περιοχή του Παγκρατίου, προχώρησε
η ΕΛ.ΑΣ. με τους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων
Κατά Ζωής να περνούν χειροπέδες στην 74χρονη σύζυγό
του. Πρόκειται για έγκλημα που είχε λάβει χώρα τον Νοέμβριο του 2020.
Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που
μπήκαν στο σπίτι και αντίκρισαν τη σορό, κατάλαβαν ότι κάτι
δεν πήγαινε καλά. Παρά το γεγονός ότι η 74χρονη γυναίκα

υποστήριζε ότι ο θάνατος του 82χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια, η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ως αιτία θανάτου
τον στραγγαλισμό. Για μήνες η ΕΛ.ΑΣ. συγκέντρωνε στοιχεία
και τελικά την Τρίτη (20 Ιουλίου) εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τη σύζυγο του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
74χρονη που δεν ομολόγησε την πράξη της πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και έπαιρνε αγωγή την οποία διέκοψε
το 2015. Παρότι οι γιατροί που την παρακολουθούσαν είπαν
ότι η υγεία της δεν εξελισσόταν καλά, εκείνη συνέχιζε να μην

παίρνει τα φάρμακά της. Μάλιστα, προκειμένου να καλύψει
τις κοκκινίλες στον λαιμό και στο πρόσωπο του άνδρα της
που προκλήθηκαν από τον στραγγαλισμό, του είχε βάλει
κρέμα, ενώ με χλωρίνη προσπάθησε να σβήσει όλα τα ίχνη
που θα πρόδιδαν την αποτρόπαιη πράξη της. Η φερόμενη ως
συζυγοκτόνος οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο οποίος τελικά
διέταξε (σ.σ.: σε συμφωνία με τον εισαγγελέα) την προφυλάκισή της.
Κώστας Παπαδόπουλος

Novartis: Ποιοι
αποφασίζουν για τους
προστατευόμενους
μάρτυρες

Κύκλωμα εικονικών γάμων
με... ταρίφα 6.000 ευρώ

Τ

α ονόματα 12 δικηγόρων, 12
συμβολαιογράφων, 4 αστυνομικών και 2 υπαλλήλων ΚΕΠ
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη δικογραφία κακουργηματικού
χαρακτήρα που συνέταξαν οι «Αδιάφθοροι» των Εσωτερικών Υποθέσεων
και αφορά κύκλωμα που εξέδιδε εικονικά σύμφωνα συμβίωσης και αναγνώρισης τέκνων μεταξύ αλλοδαπών και
Ελλήνων με σκοπό την απόκτηση άδειας παραμονής.
Η δράση του κυκλώματος έλαβε τέλος μετά από έρευνα της Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων
Ασφαλείας και η δικογραφία περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 άτομα, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας
μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, της
υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης καθώς και της άμεσης συνέργειας σε
ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση
με σκοπό το παράνομο οικονομικό

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

όφελος που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Ειδικότερα, από το 2016 μέχρι τουλάχιστον και το 2019, η εγκληματική οργάνωση, με βασικά μέλη δικηγόρο και
δύο συμβολαιογράφους, προέβαινε
στη σύναψη εικονικών συμβολαιογραφικών πράξεων συμφώνων συμβίωσης
και αναγνώρισης τέκνων, με σκοπό την
παράνομη έκδοση βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής (μπλε βεβαίωση).
Με τον τρόπο αυτό ο εκάστοτε αλλοδαπός, που υπό κανονικές συνθήκες
δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκτούσε τα δικαιώματα που παρέχονται και στην άδεια διαμονής. Ενδεικτικά, μεταξύ αυτών ήταν το δικαίωμα απόκτησης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ καθώς

και η δυνατότητα ταξιδιού στη χώρα καταγωγής τους. Το εγκληματικό δίκτυο,
για να πετύχει τον σκοπό του, εντόπιζε
αλλοδαπούς που διέμεναν παράνομα
στη χώρα μέσω δικτύου συνεργατών
ενώ τα μέλη του λάμβαναν οικονομικά
ανταλλάγματα έως και 6.000 ευρώ,
ανάλογα με την περίπτωση.
Η συμμετοχή αστυνομικών και υπαλλήλων ΚΕΠ στο κύκλωμα προσδιορίζεται στη βεβαίωση γνησίων υπογραφής
σε υπεύθυνες δηλώσεις-εξουσιοδοτήσεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και
ακολούθως παραπέμφθηκε στον ανακριτή διαφθοράς για κύρια ανάκριση.

Υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ το
παράνομο οικονομικό όφελος –
Η δικογραφία περιλαμβάνει
τουλάχιστον 30 άτομα

Στην αρμοδιότητα των οικονομικών
εισαγγελέων είναι η άρση ή μη της
προστασίας των προστατευόμενων
μαρτύρων στην υπόθεση Novartis,
με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην
αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό
έκριναν τα μέλη του δικαστικού
συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο συνεδρίασε για το θέμα
των προστατευόμενων μαρτύρων
που είχε τεθεί με την πρόταση της
αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου
Βασιλικής Θεοδώρου, η οποία αποχώρησε στο τέλος Ιουνίου από το εισαγγελικό σώμα, λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας.
Το Δικαστικό Συμβούλιο κατά τη
χθεσινή συνεδρίασή του έκρινε
εαυτόν αναρμόδιο και αποφάσισε
ότι η νέα Οικονομική Εισαγγελία,
που έχει συσταθεί και λειτουργεί
υπό την εποπτεία του εισαγγελέα
εφετών Χρήστου Μπαρδάκη, είναι
αυτή που πρέπει να αποφανθεί τελικά αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες
θα πρέπει να εξεταστούν με τα
πραγματικά τους στοιχεία ή όχι,
ενώπιον της ανακρίτριας Κωνσταντίνας Αλεβιζοπούλου, η οποία διερευνά την υπόθεση. Αν δηλαδή θα
αρθεί η προστασία τους ή όχι.
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Η Σάμος διοργανώνει
τις «Γιορτές κρασιού»
Το διεθνώς αναγνωρισμένο σαμιώτικο μοσχάτο κρασί γιορτάζει και διαφημίζεται
διεθνώς. Προς τούτο, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διοργανώνει σε συνεργασία με τον
Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου (ΕΟΣ Σάμου) «Γιορτές κρασιού»
από μεθαύριο Σάββατο έως και τη Δευτέρα. Οι γιορτές αυτές, που έχουν ταυτιστεί με
το νησί και την παραγωγή του ονομαστού διεθνώς σαμιώτικου μοσχάτου, έχουν ως
βασικό στόχο τη σύνδεση των εξαίρετων τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό, τον
πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις. Οι εκδηλώσεις, που εκτός του
περίφημου κρασιού περιλαμβάνουν επίσης ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και της
σαμιώτικης κουζίνας μέσω εμπνευσμένων συνταγών, χρηματοδοτούνται από το
πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΠΑΑ 2014-2020) του τοπικού προγράμματος (CLLD/LEADER).

Θεσσαλία

Δυόμισι εκατ. ευρώ για οδικά
έργα στη Σκόπελο

Δημοπρατήθηκε και αναδείχθηκε τελικά ο ανάδοχος του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου νήσου Σκοπέλου» και εισέρχεται σε φάση ολοκλήρωσης. Ο προϋπολογισμός των 2.500.000 ευρώ
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. «Σε δύσκολες
εποχές για την κοινωνία και την οικονομία, δρομολογούμε έργα που ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων, δημιουργούν θέσεις εργασίας και τονώνουν την
τοπική πραγματική οικονομία», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Λέρος

Επείγουσα ανακοίνωση για τον
εμβολιασμό των κατοίκων
Κατά γράμμα αποφάσισε να υλοποιήσει την εντολή
του υπουργείου Υγείας η Δημοτική Αρχή της Λέρου
για πλήρη εμβολιαστική κάλυψη των κατοίκων του
νησιού. Προς τούτο, η δομή «Βοήθεια στο σπίτι» θα
επισκεφτεί τους μη δυνάμενους να μετακινηθούν οι
οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν, προκειμένου να γίνει η διαδικασία σύμφωνα με το πρωτόκολλο και
πλήρη ασφάλεια, με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson
& Johnson.

!

Μύκονος
Δυτική Ελλάδα

Ομόφωνη απόφαση
για αναμετάδοση των
συνεδριάσεων του Π.Σ.

Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης, τάχθηκε
υπέρ της δημόσιας μετάδοσης όλων των συνεδριάσεων, προκειμένου οι φορείς αλλά
και οι απλοί πολίτες της να μπορούν να
έχουν γνώση των θεμάτων που συζητούνται.
Το θέμα συζητήθηκε προ ημερήσιας διάταξης με πρωτοβουλία του επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά», Κωνσταντίνου Σπηλιόπουλου, με την Περιφερειακή Αρχή να υπογραμμίζει ότι από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ των ανοιχτών και
δημόσιων συνεδριάσεων, έστω και όταν αυτές πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης λόγω της πανδημίας. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Τάκης Παπαδόπουλος, έχει ήδη αναλάβει
πρωτοβουλίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας, σύμφωνα
και με τον νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εξετάζεται ενδεχόμενη
άρση του lockdown
Αύριο, Παρασκευή, θα τεθούν
επί τάπητος στη συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων όλα τα
επιδημιολογικά δεδομένα που παρουσιάζει η Μύκονος,
προκειμένου να
αποφασιστεί η άρση των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν (απαγόρευση μουσικής σε χώρους διασκέδασης και της κυκλοφορίας τις νυχτερινές
ώρες). Στην περίπτωση κατά την οποία οι επιστήμονες διαπιστώσουν ότι υπάρχει ύφεση των επιδημιολογικών δεδομένων, πιθανότατα θα δοθεί το «πράσινο φως» για άρση των περιοριστικών μέτρων από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι η απόφαση επανεξέτασης της κατάστασης ελήφθη μετά τη διαμαρτυρία της Δημοτικής Αρχής, που έκρινε τα μέτρα άδικα, υπερβολικά και καταστροφικά για την οικονομία του νησιού.

Κίσσαμος

Επαναπροσλαμβάνει συμβασιούχους
με απόφαση δικαστηρίου
Με δύο αποφάσεις του -Διαδικασία Προσωρινών Διαταγώντο Πρωτοδικείο Αθηνών αποφαίνεται υπέρ του αιτήματος επαναπρόσληψης συμβασιούχων στον Δήμο Κισσάμου. Με την
πρώτη, επαναπροσλαμβάνονται έξι εργαζόμενοι στον τομέα
καθαριότητας. Με τη δεύτερη, δικαιώνονται 10 εργαζόμενοι,
προσωπικό καθαριότητας, γενικών καθηκόντων, τεχνικοί
(π.χ. υδραυλικοί). «Πρόκειται για θετική εξέλιξη η οποία στηρίχθηκε νομικά στην πλέον πρόσφατη θετική απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί προδικαστικού ερωτήματος
Έλληνα δικαστή», επισημαίνει ο νομικός σύμβουλος των δικαιωθέντων εργαζομένων.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ
Ποιος δήμαρχος της Αττικής
-από τους νεοεκλεγμένουςδέχεται σκληρές επιθέσεις
από αντιπολίτευση και τοπικό
Τύπο για τα προγράμματα θερινής απασχόλησης παιδιών
που διοργανώνει ο δήμος;
Μην πάει το μυαλό σας στους
κανόνες υγιεινής και προστασίας που είναι στη μόδα.
Οι επιθέσεις έχουν στόχο το
κόστος που πρέπει να πληρώσουν οι γονείς, το οποίο
χαρακτηρίζεται «απαγορευτικό» για μια «λαϊκή συνοικία», όπως η συγκεκριμένη.

Με γοργό ρυθμό συνεχίζονται
οι εργασίες στην Κηφισίας

Σ
Η ΚΕΔΕ ζητά έκτακτη
σύσκεψη για την
αντιμετώπιση της «Δ»
Η ΚΕΔΕ με επιστολή του προέδρου
της Δημήτρη Παπαστεργίου ζητάει
από τους υπουργούς Υγείας Βασίλη
Κικίλια, Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη,
τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά
να συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή
του Προεδρείου της ΚΕΔΕ με θέμα
την αξιολόγηση της κατάστασης και
της λήψης δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα και την προστασία
του τουριστικού προϊόντος.
Η ΚΕΔΕ ζητάει την έκτακτη σύσκεψη
ώστε να συζητηθούν και αξιολογηθούν τα έως τώρα μέτρα, να αξιολογηθεί η επιδημιολογική κατάσταση με
βάση τα νέα δεδομένα που λαμβάνει ο
ΕΟΔΥ σε διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας, να δοθεί η δυνατότητα στην ΚΕΔΕ κατάθεσης προτάσεων για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και απειλεί να τινάξει στον
αέρα την προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι δήμοι για το ασφαλές
άνοιγμα του τουρισμού και να αποφασιστούν και να ληφθούν πολιτικές
στήριξης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών που πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα.

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων και συντήρησης του οδοστρώματος και στα δύο
ρεύματα στη λεωφόρο Κηφισίας, με ταυτόχρονη, ωστόσο, συνέχιση της διεξαγωγής
της κυκλοφορίας. Ειδικότερα, στο ρεύμα
προς Κηφισιά εκτελούνται εργασίες στο
τμήμα από την Κόδρου έως τα Γραφεία
Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ στο ρεύμα προς
Αθήνα γίνονται παρεμβάσεις από την πλατεία Πλατάνου έως και την Αριστοτέλους.
Επισημαίνεται ότι το έργο γίνεται με τις μικρότερες κυκλοφοριακές επιπτώσεις, καθώς με προτροπή του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη έχει δοθεί ιδιαίτερη
έμφαση στην εκπόνηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών
έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.
Θυμίζουμε ότι οι εργασίες στην Κηφισίας

υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών
στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού
15 εκατ. ευρώ, και αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Ιουλίου.
Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής, «σταδιακά αλλάζουμε την εικόνα
του οδικού δικτύου της Αττικής κατά τα
σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, περιορίζοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Η ασφάλεια των πολιτών και ο εκσυγχρονισμός
του οδικού δικτύου της Αττικής βρίσκονται
στη βάση του συνολικού σχεδιασμού της
περιφέρειας. Ο συνολικός σχεδιασμός μας
για ένα ασφαλές και λειτουργικό οδικό δίκτυο σε όλη την Αττική όχι μόνο υλοποιείται επιτυχώς, αλλά συμβάλλει και στην ουσιαστική αλλαγή της εικόνας του οδικού
χάρτη της Αττικής μας».

Χρηματοδότηση υποδομών
Υψηλές χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομών και αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών πέτυχε ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος το τελευταίο διάστημα. Ήδη έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ για επτά προγράμματα του «Φιλόδημου» και δύο από το
«Πράσινο Ταμείο», γεγονός που αποδεικνύει τη συστηματική δουλειά που γίνεται
από το αρμόδιο τμήμα Σχεδιασμού Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του δήμου. Όπως ενημερώνει ο δήμαρχος, στο μεταξύ
έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις για αναβάθμιση του εξοπλισμού στην καθαριότητα
αλλά και σημαντικά έργα όπως η συντήρηση του κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας, η
πυρασφάλεια στα σχολεία, η ανακατασκευή παιδικών χαρών και η αντικατάσταση αγωγών
ομβρίων στη Νέα Ερυθραία. «Δουλεύουμε όλοι μαζί υπεύθυνα και συστηματικά αξιοποιώντας κάθε πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να κάνουμε ακόμη περισσότερα έργα σε
Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη», τονίζει ο κ. Θωμάκος.

Εθελοντικό πότισμα
στο Πεντελικό
Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού
(ΣΠΑΠ), συνεχίζοντας την προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη
αποκατάσταση του περιβάλλοντος,
διοργανώνει το 2ο Εθελοντικό Πότισμα για το 2021 στην περιοχή που αναδασώθηκε τα τρία προηγούμενα χρόνια στην Νταού Πεντέλη το ερχόμενο
Σάββατο. Ο ΣΠΑΠ καλεί όλους να
ενώσουν τις δυνάμεις τους για άλλη
μία φορά, ενισχύοντας με την παρουσία τους την προσπάθεια να ξαναγίνει
το Πεντελικό ένα πράσινο βουνό. Παράλληλα, έχει στόχο να εκπαιδεύσει
τους μικρότερους στη διαδικασία της
συντήρησης των μικρών δενδρυλλίων
και να τους μεταφέρει την αγάπη για
την προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόταση
να ξανανοίξει
η πλατφόρμα
δήλωσης
τετραγωνικών
Το εκ νέου άνοιγμα της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας δήλωσης τετραγωνικών θα
προτείνει η ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,
η ΚΕΔΕ θα προτείνει να ξανανοίξει η
πλατφόρμα από την 1η Σεπτεμβρίου με
πρόβλεψη για 20% των προστίμων και
προσαυξήσεις 5% ανά εξάμηνο προκειμένου οι πολίτες που θέλουν να δηλώσουν τετραγωνικά και να ξεκαθαρίσουν
τις περιουσίες τους να μπορούν να το
πράξουν και, φυσικά, οι δήμοι να έχουν
τα ανάλογα έσοδα.
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Ποινή-χάδι σε 49χρονο που
ξυλοκόπησε τη γυναίκα του

«Σ

τα μαλακά» έπεσε 49χρονος που ξυλοκόπησε τη γυναίκα του σπάζοντας το πόδι της δύο
φορές μέσα σε διάστημα λίγων χρόνων. Το
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης μετέτρεψε την
κατηγορία σε πλημμέλημα, του επέβαλε ποινή 4 χρόνων
και τον άφησε ελεύθερο, καθώς δόθηκε ανασταλτικό
αποτέλεσμα στην έφεσή του.
Ο 49χρονος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος τον
περσινό Μάιο, καθώς δύο μήνες νωρίτερα, τον Μάρτιο
του 2020, είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του σπάζοντας το
πόδι της, σε σημείο που ήταν ήδη σπασμένο από προηγούμενο χτύπημα. Μάλιστα, όπως τονίστηκε στο δικαστήριο, το χτύπημα προκλήθηκε λίγες ημέρες μετά την

αποφυλάκισή του, καθώς είχε καταδικαστεί πάλι σε φυλάκιση 4 χρόνων για ενδοοικογενειακή βία. Η γυναίκα
του που είναι από τη Σερβία δεν κατέθεσε ποτέ στις αρχές, και παρά την προσπάθεια του δικαστηρίου να την εντοπίσει, αυτό δεν επιτεύχθηκε.
Το περιστατικό για το οποίο δικάστηκε την Τετάρτη από
το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης συνέβη τα ξημερώματα της 9ης Μαρτίου 2020. Η γυναίκα διακομίστηκε με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χτυπημένη στο ήδη σπασμένο
πόδι της και η ίδια ενημέρωσε γιατρούς και στη συνέχεια
τους αστυνομικούς ότι ξυλοκοπήθηκε. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι τη χτύπησε λέγοντας ότι έπεσε μόνη
της επειδή είχε αστάθεια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η επιθυμία του
Μαργαρίτη Σχοινά
Στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Φούρκα βρέθηκε την περασμένη Κυριακή ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, προσκεκλημένος στα
θυρανοίξια της εκκλησίας των
Αγίων Θεοδώρων στον οικισμό Παπακυρίτση, όπου είναι κτισμένες οι
εξοχικές κατοικίες
των πανεπιστημιακών του ΑΠΘ. Ο κ.
Σχοινάς μιλώντας
στους παρευρισκόμενους εξέφρασε
την επιθυμία του να
ενταχθεί στα σχολικά βιβλία η συμβολή της Χαλκιδικής στην Ελληνική
Επανάσταση του 1821. «Αυτό το
άγνωστο 1821 του ελληνισμού που
ξεκίνησε από εδώ, θέλω επιτέλους
να το δω να διδάσκεται στα σχολεία
της Ελλάδας, να γίνει κτήμα των
πολλών. Το ότι τα κατάφερε η Πελοπόννησος και η Ρούμελη το ’21 είναι
γιατί εδώ ένας στρατός φλογερών
πατριωτών και ρομαντικών αγωνιστών αντιστάθηκαν για κρίσιμους
μήνες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ
Σχοινάς.

Στην παράσταση
«Ναπολεοντία»
ο Καράογλου
Στο Πέτρινο Πολιτιστικό
Κέντρο της Πυλαίας, όπου
ο Δήμος ΠυλαίαςΧορτιάτη παρουσίασε τη
θεατρική παράσταση
«Ναπολεοντία», με
αφορμή τον εορτασμό της
επετείου των 200 χρόνων
από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821,
έδωσε το «παρών» ο
Θεόδωρος Καράογλου.
Όπως περιγράφει σε
ανάρτησή του στο
Facebook ο βουλευτής
Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.,
«η “Ναπολεοντία” είναι
μια ξεκαρδιστική
“ψευτοϊστορική κωμωδία”
η οποία, σύμφωνα με τους
κριτικούς, σχολιάζει την
ξενομανία με λεπτή
ειρωνεία και χιούμορ,
στηλιτεύοντας διαχρονικά
γνωρίσματα».

Επίθεση
Νοτοπούλου
σε Ζέρβα
Επίθεση στον Δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα
εξαπολύει η Κατερίνα Νοτοπούλου,
με αφορμή την απόφαση για
απόσπαση των αρχαιοτήτων από τον
σταθμό Βενιζέλου του υπό
κατασκευή μετρό Θεσσαλονίκης. Η
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και
επικεφαλής δημοτικής παράταξης,
τη χαρακτηρίζει ως την πιο
απαξιωτική πράξη για την πόλη, την
ύπαρξή της και την πορεία της, με τη
στήριξη του δημάρχου Κ. Ζέρβα,
τονίζοντας πως η απόφαση αυτή είναι
πλήρως αντίθετη και προς τη θέληση
της συντριπτικής πλειοψηφίας των
πολιτών.

«Στα σκαριά» η απόσπαση των αρχαιοτήτων
Ολοκληρώθηκαν οι πρόδρομες εργασίες για τη μετακίνηση των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου και το
επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει η απόσπαση
ολοκληρωμένων τμημάτων, τα οποία θα μετακινηθούν
συμπαγή, προκειμένου να μην υπάρξουν συρματοκοπές. Για τη μεταφορά των αρχαιοτήτων θα εγκατασταθεί

σύστημα ολίσθησης κατά μήκος του σταθμού, με τέσσερις τροχιές. Ακολουθώντας μια λεπτομερέστατη διαδικασία, τα αρχαία θα τοποθετηθούν σε ένα είδος βαγονιών, τα οποία θα κυλήσουν ως τα φρεάτια από όπου θα
παραλειφθούν με γερανό για να ανέλθουν στην επιφάνεια του εδάφους.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Στην Πιερία ο Καλαφάτης
Επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας θα πραγματοποιήσει
σήμερα, Πέμπτη, ο υφυπουργός Εσωτερικών
(Μακεδονίας και Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης θα επισκεφθεί,
ακόμη, επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας, οι οποίες έχουν ενταχθεί στα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται η Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα Μακεδονίας και
Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών.

Νέα λεωφορεία
από τον Σεπτέμβριο
Ογδόντα νέα λεωφορεία θα κυκλοφορούν από τις
αρχές Σεπτεμβρίου στους δρόμους της
Θεσσαλονίκης με στόχο την περαιτέρω κάλυψη
των αναγκών του επιβατικού κοινού της πόλης.
Πρόκειται για 30 αρθρωτά και 50 κανονικά, τα
οποία όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
της διοίκησης του ΟΑΣΘ θα ανεβάσουν το
συνολικό αριθμό των λεωφορείων που
εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό της πόλης σε
550 και θα είναι 2,5 φορές μεγαλύτερος από
αυτόν που παρελήφθη σε κυκλοφορία τον
Αύγουστο του 2019 (213 λεωφορεία).

Παρέμβαση Σιμόπουλου
για τα ανταλλάξιμα οικόπεδα
Με παρέμβασή του στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εμπορίου ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της
Ν.Δ. Στράτος Σιμόπουλος επανέφερε το θέμα των
ανταλλάξιμων οικοπέδων στην Καλαμαριά. Συγκεκριμένα τόνισε: «Οι περισσότεροι κάτοικοι Καλαμαριάς έχουν αγοράσει διαμερίσματα με τίτλους
νόμιμους και σήμερα το Δημόσιο ουσιαστικά τα
διεκδικεί. Βλέπουν να γίνονται ρυθμίσεις για τη
Λαυρεωτική, τους νομούς Φθιώτιδας και Σερρών
που προφανώς έχουν διαφορετικό χαρακτηριστικό και αναμένουν λύση και στο δικό τους πρόβλημα».

Παραγωγή με θέμα
τον Μέγα Αλέξανδρο
Έρχονται στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα χολιγουντιανής σειράς με θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο;
Η Ουκρανοαμερικανίδα παραγωγός του «The
Enforcer», Νάταλι Μπερν, δηλώνει ότι θέλει να
επιστρέψει στην πόλη για μια νέα παραγωγή και
αποκαλύπτει πως ήδη σκέφτεται μια τηλεοπτική
σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο, λαμβάνοντας
υπόψη και την πλούσια ελληνική ιστορία.
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ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΟΥΡΚΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ:

«Η Ελλάδα χάνει την
κυριαρχία σε 21 νησιά
που έχει εξοπλίσει»

Μ

ε τίτλο «Η Ελλάδα χάνει την κυριαρχία στα 21 νησιά που έχει εξοπλίσει» η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Σοτζού» φιλοξενεί
δηλώσεις του απόστρατου αντιναύαρχου Τζαν
Ερένογλου, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ελλάδα
παραβιάζοντας τις διεθνείς συνθήκες στο Αιγαίο Πέλαγος κινδυνεύει να χάσει τα νησιά αυτά. Ο ίδιος, μάλιστα, υποστήριξε, χωρίς αυτό βέβαια να έχει κάποια βάσιμη υπόσταση, ότι η Ελλάδα μπορεί να απολέσει την κυριαρχία των
συγκεκριμένων νησιών, ερμηνεύοντας... α λα
Τούρκα τις διεθνείς συμφωνίες και το Διεθνές
Δίκαιο, όπως εξάλλου το συνηθίζει μεθοδικά η
Τουρκία.
«Η Ελλάδα μπορεί να χάσει την κυριαρχία της
στα νησιά που έχει εξοπλίσει. Πρέπει να θέσουμε αυτό το ζήτημα συχνά στα Ηνωμένα Έθνη και
το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ερένογλου, χαρακτηρίζοντας «καθυστερημένη ενέργεια» την πρόσφατη
επιστολή της Τουρκίας προς τον γ.γ. του ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες, με την οποία κατηγόρησε τη
χώρα μας για «συνεχείς κατάφωρες παραβιάσεις στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο». «Ο εξοπλισμός των νησιών παραβιάζει διεθνείς συνθήκες», υποστηρίζει το δημοσίευμα, υπενθυμίζοντας το casus belli σε περίπτωση που η Ελλά-

Θύελλα στο Μπάκιγχαμ για το νέο
αποκαλυπτικό βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι
Αν υπήρχε έστω
και μια μικρή πιθανότητα να φτιάξουν οι σχέσεις
του πρίγκιπα Χάρι
με τον πατέρα του
και τον μεγαλύτερο αδερφό του,
τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, αυτή χάθηκε
χθες, όταν έγινε γνωστό ότι ο έκτος στη διαδοχή του θρόνου της Γηραιάς Αλβιώνας ετοιμάζει
τα απομνημονεύματά του εδώ και ένα έτος, γεγονός που κράτησε κρυφό από όλα τα μέλη της
βασιλικής οικογένειας. Όμως, ενώ η αμερικανική ιστοσελίδα των celebrities Page Six γρά-

φει πως πρόκειται
για «το βιβλίο της
δεκαετίας», που
όταν κυκλοφορήσει
στα τέλη του 2022
αναμένεται «να γράψει ιστορία», ο βρετανικός Τύπος στρέφεται κατά του
«μαύρου πρόβατου» της βασιλικής οικογένειας, τονίζοντας ότι
ο Χάρι δεν έχει την άδεια της βασίλισσας για το
αποκαλυπτικό βιβλίο, ενώ ο πατέρας του, πρίγκιπας Κάρολος, και όλα τα μέλη της βασιλικής
οικογένειας έμαθαν για τη βιογραφία του δούκα του Σάσεξ μόλις τη Δευτέρα.

δα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ.
στο Αιγαίο. «Τα νησιά και οι νησίδες δεν έχουν
υφαλοκρηπίδα αν δεν τηρούνται οι συνθήκες.
Παραβιάζοντας τον νόμο, η Ελλάδα χάνει επίσης την κυριαρχία της σε αυτά τα νησιά. Η Ελλάδα θέλει αυτό το ζήτημα να αποκλειστεί από τη
δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου, λέγοντας ότι μοναδική διαφορά με την Τουρκία είναι
η υφαλοκρηπίδα», γράφει η «Σοτζού».

Προς νέα αγορά S-400
Παρά την έντονη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ για το άνοιγμα της Τουρκίας στη ρωσική αγορά όπλων, η Άγκυρα επιμένει στη θέση
της και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ακόμη μια
συμφωνία με τη Ρωσία. «Μόσχα και Άγκυρα
διαπραγματεύονται νέο συμβόλαιο για την πώληση της δεύτερης συστοιχίας του αντιαεροπορικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400, ενώ
έχει ολοκληρωθεί η οικονομοτεχνική μελέτη»,
δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής της ρωσικής κρατικής εταιρείας
αμυντικής βιομηχανίας και εξαγωγών οπλικών
συστημάτων Αλεξάντρ Μιχέγεφ, σύμφωνα με
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Αναμένουμε να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό τους προσεχείς μήνες», δήλωσε ο Μιχέγεφ.

Τζεφ Μπέζος: 550 εκατ. δολάρια του
κόστισαν τα 11 λεπτά στο Διάστημα
Η πολυδιαφημισμένη αποστολή
στο Διάστημα του Τζεφ Μπέζος
ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο πύραυλος-κάψουλα
«New Shepard» έφτασε στο όριο
του Διαστήματος και έπειτα από
10 λεπτά επέστρεψε στη Γη και
προσγειώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η εκτόξευση έγινε από το
Δυτικό Τέξας και η πτήση διήρκεσε 10 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Κάθε λεπτό που πέρασε ο Τζεφ Μπέζος
για να «ακουμπήσει» την άκρη του Διαστήματος του κόστισε 550 εκατ. δολάρια. Αν σκεφτείτε πως η συνολική του περιουσία εκτιμάται στα 205 δισ.
δολάρια, θα καταλάβετε ότι... θα ζήσει. Τα έντεκα λεπτά που πέρασε ο πιο
πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη πάνω από τη Γη προκάλεσαν τη χλεύη
του δεύτερου πιο πλούσιου κατοίκου της Γης, του Ίλον Μασκ.
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Επιταγές: Έως το τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να καλυφθούν οι υποχρεώσεις
Παρατείνεται μέχρι τις 31/10/2021 η προθεσμία που
εξέπνεε στις 31 Αυγούστου 2021 για το ευεργέτημα
της μη σφράγισης επιταγών, σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού.
Συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες
αναστέλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και η έκδοση
διαταγής πληρωμής και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
Όπως τονίζεται σχετικά, αξιόγραφα επί των οποίων

Π Α Γ Ι Ε Σ

έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία
πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από

τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν
αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31/10/2021. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, οι επιχειρήσεις
που οφείλουν επιταγές από προηγούμενους μήνες,
μετά τις συνεχείς μεταθέσεις πληρωμών μέσα στο
2021, πλέον δεν θα προστατεύονται από τον Νοέμβριο.
Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το ύψος
των επιταγών που κυκλοφορούν, παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν ότι κάθε μήνα εκδίδονται επιταγές
περίπου 6 δισ. ευρώ σε όλους τους κλάδους.

Δ Α Π Α Ν Ε Σ

Θέμα ημερών
η επιδότηση των
500 εκατ. ευρώ

T

ο αργότερο τη Δευτέρα 26
Ιουλίου θα έχει δώσει το
υπουργείο Οικονομικών στη
δημοσιότητα την υπουργική
απόφαση για το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, που θα προσφέρει ρευστότητα 500 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις.
Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, είναι θέμα χρόνου
να εγκριθεί από την Κομισιόν η
υπουργική απόφαση, ώστε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανοίξει, αμέσως μετά, η
ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport, από την οποία θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι για το ποσό
της επιδότησης που θα λάβουν με βάση τις πάγιες δαπάνες τους.
Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις δεν θα λάβουν μετρητά αλλά
voucher. Δηλαδή, ένα πιστωτικό σημείωμα, με το οποίο θα μπορούν να
εξοφλήσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, όπως ο φόρος
εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ και οι
ασφαλιστικές εισφορές που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου
2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Η επιδότηση μπορεί να φτάνει έως και το
70% ή ακόμα και το 80% των πάγιων
δαπανών που κατέβαλαν το 2020 οι
πληττόμενες επιχειρήσεις που κρίθηκαν επιλέξιμες από το υπουργείο Οι-

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

Τα κριτήρια
amaliakatzou@gmail.com

κονομικών μετά την υποβολή της αίτησης και του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης στην ίδια πλατφόρμα
myBusinessSupport.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από τις περίπου
74.000 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί,
voucher θα πάρουν περίπου 30.000
επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Οι
περισσότεροι δικαιούχοι προέρχονται
από τους κλάδους της εστίασης και
του τουρισμού. Οι 10.000 αιτήσεις
αφορούν επιχειρήσεις εστίασης, οι
3.500 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα και οι υπόλοιπες εμπορικές
επιχειρήσεις, καθώς και εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στους τομείς
του πολιτισμού, των μεταφορών κ.ά.
Έχουν κοπεί από το πρόγραμμα,
εξάλλου, επιχειρήσεις που ήταν κερδοφόρες ή είχαν μείωση τζίρου μικρότερη από 30% που προϋποθέτει το
πρόγραμμα. Εκτός έμειναν επιχειρήσεις που μέσω των προγραμμάτων
στήριξης (επιστρεπτέα προκαταβολή,
επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, δάνεια
κ.λπ.) υπερκάλυψαν τις πάγιες δαπάνες. Εκτός προγράμματος έμειναν, βε-

Επιλέξιμες στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών ήταν οι
επιχειρήσεις που πληρούσαν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
• Απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο
• Ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους
• Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος
• Είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η
Δεκεμβρίου 2020
• Είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους
• Δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση των πολύ
μικρών ή μικρών επιχειρήσεων
• Είχαν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
βαίως, και επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στις πληττόμενες.
Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των
παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει
λάβει, με το ανώτατο ύψος να ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ. Ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που η
επιχείρηση κατέβαλε το 2020 για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως αυτές
αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 και
αφορούν παροχές σε εργαζόμενους,
ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια,
ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια,
λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα. Οι δι-

καιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του
προσωπικού που απασχολούν έως τις
31 Δεκεμβρίου 2021.

Το αργότερο έως τις 26 Ιουλίου Αναμένεται το «πράσινο φως»
από την Κομισιόν - Με voucher η
πληρωμή φόρων και εισφορών
από τους δικαιούχους
- Οι χορηγήσεις μπορεί
να φτάσουν έως και το 80%
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Ξένες επενδύσεις και
εξαγωγές συγκράτησαν
το έλλειμμα
του ισοζυγίου

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων και οι
«χαμηλές πτήσεις» στην τουριστική κίνηση
οδήγησαν σε αύξηση του ελλείμματος του
ισοζυγίου συναλλαγών στο πεντάμηνο, το
οποίο θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχε αντιστάθμισμα από την αύξηση των ξένων
επενδύσεων και των εξαγωγών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος, στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου
σημειώθηκε μείωση των τουριστικών εσόδων
κατά 51,2% και της τουριστικής κίνησης κατά
65,5%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών επιβαρύνθηκαν από την αύξηση των τιμών των καυσίμων.
Έτσι, στο πεντάμηνο, το έλλειμμα σημείωσε
αύξηση κατά 534 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 6,2 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της
ταχύτερης αύξησης των εισαγωγών έναντι
των εξαγωγών, σε απόλυτα μεγέθη. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,8%. Από την άλλη, ο
Μάιος ήταν ο μήνας που έστειλε τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα σχετικά με τις τουριστικές
εισπράξεις και τις αφίξεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 286,2% και 413,7% αντίστοιχα, ως
αποτέλεσμα της σύγκρισης με τα περσινά δεδομένα.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου θα ήταν μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχε στήριξη από τις άμεσες
ξένες επενδύσεις. Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η συμμετοχή της Paulson & Co. Inc. (ΗΠΑ) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings A.E. και η αύξηση της συμμετοχής της Reggeborgh Invest B.V. (Ολλανδία)
στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ Α.Ε., είχαν ως αποτέλεσμα τον Μάιο να καταγραφεί
μια αύξηση κατά 122 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά στο πεντάμηνο οι ξένες άμεσες επενδύσεις
κατέγραψαν αύξηση κατά 1,7 δισ. ευρώ.
Τέλος, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η
αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι
του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του
εξωτερικού και στην αύξηση κατά 952 εκατ.
ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές
εξωτερικού.

Απογείωση οικονομίας μέσω
κατασκευών και υποδομών

Ω

ς χρυσή ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη χαρακτηρίζει το Ίδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών τους
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα
διοχετευτούν στις κατασκευές και τις βιομηχανικές υποδομές. Σε σχετική μελέτη
που έγινε με την υποστήριξη του Εθνικού
Συμβουλίου Υποδομών και Κατασκευών
(ΕΣΒΥΚ), αναφέρεται ότι οι δύο κλάδοι
μπορούν να οδηγήσουν σε ταχεία ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα
από τα πεδία των υποδομών μεταφορών,
της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, της οδικής
ασφάλειας, της αστικής κινητικότητας,
της «πράσινης» ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής αναβάθμισης, των ψηφιακών
τεχνολογιών και συστημάτων, της διαχείρισης απορριμμάτων, της ενεργειακής
αναβάθμισης κτιρίων, της απολιγνιτοποίησης, της ανάπτυξης συστημάτων κυκλικής οικονομίας και της ενίσχυσης των
βασικών τουριστικών υποδομών με έμφαση στην προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τον περασμένο Απρίλιο, οι προσδοκίες στους
κλάδους των κατασκευών και της βιομηχανίας διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα
επίπεδα από το 2008! Η εικόνα των μεγεθών των δύο κλάδων είναι η εξής:
Στις κατασκευές δραστηριοποιήθηκαν
το 2018 περίπου 60.000 επιχειρήσεις.

1
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Στους υπόλοιπους κλάδους της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών
δραστηριοποιήθηκαν το 2018 περισσότερες από 85.000 επιχειρήσεις - κυρίως
στον τομέα υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις αρχιτεκτονικές
και μελετητικές δραστηριότητες.
Η συνολική αξία παραγωγής των κατασκευών το 2019 μειώθηκε κατά
79,1% σε σχέση με το 2008 και διαμορφώθηκε στα 7,3 δισ. ευρώ.
Το μικτό εισόδημα στις κατασκευές
βρέθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
την τριετία 2017-2019 (μόλις 273 εκατ. ευρώ).
Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των
κατασκευών διαμορφώθηκε το 2019
στα 2,2 δισ. ευρώ από 18,1 δισ. ευρώ το
2006!
Η συμμετοχή των κατασκευών στην
προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας μειώθηκε στο 1,4% το 2019, από
9,4% το 2006.
Οι κλάδοι κατασκευών και βιομηχανικών υποδομών συνεισέφεραν στην
οικονομία κατά 4,1% το 2019, έναντι 13,2%
το 2006.

3
4

8

Στους κλάδους των κατασκευών και
των βιομηχανικών υποδομών απασχολούνταν το 2019 περίπου 277.000 εργαζόμενοι.
Οι επενδύσεις στις κατασκευές από
τα 34,1 δισ. ευρώ το 2007, μειώθηκαν
στα 7,7 δισ. το 2019!
Οι επενδύσεις σε κατοικίες το 2019
διαμορφώθηκαν στο 0,7% του ΑΕΠ,
έναντι 10,7% το 2007.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η ενίσχυση των
δύο κλάδων προϋποθέτει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με εμπιστοσύνη και σε βάθος χρόνου, καλύτερο συντονισμό κυβέρνησης, περιφερειών και επιχειρήσεων, προώθηση των ΣΔΙΤ, αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των έργων και του συστήματος δημόσιων προμηθειών, σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Υποδομών, κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό
των επιχειρήσεων.
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Mελέτη του ΙΟΒΕ επισημαίνει
πως καταλύτης για την ισχυρή
επανεκκίνηση είναι οι πόροι
του Ταμείου Ανάκαμψης

P
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Έκλεισε η συμφωνία Mytilineos - ΔΕΗ για την Αλουμίνιον

Prodea: Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση
των νέων ομολογιών

Η

Άρχισε η διαπραγμάτευση των 300.000
ομολογιών του ομολόγου της Prodea στην
κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της
ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Ο
κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας
είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΠΡΟΝΤΕΑΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά
«PRODEAB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της εταιρείας είναι
1.000 ευρώ ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. Υπενθυμίζεται ότι τα
έσοδα της δημόσιας προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου ανέρχονται σε 300 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου 8 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα αφαιρεθούν
από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της
έκδοσης.

Mytilineos ανακοινώνει την
ολοκλήρωση της συμφωνίας
με τη ΔΕΗ για την παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας του
εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος
του τομέα μεταλλουργίας.
Με τη συμφωνία αυτή, τονίζει η σχετική ανακοίνωση, επισφραγίζονται η αγαστή συνεργασία των δύο κορυφαίων
εταιρειών και η δέσμευσή τους για ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας
για την ενεργοβόρο βιομηχανία, στο
πλαίσιο της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιρειών προς
όφελος της εθνικής οικονομίας. Η συμφωνία αυτή θα είναι και η τελευταία των
δύο εταιρειών, έπειτα από 60 χρόνια
αδιάλειπτης συνεργασίας, καθώς η Mytilineos έχει δεσμευτεί -στο πλαίσιο της
στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξηνα μειώσει κατά 30% τις εκπομπές ρύπων
στο σύνολο της δραστηριότητάς της έως
το 2030 και να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα το αποτύπωμα άνθρακα έως το
2050. Μετά την υπογραφή της σύμβασης

ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Mytilineos Ευάγγελος Μυτιληναίος
δήλωσε: «Υπογράφουμε σήμερα την τελευταία σύμβασή μας με τη ΔΕΗ. Μια
συνεργασία που σφράγισε τη νεότερη
βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας ολοκληρώνεται με τον πλέον πρόσφορο τρό-

πο τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για τη Mytilineos. Για εμάς, μετά το 2023, ξεκινά μια
νέα εποχή για το ιστορικό εργοστάσιο
Αλουμίνιον της Ελλάδος: μια εποχή
“πράσινη” και βιώσιμη σε απόλυτη συνάρτηση με τους εθνικούς στόχους και
την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

SKY express: «My Thessaloniki» το όνομα σε ένα από τα νέα Airbus A320neo
Το όνομα «My Thessaloniki» επέλεξε η SKY express, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ελληνική αεροπορική
εταιρεία, για ένα από τα έξι νεοαποκτηθέντα υπερσύγχρονα αεροσκάφη της τύπου Airbus A320neo που
συνθέτουν τον πλέον «πράσινο» και
περιβαλλοντικά φιλικό στόλο στην
Ελλάδα. Η ονοματοδοσία πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών Κώστα
Καραμανλή, παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου
Ζέρβα, της αντιπεριφερειάρχου

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου, του
γενικού γραμματέα Μεταφορών
Γιάννη Ξιφαρά και του CEO της Fraport Greece Alexander Zinell. Η
συμβολική κίνηση αποδεικνύει έμπρακτα τη στρατηγική σημασία που
έχουν για τη SKY express η Θεσσαλονίκη και ευρύτερα η Μακεδονία.
Παράλληλα αποτελεί μια ανταπόδοση στη μεγάλη εμπιστοσύνη που
έχουν δείξει οι κάτοικοι στην εταιρεία από την πρώτη μέρα της παρουσίας της SKY express στην πόλη.

Με 33,47% η Fairfax στη Eurobank
Στο 33,47% διαμορφώνεται το ποσοστό της Fairfax στη Eurobank, σύμφωνα
με ανακοίνωση. Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη
Εταιρεία ανακοινώνει, με βάση σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την
εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων
ψήφου επί των κοινών μετοχών της εταιρείας που κατείχε άμεσα και έμμεσα
η Fairfax ανήλθε στις 14/7/2021 σε 33% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ποσοστό που αντιστοιχεί
σε 1.224.002.259 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της εταιρείας. Εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 33,47% επί κοινών μετοχών της εταιρείας.

Στο 60% το ποσοστό της Space
Hellas στη SingularLogic
H Space Hellas ανακοίνωσε ότι με την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της SingularLogic το ποσοστό συμμετοχής της
στην εταιρεία αυξήθηκε στο 60%. Η διάσπαση ολοκληρώθηκε με την αγορά 902.989
μετοχών της εταιρείας από την Epsilon Net
έναντι 930.078,67 ευρώ. Όπως αναφέρει σε
ανακοίνωση, αυτό αποτελεί το τελευταίο
στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού των
εταιρειών Space Hellas και Εpsilon Net
μετά την αγορά των μετοχών της SingularLogic στις 11 Ιανουαρίου του 2011. Αναλυτική η μετοχική σύνθεση της SingularLogic πλέον είναι: Space Hellas 60%, Εpsilon
Net 39,9%, Global Equity Investments
0,0066%.

Στα 5 τρισ. δολάρια η παγκόσμια
αγορά e-commerce
Προς νέα ιστορικά ρεκόρ βαδίζει το 2021 η
παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρονικού εμπορίου. Φέτος η παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρονικού εμπορίου θα αυξηθεί κατά 14,3%, ενώ το
2020 οι διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις ανήλθαν σε 4,28 τρισ. δολάρια με 3,35 τρισ. δολάρια
το 2019. Ώθηση στις παγκόσμιες ηλεκτρονικές
πωλήσεις δίνουν οι μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες και η αυξανόμενη δημοτικότητα των φορητών λύσεων/κινητών συσκευών. Εκτιμάται μάλιστα ότι το 2021 περίπου
το 67% των online αγορών θα πραγματοποιείται
μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Σύμφωνα
με μελέτη της PayPal, σε 13 αγορές του κόσμου
το 56% των πολιτών απαντά ότι αγοράζει περισσότερο στο Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Η Seajets με το Aqua Jewel μετέφερε
ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στη Σάμο

Τρεις διαγωνισμοί
το 2022 για επεκτάσεις
της Αττικής Οδού
Μινωικές Γραμμές: Μέτρα
για αερισμό στα πλοία

«Τ

ο 2022 θα είναι έτοιμη η κυβέρνηση να ανακοινώσει τους διαγωνισμούς για τις τρεις επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Λεωφόρο Βουλιαγμένης, Λαύριο και Ραφήνα», δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3
ο γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης.
Όπως διευκρίνισε, και τα τρία αυτά σημαντικά έργα, που
μαζί με τις επεκτάσεις του μετρό θα αλλάξουν την εικόνα
της Αττικής, βρίσκονται αυτή την περίοδο στη φάση της
μελέτης αλλά και της χρηματοοικονομικής διασφάλισης.
Οι επεκτάσεις προς Λαύριο και Ραφήνα περιλαμβάνουν
και επεκτάσεις του προαστιακού προς τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας. Ένα τμήμα του έργου στη Ραφήνα
θα είναι παγιοποιημένο. Για τον ΒΟΑΚ, ανέφερε ο κ. Καραγιάννης, ο πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες ώστε μέχρι τα τέλη του
χρόνου να έχει γίνει διαγωνισμός. Τα εργοτάξια θα ξεκινήσουν το 2022 και το σύνολο του έργου θα τελειώσει το
2028. Για την Πατρών - Πύργου σημείωσε ότι μέχρι τα τέλη
του έτους θα έχουν εγκατασταθεί τα εργοτάξια και σε τρία
χρόνια θα είναι έτοιμος. Ανέφερε, επίσης, ότι η επέκταση
του τραμ προς Πειραιά θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο.

Καινούργια γραμμή παραγωγής
στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ
Τα εύσημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη για την επένδυση της JTI και το
έργο της για τον μετασχηματισμό του εργοστασίου της
ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη μετέφερε στον χαιρετισμό του ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στην εκδήλωση της εταιρείας για τα 40 χρόνια
της επενδυτικής της παρουσίας στην Ελλάδα. Οι προσκεκλημένοι περιηγήθηκαν στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις της μονάδας, ενώ κατά τη διάρκεια της
ξενάγησης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και ο διευθυντής του εργοστασίου Αζαΐπ Κοζαχμέτοβ
εγκαινίασαν τη νέα γραμμή παραγωγής.

Έχοντας ως γνώμονα την προστασία της δημόσιας
υγείας και την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, οι Μινωικές Γραμμές ακολουθούν πιστά όλα τα έκτακτα μέτρα πρόληψης για τις
θαλάσσιες συνδέσεις. Όπως σημειώνει η σχετική
ανακοίνωση, από την έναρξη της πανδημίας η εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει ειδικό σχέδιο διαχείρισης πρόληψης και ελέγχου κατά της νόσου
Covid-19, όπου μεταξύ άλλων πραγματοποιούνται:
τακτικός φυσικός αερισμός των καμπινών μετά τον
καθαρισμό τους για τουλάχιστον μια ώρα πριν από
τη χρήση τους από τον επόμενο επιβάτη, τακτικός
φυσικός αερισμός κοινόχρηστων χώρων καθ’ όλη
τη διάρκεια του ταξιδιού. Αδιάλειπτη λειτουργία
τεχνητού αερισμού/εξαερισμού σε όλους τους χώρους του πλοίου με απομονωμένη ανακυκλοφορία
από εσωτερικούς χώρους ώστε να προκύπτει 100%
παροχή φρέσκου αέρα. Σε πλοία τύπου καταμαράν
προβλέπεται η επιπλέον τοποθέτηση φίλτρων τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) συγκράτησης σωματιδίων υψηλής απόδοσης.

AS Company: Από 3 Αυγούστου
μέρισμα 0,079 ευρώ
Τη διανομή μερίσματος χρήσης 2020, μικτού
ποσού 0,08372537 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένου με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 37.906
ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, αποφάσισε
η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας AS Company, που έλαβε χώρα στις
25/6/2021. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις
ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το
καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους
θα ανέλθει σε 0,0795391015 ευρώ ανά μετοχή.

Η Seajets ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της
γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του
υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων για να συνδράμει άμεσα στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στη Σάμο. Σε συνεννόηση με τον υπουργό Ναυτιλίας
Iωάννη Πλακιωτάκη, η Seajets προσέφερε τη δωρεάν ακτοπλοϊκή μεταφορά των πυροσβεστικών
δυνάμεων και το Aqua Jewel αναχώρησε εντός δύο
ωρών από την ενημέρωση στη 1 τα ξημερώματα της
Παρασκευής και έφτασε στο νησί της Σάμου μεταφέροντας 67 πυροσβέστες και 27 οχήματα, τα οποία
ήδη από τις πρωινές ώρες επιχειρούν στο νησί.

Η Entersoft ολοκλήρωσε
ERP έργο για τη ΓΑΙΑΟΣΕ
Η ΓΑΙΑΟΣΕ, επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας που
δραστηριοποιείται στη διαχείριση και αξιοποίηση
της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας και του
σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, επέλεξε το Entersoft Business Suite στο πλαίσιο της ανάπτυξης
και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της. Η εταιρεία είναι πλέον σε θέση να παρακολουθεί τις
συμβάσεις/μισθώσεις που υλοποιεί εφαρμόζοντας τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα. Με
τη δέσμευση των ομάδων έργου και από τις δύο
εταιρείες και την εφαρμογή της μεθοδολογίας
υλοποίησης έργων Entersoft, το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Άνοιξε το κατάστημα ΙΚΕΑ
«νέας γενιάς» στον Πειραιά
Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, ακολουθεί
μία omnichannel προσέγγιση που παρέχει ομοιόμορφη και συνεπή χρηστική εμπειρία για τους πελάτες της σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια πωλήσεων
και εξελίσσεται συνεχώς και με βιώσιμους τρόπους
για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Δημιουργεί
νέα ευέλικτα και σύγχρονα καταστήματα εντός του
αστικού ιστού ώστε να γίνει πιο προσβάσιμη και να
διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές
που αναζητούν ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου,
σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση. Το πρώτο κατάστημα «νέας γενιάς» έχει ήδη ανοίξει στον Πειραιά
και οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τα πάντα για
το σπίτι ακόμη πιο κοντά τους.

P
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«Ένα παιδί μετράει
τα άστρα» από την
κορυφή του κόσμου!
Το δύσκολο αλλά και παραμυθένιο ταξίδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«O

ταν θέλεις κάτι πολύ,
όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσεις». Σοφά τα λόγια
του Πάουλο Κοέλιο, ωστόσο η ιστορία
του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αν και πέρα για πέρα αληθινή, θα φαντάζει πάντοτε σαν ένα τραβηγμένο μυθιστόρημα. Από τις φτωχογειτονιές της Αθήνας μέχρι την κορυφή του κόσμου, ο
δρόμος είναι πολύ μακρύς… Και ο
Γιάννης κατάφερε να τον διανύσει στα
πρώτα 26 χρόνια της ζωής του, με
σκληρή δουλειά, ταπεινότητα και πείσμα, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά!
Γιος προσφύγων από τη Νιγηρία, ο
Γιάννης πουλούσε CD και άλλα αντικείμενα στους δρόμους της Αθήνας
για να ζήσουν ο ίδιος και η πολύτεκνη
οικογένειά του. Χωρίς χαρτιά, χωρίς
ελληνική ιθαγένεια. Τα σπάνια σωματικά του προσόντα και το ακόμα πιο
σπάνιο ταλέντο του αποτέλεσαν το
πρώτο διαβατήριό του. Πολύ πριν πάρει το ελληνικό. Και το διαβατήριο αυτό τελικά τον οδήγησε στην κορυφή
του κόσμου. «Ήμουν μικρός. Πουλού-

σα πράγματα από τότε που με θυμάμαι, 6 ή 7 ετών. Ήμουν εκεί για να βοηθώ τους γονείς μου να πουλήσουν ρολόγια, γυαλιά, CD, DVD. Οτιδήποτε
μπορούσαμε. Το έκανα μέχρι τα 17. Το
έκανα επειδή έπρεπε. Δεν υπήρχε
επιλογή», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει το προνόμιο να μπορεί να διηγηθεί μια προσωπική ιστορία που δεν
μοιάζει με κανενός άλλου… Το ταξίδι
του εμπνέει σήμερα όλο τον κόσμο!
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από
τα Σεπόλια, στην Α2 κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης ως παίκτης του Φιλαθλητικού και οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις τράβηξαν γρήγορα τα βλέμματα.
Μάλιστα, σε συνέντευξή του είχε αναφέρει πως στόχος του ήταν «να γίνω
ένας παίκτης του ΝΒΑ», κάτι που όχι
απλώς κατάφερε, αλλά έγινε και ένας
από τους κορυφαίους.
Τον Δεκέμβριο του 2012, στα 18 του
χρόνια, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ισπανική Σαραγόσα, έναντι
αμοιβής 250.000 ευρώ ανά σεζόν. Στις
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Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος
«υποκλίνεται» στον «Greek Freak»
Μεγάλη χαρά και πολλά χαμόγελα γέμισε όλη την Ελλάδα ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο, που κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του ΝΒΑ αλλά
και του MVP των τελικών, μετά από μεγαλειώδεις εμφανίσεις απέναντι
στους Φίνιξ Σανς. Ο πολιτικός κόσμος αποθέωσε τον υπεραθλητή.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση
στο διαδίκτυο: «Απίστευτο, Γιάννη! Οι Έλληνες παντού γιορτάζουν»!
«Από ένα μικρό διαμέρισμα στα Σεπόλια στην κορυφή του κόσμου.
Νικητές, μαχητές, πρωταθλητές», γράφει, σε ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τη στέψη των αδελφών Αντετοκούνμπο ως πρωταθλητών του
ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς.
«Η Ελλάδα μας είναι τυχερή που διαθέτει έναν τέτοιο αθλητή, παγκόσμιο είδωλο και σύμβολο», τονίζει ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον πρωταθλητή
NBA και πολυτιμότερο παίκτη των τελικών. Συγχαρητήριο μήνυμα στον
Γιάννη Αντετοκούνμπο ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter και
ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. «Συγχαρητήρια στον Γιάννη
Αντετοκούνμπο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA με τους
Bucks και την ανάδειξή του σε MVP.Μπράβο Γιάννη!», ανέφερε ο κ.
Δένδιας.
«Όταν κοιτάς ψηλά, έχεις δύναμη και όρεξη για δουλειά, δεν υπάρχουν όρια. Ο Γιάννης δεν μας κάνει μόνο περήφανους. Αποτελεί παράδειγμα για όλους και ιδίως για τη νέα γενιά», αναφέρει η πρόεδρος του
Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά σε ανάρτησή της στο Twitter.

28 Απριλίου του 2013 ανακοινώθηκε ότι
ο Αντετoκούνμπο θα συμμετάσχει στο
ντραφτ του ΝΒΑ και τελικά στις 27 Ιουνίου του 2013 επιλέχτηκε στο νούμερο
15 από τους Μιλγουόκι Μπακς. Κρατώντας μια ελληνική σημαία στα χέρια
και με την οικογένειά του στο πλευρό
του, ο Γιάννης πανηγύρισε την επιλογή
του. Μάλιστα, η πρώτη του κίνηση μόλις
άκουσε τον Ντέιβιντ Στερν να λέει το
όνομά του ήταν να κάνει έκπληκτος τον
σταυρό του. Στην πρώτη του χρονιά ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο δούλεψε πολύ
το σώμα του και έδειξε σημάδια από το
τι θα επακολουθούσε τα επόμενα χρόνια. Το παρατσούκλι δεν άργησε να
βγει: «The Greek Freak». Η αρχή έγινε
στις 30 Οκτωβρίου του 2013, όταν ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για πρώτη
φορά στο ΝΒΑ. Εκείνο το βράδυ, το
Μιλγουόκι φιλοξενήθηκε από τους
Νικς στη Νέα Υόρκη και ηττήθηκε με
90-83. Ο 19χρονος Γιάννης πάτησε
παρκέ μόνο για 5 λεπτά, μετρώντας 1
πόντο (1/2 βολές) και 1 λάθος.
Η συμμετοχή του στο πρώτο All Star
Game ήρθε τέσσερα χρόνια μετά το τα-

ξίδι στις ΗΠΑ. Στη rookie εμφάνισή του
στη γιορτή των κορυφαίων, ο σούπερ
σταρ των Μπακς έβαλε 30 πόντους με
μόλις τρία χαμένα σουτ, αναγκάζοντας
όλους τους συμπαίκτες του να μιλούν
για αυτόν. Σε ηλικία 22 ετών και 74 ημερών, ήταν έως το 2017 ο νεαρότερος ξένος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ ο
οποίος ξεκίνησε βασικός στην πρώτη
πεντάδα σε αγώνα NBA All Star.
Δύο χρόνια αργότερα ο Έλληνας
σούπερ σταρ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του ΝΒΑ, τονίζοντας πως
το βραβείο αυτό ήταν μόνο η αρχή. Και
δεν διέψευσε τον εαυτό του. Κέρδισε το
βραβείο και την επόμενη χρονιά και
έγινε μόλις ο τρίτος ξένος στην ιστορία
της Λίγκας με back-to-back βραβεία.
Μάλιστα, κατά την παραλαβή του βραβείου το 2019 είχε αναφέρει: «Στόχος
μου είναι να κατακτήσω το πρωτάθλημα. Όπως μου είχε πει ο πατέρας μου,
πάντα να θέλεις τα περισσότερα χωρίς
να είσαι άπληστος». Και τελικά τα κατάφερε οδηγώντας με 50 πόντους τους
Μπακς στον τίτλο, μετά από 50 ολόκληρα χρόνια.

Σεπόλια: Σαμπάνιες και δάκρυα
για το δικό τους παιδί
Σε μια γωνία της οδού Δυρραχίου στα Σεπόλια, σε ένα σημείο που δεν το πιάνει εύκολα το μάτι, βρίσκεται το καφέ του κυρίου Γιάννη. Ενός ανθρώπου που
μαζί με τη σύζυγό του, την κυρία Καίτη, ήταν από τους λίγους που άνοιξαν τη
φιλόξενη αγκαλιά τους στον Γιάννη και τα
αδέρφια του. Πολλά χρόνια πριν γίνει ο
απόλυτος σταρ του ΝΒΑ.
Ο κύριος Γιάννης, από τις 4.00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, μαζί με καμιά
20αριά ακόμα τρελούς, είχαν πάρει τη
θέση τους στο μαγαζί (με τσιγάρο, καφέ,
μπίρες και κρουασανάκια για συντροφιά), προκειμένου να δουν το παιδί που
από 13 χρονών μαζί με τα αδέρφια του
πήγαιναν εκεί για να πιουν έναν χυμό και
να φάνε ένα τοστ ή ένα σάντουιτς να ανεβαίνει στην κορυφή του ΝΒΑ. Το σφύριγμα της λήξης ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο μικρό καφέ, σαμπάνιες, δάκρυα χαράς και ένα πανό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον δικό
τους Γιάννη, που οι φανέλες και οι μπάλες με την υπογραφή του βρίσκονται σε
κάθε γωνιά του καταστήματος. «Ο Γιάννης ό,τι έκανε, το έκανε μόνος του. Δεν
οφείλει τίποτα σε κανέναν», είπε με δάκρυα στα μάτια ο κύριος Γιάννης. «Αυτή
είναι η στιγμή του»... Του «Greek Freak» που δεν ξεχνάει και κάθε καλοκαίρι
θα περάσει από το μικρό καφέ της οδού Δυρραχίου...
Κώστας Παπαδόπουλος
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ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τα κατορθώματα
του «Greek Freak»

Πλανητάρχης!
Ο

Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς και
όλος ο αθλητικός πλανήτης εστίασε επάνω
του μόλις σήμανε η λήξη του αγώνα με
τους Σανς (105-98) στο έκτο και καθοριστικό παιχνίδι.
Τα τηλεοπτικά δίκτυα στην Αμερική διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την είδηση, ενώ η ξενυχτισμένη Ελλάδα (το ματς έγινε πρωινές ώρες) πανηγύρισε με την ψυχή της. Μεθαύριο Σάββατο ο σούπερ σταρ ζήτησε -χαριτολογώντας- 100.000 κόσμο στο
αεροδρόμιο! Έρχεται κρατώντας στα χέρια του τον πιο
σημαντικό τίτλο για να κάνει διακοπές, αφού περάσει
από τα Σεπόλια για να δει τον μπαρμπα-Γιάννη στο καφενείο.
Όταν η μπάλα ζύγιζε πέραν του κανονικού, ο Γιάννης
έβαλε τους μισούς πόντους (50), είχε 14 ριμπάουντ,
πέντε τάπες και δύο ασίστ. Και όταν η κόρνα σφύριξε
λήξη, φόρεσε το καπέλο του πρωταθλητή και άραξε σε
μια γωνιά για να κλάψει για τα όνειρα που γίνονται
αληθινά. Μετά σειρά πήραν η μαμά, οι συμπαίκτες, ο

προπονητής, οι κούπες, μία για τον τίτλο και άλλη μία
ως MVP των τελικών. Μίλησε με τον -έγκλειστο σε νοσοκομείο καραντίνας- αδελφό του Θανάση και του είπε «έρχομαι να σε δω». Και μετά οι δηλώσεις του ήταν
άκρως συγκινητικές:
«Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ για να βοηθήσω την
οικογένειά μου. Δυσκολευόμασταν, περάσαμε δύσκολες καταστάσεις ως παιδιά. Δεν πίστευα ποτέ πως θα
είμαι 26 ετών και απλώς θα παίζω στους τελικούς. Η
μητέρα μου πουλούσε πράγματα στους δρόμους για
να ζήσουμε». Και κατέληξε: «Εκπροσωπώ και τις δύο
πατρίδες μου, τη Νιγηρία και την Ελλάδα. Πολλά παιδιά σε όλη την Αφρική και όλη την Ευρώπη με έχουν
πρότυπο. Αυτή η επιτυχία πρέπει να κάνει τους πάντες
να πιστέψουν στα όνειρά τους». Και μετά άναψε το
πούρο, το σήμα κατατεθέν των επιτυχημένων, αφού
μνημόνευσε και τον αδικοχαμένο Κόμπε Μπράιντ, ο
οποίος του είχε πει «μια μέρα θα τα καταφέρεις» λίγες
εβδομάδες προτού χάσει τη ζωή του από την πτώση
του ελικοπτέρου του.

Η παράσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα NBA
Finals ήταν θρυλική. Ο «Giannis» ήταν πραγματικά
κυρίαρχος και, όπως ήταν φυσιολογικό, κατέκτησε
και το MVP των τελικών.
Παρακάτω είναι μερικά από τα κατορθώματά του:
• Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει
τουλάχιστον 40 πόντους, «κατεβάζει» 10 ριμπάουντ
και ρίχνει 5 τάπες σε αγώνα των τελικών.
• Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν (1993) και ο Αντετοκούνμπο
έχουν καταφέρει να σημειώσουν 20 πόντους σε μια
περίοδο στα NBA Finals.
• Έγινε μόλις ο 7ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που
σημειώνει 50 πόντους σε αγώνα των ΝΒΑ Finals.
• Έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Σακίλ Ο’Νιλ (2000)
που είχε +40 πόντους και +10 ριμπάουντ σε τρία διαφορετικά παιχνίδια στα NBA Finals.
• Μόνο ο Αντετοκούνμπο και ο Μάικλ Τζόρνταν έχουν
κατακτήσει δύο βραβεία MVP κανονικής περιόδου,
ένα βραβείο MVP τελικών και ένα βραβείο Καλύτερου Αμυντικού της Χρονιάς.
• Είναι ο πρώτος MVP των τελικών που έχει πάρει και
το βραβείο του Πιο Βελτιωμένου Παίκτη (2016/17).
• Είναι ένας από τρεις Ευρωπαίους που έχουν κατακτήσει MVP των τελικών και ένας από συνολικά πέντε
μη Αμερικανούς.
• Ισοφάρισε το ρεκόρ του Μπομπ Πέτιτ (1958) με 50
πόντους σε ματς των τελικών που κρίνει τον τίτλο.
• Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο (Γιάννης, Θανάσης, Κώστας) έγιναν τα πρώτα τρία αδέλφια με δαχτυλίδι στο
ΝΒΑ.
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Μπαίνουν στον χορό ΑΕΚ και Άρης

Η

ΑΕΚ και ο Άρης ρίχνονται στη μάχη
των ευρωπαϊκών Κυπέλλων σήμερα
για τον 2ο προκριματικό της τρίτης σε
κύρος διασυλλογικής διοργάνωσης, το Conference League. Η Ένωση θα παίξει με τη Βελέζ
Μόσταρ, ομάδα που εξέθρεψε τον Ντούσαν
Μπάγεβιτς, στο Σεράγεβο (21.00), ενώ σήμερα
μάλλον θα γίνει γνωστό το τηλεοπτικό κανάλι
που θα το μεταδώσει. Διαιτητής θα είναι ο
Βέλγος Βεμπούμεν. Η Ένωση θα προσπαθήσει
να πάρει από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση.
Ο Σέρβος τεχνικός της Βλάνταν Μιλόγεβιτς ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τόσο τον Βράνιες
όσο και τον Αραούχο. Ο Άρης έχει σαφώς πιο
δύσκολη αποστολή, καθότι στο Καζακστάν τον
περιμένει η πλούσια Αστάνα που έχει αρκετές ευρωπαϊκές εμπειρίες. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 16.00 και θα μεταδοθεί από τη Nova, ενώ δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι στις κερκίδες λόγω κορονοϊού. Ο Άκης Μάντζιος έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Διαιτητής θα είναι ο Γερμανός Ντάνκερτ. Οι επαναληπτικοί θα γίνουν την άλλη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ
και το «Κλεάνθης Βικελίδης» αντίστοιχα. Υπενθυμίζουμε ότι δεν ισχύει πια το μπόνους του εκτός έδρας γκολ.

Απέχουν
οι Ιερολοχίτες…

SPORTS
Οργή της Ένωσης για τα
σκισμένα καθίσματα

Εξοργισμένοι είναι στην ΠΑΕ ΑΕΚ με την εγκατάλειψη του ΟΑΚΑ, μία μόλις εβδομάδα προτού φιλοξενήσουν τη Βελέζ Μόσταρ στον επαναληπτικό του 2ου προκριματικού του Conference
League. Η κατάσταση στα VIP είναι τραγική με
σκισμένα καθίσματα, βρομιές και αδιαφορία.
Στις θέσεις αυτές πρέπει να καθίσουν όσοι
έχουν πληρώσει εισιτήριο διαρκείας. Υπεύθυνη
είναι η ΓΓΑ.

Στόχος του ΠΑΟΚ ο Τζιοβίνκο

Τον 34χρονο διεθνή επιθετικό Σεμπαστιάν
Τζιοβίνκο έχει βάλει στόχο ο ΠΑΟΚ και οι διαπραγματεύσεις με την Αλ Χιλάλ βρίσκονται σε
καλό δρόμο. Ο παίκτης συνυπήρξε με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην ίδια ομάδα, γνωρίζονται
καλά και οι δυο τους και δεν αποκλείεται να
έχει αίσιο τέλος το ενδιαφέρον του «δικεφάλου
του Βορρά». Ο Τζιοβίνκο έχει φορέσει τη φανέλα της Γιουβέντους, της Έμπολι, της Πάρμα,
ενώ έπαιξε και στο Τορόντο προτού πάει στη
Σαουδική Αραβία.

Ξύλο και συλλήψεις

Ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι θα απέχει από την κερκίδα στο «πέταλο» του επαναληπτικού αγώνα με την
Αστάνα για το Conference League την προσεχή Πέμπτη εξέδωσε ο παλαιότερος σύνδεσμος του Άρη, οι Ιερολοχίτες.
Ο σύνδεσμος υποστηρίζει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ΠΑΕ αλλά με αυτούς που την αναγκάζουν
στον διαχωρισμό του κόσμου με την είσοδο να επιτρέπεται μόνο στους εμβολιασμένους.

Στον Παναθηναϊκό για 49 χρόνια το ΟΑΚΑ!
Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό για 49 ολόκληρα χρόνια παραχωρείται
το ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. Για τόσα χρόνια,
όπως είναι γνωστό, έχει παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό το «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Παναθηναϊκός θα αναλάβει τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του, ενώ το 30% των καθαρών εσόδων από τις εμπορικές
χρήσεις θα αποδίδεται στο Δημόσιο. Επίσης, η συμφωνία προβλέπει
ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 3 εκατ.
ευρώ τα επόμενα χρόνια. Απομένει το τυπικό μέρος της συμφωνίας.

Απίστευτες σκηνές βίας μεταξύ των ποδοσφαιριστών σημειώθηκαν στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα της Ατλέτικο
Μινέιρο με την Μπόκα Τζούνιορς, 31 στα πέναλτι για το Copa Amerιca.
Οι Αργεντινοί, αφού… ξεμονάχιασαν
στα αποδυτήρια έναν 17χρονο ποδοσφαιριστή, στη συνέχεια τον γρονθοκόπησαν και τον άφησαν σε ημιλιπόθυμη
κατάσταση. Η αστυνομία προχώρησε σε
τρεις συλλήψεις.

Πληρώνουν με bitcoin!

Η ολλανδική Άλκμααρ, η οποία πρόσφατα απέκτησε τον διεθνή Έλληνα σέντερ φορ Βαγγέλη
Παυλίδη, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την
εταιρεία κρυπτονομισμάτων Bitcoin Meester, που
θα είναι και ο χορηγός της την προσεχή αγωνιστική σεζόν. Η Άλκμααρ έχει ήδη ξεκινήσει τις συναλλαγές της με το κρυπτονόμισμα. Όπως είναι
γνωστό, bitcoin χρησιμοποιεί στις συναλλαγές
της και η Formula 1.
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• Απών ο Γιάννης Παπαμιχαήλ από
το μνημόσυνο στο Α’ Νεκροταφείο
για τα 87 χρόνια από τη γέννηση της
μητέρας του Αλίκης Βουγιουκλάκη.
Παρόντες ήταν αρκετοί συνάδελφοι
της αείμνηστης πρωταγωνίστριας
από το θέατρο.

Ο Sting έρχεται και
πάει στο Ηρώδειο

Ο

κορυφαίος Βρετανός τραγουδιστής
Sting γιορτάζει τα 70 του χρόνια και ξεκινά παγκόσμια περιοδεία με στάση
στην Ελλάδα για δύο εμφανίσεις στο
Ηρώδειο, στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου. Η είδηση άφιξης του διάσημου καλλιτέχνη ξετρέλανε τους χιλιάδες φαν του, που αδημονούν να
φτάσει η Παρασκευή 23 Ιουλίου για την προπώληση
των εισιτηρίων που φτάνουν μέχρι και τα 274 ευρώ!
Ο διεθνούς φήμης ερμηνευτής αναμένεται να μαγέψει το κοινό με ένα εντυπωσιακό, πληθωρικό σόου που φέρει τον τίτλο «Sting My Songs», ερμηΜαζί με τη σύζυγό του Trudie Styler, ίδρυσε το
νεύοντας μεγάλες επιτυχίες από την πολυβραβευRainforest Fund το 1989 για να προστατεύσει τόσο
μένη και πλούσια καριέρα του με το συγκρότημα
τα τροπικά δάση όσο και τους αυτόχθονες που ζουν
των «The Police» αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης:
εκεί, ενώ είναι μέλος οργανώσεων ανθρωπίνων διαπό το «Every breath you take» μέχρι τα επικά
καιωμάτων, όπως το Rainforest Fund, η Διεθνής
«Fields of Gold», «Shape of my Heart», «Roxanne»
Αμνηστία και το Live Aid.
και «Demolition Man».
Ο δεκαεπτά φορές νικητής των Grammy Awards
Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για μια αριστουργηκαι τέσσερις φορές υποψήφιος για Oscar γεννήθηματική εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος, που θα
κε στο Νιούκαστλ της Αγγλίας πριν μετακομίσει στο
οδηγεί τους fans σ’ ένα μουσικό ταξίδι μέσα στον
Λονδίνο το 1977, για να σχηματίσει τους «The Poχρόνο. Ο Sting θα συνοδεύεται από ένα ηλεκτρικό,
lice» με τους Stewart Copeland και Andy Sumροκ σχήμα με τους Dominic Miller (κιθάρα), Josh
mers. Κατά τη διάρκεια της διάσημης καριέρας του
Freese (τύμπανα), Rufus Miller (κιθάρα), Kevon
με το συγκρότημα αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης, ο
Webster (πλήκτρα), Shane Sager (φυσαρμόνικα),
Sting έχει πουλήσει συνολικά 100 εκατομμαζί με τους Melissa Musique και Gene
μύρια άλμπουμ.
Noble (φωνητικά), ενώ ως ειδικός καλεVIP: 275€
Το 2003, χρίστηκε διοικητής του Τάγμασμένος θα εμφανισθεί ο Joe Sumner.
Ζώνη Α: 159,50€
τος
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη
Ο Άγγλος μουσικός επιστρέφει στο
Ζώνη Β: 118,80€
βασίλισσα
Ελισάβετ Β’ για την πλούσια συΩδείο Ηρώδου του Αττικού τρία χρόνια
Ζώνη Γ: 96,80€
νεισφορά
του στη μουσική. Είναι μέλος
μετά την τελευταία του sold out συναυλία
Ζώνη Δ: 79,20€
του Hall of Fame των τραγουδοποιών και
στην Αθήνα. Συνθέτης, τραγουδιστής,
Ζώνη Ε: 74,80€
τραγουδοποιός, ηθοποιός, συγγραφέας
Ζώνη ΣΤ: 57,20€ έχει λάβει τα βραβεία Kennedy Center
Honours, American Music Award of Merit
και ακτιβιστής, ο Sting είναι πολλά πεΑμεΑ: 44€
και Polar Music Prize.
ρισσότερα από όσα δείχνει στη σκηνή.

• Σάλο προκάλεσε στο διαδίκτυο
η πόζα της Μαρίας Κορινθίου με
σέξι μαύρο πουκάμισο και βαθύ
ντεκολτέ δίπλα σε εικόνα καθολικής Παναγίας.
• Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο για
τον θάνατο του σημαντικού ηθοποιού
και σκηνοθέτη Γιώργου Μεσσάλα.
• Ο Αντόνιο Μπαντέρας ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας
«The Enforcer» στη Θεσσαλονίκη και «πέταξε» για το Χόλιγουντ, προκειμένου να πάρει
μέρος στη νέα ταινία «Indiana
Jones 5».
• Η περιουσία του Τόλη Βοσκόπουλου περνάει στη σύζυγό του Άντζελα
Γκερέκου και την κόρη τους Μαρία.
Πληροφορίες θέλουν ο αείμνηστος
τραγουδιστής να είχε συντάξει τη διαθήκη του πριν από αρκετούς μήνες.
• Συντετριμμένη για τον χαμό
του συζύγου της, η Άντζελα Γκερέκου ενημέρωσε την παραγωγή της σειράς «Η Γη της Ελιάς»
πως σταματά τα γυρίσματα.
• Ο Γιάννης Πρετεντέρης αναλαμβάνει σύμβουλος ενημέρωσης στο
Mega.
• Σκαφάτες διακοπές στη Μύκονο για την Ευγενία Νιάρχου.
• Με μια εορταστική συναυλία, το
Μέγαρο Μουσικής τίμησε χθες βράδυ τα 96α γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη.
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Μαμά και
κόρη ίδιες!

GOSSIP
Ερωτευμένη στην Ακρόπολη

Με τη 13χρονη Βαλέρια πόζαρε
«cheek to cheek» η Ελένη Μενεγάκη στην παραλία του γραφικού χωριού Πολλώνια στη
Μήλο, στέλνοντας φιλάκια
στους followers τους! Η νεαρή
Λάτσιου, δεύτερη κόρη της διάσημης παρουσιάστριας, έκλεψε
φυσικά τις εντυπώσεις, καθώς
είναι φτυστή η μαμά της, κληρονομώντας τα υπέροχα γαλάζια μάτια της αλλά και τα σαρκώδη χείλη.

Πρώτη εμφάνιση της κόρης του πρίγκιπα Παύλου και της Μαρί Σαντάλ με τον σύντροφό της. Η
εντυπωσιακή 24χρονη Ολυμπία βρίσκεται στην
Ελλάδα για οικογενειακές καλοκαιρινές διακοπές και σε μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα
επισκέφθηκε την Ακρόπολη, συνοδευόμενη
από τον αγαπημένο της Περεγκρίν Πίρσον. Ο
γοητευτικός και περιζήτητος εργένης είναι γιος
και κληρονόμος του 4ου υποκόμη του Κάουντρεϊ με οικογενειακή περιουσία που αγγίζει τα
224.000.000 λίρες! Το ζευγάρι πόζαρε για το
διαδίκτυο χαμογελαστό κι ευτυχισμένο!

Μ

ε το πόδι στον γύψο πόζαρε στο Instagram ο Σταύρος Νικολαΐδης λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του δεύτερου
κύκλου παραστάσεων με το έργο «Δεν βλέπω, δεν ακούω,
δεν μιλάω». Ο γνωστός ηθοποιός ενημέρωσε για τον τραυματισμό
του: « Έχω φορτώσει το αμάξι, αναχωρώ εντός πεντάλεπτου για
Αθήνα, πάω να κατέβω από τη βεράντα, πατάω με φόρα ένα παιχνίδι
του Θάνου (σ.σ. του γιου του) και παθαίνω βαρύ διάστρεμμα! Σε 2025 μέρες θα είμαι εντάξει, το πρόβλημα είναι ότι την Παρασκευή
αρχίζει πάλι σειρά παραστάσεων». Και συνέχισε: «Όμως είμαι της
παλιάς σχολής. Δεν αναβάλλω ποτέ παράσταση εκτός αν μου το επιβάλουν οι γιατροί. Έχω παίξει και με πόδι στον γύψο και πατερίτσες. Κι ούτε τώρα θα το κάνω. Θα είμαι και μουγγός και κουτσός»!

Φημολογείται επανασύνδεση
Τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους και την
απόκτηση ενός παιδιού, του 7χρονου Βασίλη, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Σάββας
Γκέντσογλου πόζαραν στο διαδίκτυο αγκαλιά στην παραλία, σαν ερωτευμένοι! Οι
φήμες θέλουν το πολυσυζητημένο ζευγάρι να βαδίζει στον δρόμο της επανασύνδεσης, με το άλλοτε ειδύλλιό τους να αναζωπυρώνεται εν μέσω καλοκαιρινού καύσωνα. Ο χρόνος θα δείξει!

«Εγκεφαλικά» στο ηλιοβασίλεμα
Ανέμελη, κοιτώντας στα μάτια τον ήλιο και αφήνοντας τους ολοστρόγγυλους γλουτούς της σε κοινή θέα με το τόσο δα λευκό μπραζίλιαν μαγιό, η Ασημίνα Ιγγλέζου έδωσε μια ακόμη χαριστική… πόζα στους followers της που μέτρησαν τριψήφιους σφυγμούς. Η πρώην «Survivor»
είναι το νέο χάρμα οφθαλμών στο Instagram με φωτογραφίες-«κόλαση» όπως και το καλογυμνασμένο κορμί της.

Κορίτσι για φίλημα!

Η Ελληνοαμερικανίδα Στέισι Καρανικολάου, η
«κολλητή» Κάιλι Τζένερ (αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν), επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές την κοσμοπολίτικη Μύκονο. Η influencer με
τις χυμώδεις καμπύλες πόζαρε με το μπικινάκι
της σε γνωστό beach bar του νησιού στην περιοχή Πάνορμος, στέλνοντας στον άλλο… κόσμο
τους followers της αλλά και τους λουόμενους
στην παραλία. Και επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη
διαφορά, η hot Στέισι συνόδεψε τη σέξι εμφάνισή της με αλυσίδα στη μέση!
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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Χριστόφορος Κωτούλας,
καρδιοχειρουργός

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Όταν ιδρώνεις υπερβολικά…

Υ

πάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που ιδρώνουν υπερβολικά και αυτό επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής τους και
την ψυχολογία τους. Το φαινόμενο λέγεται υπεριδρωσία και είναι μια παθολογική κατάσταση αυξημένης μέχρι υπερβολικής εφίδρωσης
που συναντάται τουλάχιστον στο 1-1,5% του πληθυσμού. Προσβάλλει δε εξίσου και τα δύο φύλα,
ενώ ξεκινά κυρίως κατά τη δεύτερη ή τρίτη δεκαετία της ζωής μας.
«Η αιτία δημιουργίας της υπεριδρωσίας φαίνεται να είναι η υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Βέβαια υπάρχουν και
καταστάσεις στις οποίες η υπεριδρωσία είναι
αποτέλεσμα άλλης νόσου, οπότε τότε την ονομάζουμε και δευτεροπαθή», εξηγεί ο κ. Χριστόφορος Κωτούλας, καρδιοχειρουργός, διευθυντής
Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής
Καρδιάς-Θώρακος.
Ανάλογα με το πού εντοπίζεται, μπορεί να είναι
εστιακή ή σε όλο το σώμα. Οι περιοχές του σώματος που συνηθέστερα εστιακά προσβάλλονται είναι οι παλάμες, οι μασχάλες και σπανιότερα το
πρόσωπο. Χαρακτηριστικό της παρουσίας αυξημένου ιδρώτα στις περιοχές αυτές είναι ότι μπορεί
να είναι αποτέλεσμα καταστάσεων στρες, αλλά
συνήθως δεν υπάρχει κάποιο ερέθισμα που να την
προκαλεί. Αποτέλεσμα των καταστάσεων αυτών
είναι σημαντικές δυσμενείς ψυχολογικές, κοινωνικές ή επαγγελματικές επιπτώσεις.
Πέρα από τη συντηρητική αντιμετώπιση της
εστιακής υπεριδρωσίας με τοπικά σκευάσματα ή

ενέσεις, τη χρήση laser, την επαναλαμβανόμενη
χρήση ενέσεων botox με πρόσκαιρα αποτελέσματα, η μοναδική αντιμετώπιση που παρέχει πιθανότητες μακροχρόνιας μόνιμης θεραπείας είναι η
χειρουργική θεραπεία. «Η σύγχρονη χειρουργική
αντιμετώπιση, η θωρακοσκοπική συμπαθεκτομή,
αποσκοπεί είτε στην απομόνωση με την τοποθέτηση συνδετήρων, είτε με διατομή και διακοπή των
δύο συμπαθητικών αλύσων που βρίσκονται μέσα
στον θώρακα, εκατέρωθεν της σπονδυλικής στήλης, διαμέσου μικρών τομών στις δύο μασχάλες.
Η προτεινόμενη απομόνωση της αλύσου γίνεται

Ιατρικός έλεγχος
Πολλά άτομα αισθάνονται μειονεκτικά όταν
είναι υποχρεωμένα να κάνουν χειραψία με
έντονα υγρές παλάμες, για αυτό αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές ή ακόμα μπορεί να αλλάξουν επάγγελμα. Η συναισθηματική φόρτιση μπορεί να επιτείνει
την υπεριδρωσία. Κάθε διαταραχή της εφίδρωσης καλό είναι να διερευνάται. Ο γιατρός θα συστήσει εργαστηριακό έλεγχο
εφόσον υποπτευθεί ότι είναι δευτεροπαθής. Για την εστιακή διαταραχή, ωστόσο,
δεν απαιτείται ειδικός παρακλινικός έλεγχος. Στη δευτεροπαθή υπεριδρωσία αρκεί η
θεραπεία του αιτίου της. Ο γιατρός είναι αυτός που θα βοηθήσει τον πάσχοντα με μια
ειδική θεραπεία.

στο επίπεδο του δευτέρου θωρακικού σπονδύλου
στις περιπτώσεις υπεριδρωσίας προσώπου, στο
επίπεδο του τρίτου σπονδύλου στις περιπτώσεις
των παλαμών και στο επίπεδο του τετάρτου για τις
περιπτώσεις των μασχαλών. Η μέθοδος είναι ανώδυνη και με μικρό ρίσκο, αφού γίνεται με ολιγόλεπτη γενική αναισθησία και με εξαιρετικό κοσμητικό αποτέλεσμα, αφού μόνο δύο μικρές οπές γίνονται στο δέρμα, μεγέθους περίπου μισού πόντου η καθεμία, ενώ η πλειονότητα των ασθενών
εξέρχονται από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα»,
επισημαίνει ο ειδικός. Μάλιστα ο κ. Κωτούλας
αναφέρει πως τα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής είναι πολύ ικανοποιητικά επί των αρρώστων,
που έχουν ως κύριο ενόχλημα υπεριδρωσία μόνον στις παλάμες ή μόνον στις μασχάλες ή σε αμφότερες αυτές τις ανατομικές περιοχές. Η εφίδρωση των παλαμών σταματάει αμέσως μετά την
επέμβαση σε περίπου 90-95% και η υπεριδρωσία
των μασχαλών σε περίπου 80-85% των ασθενών.
Σε κλινικές έρευνες έχει αποδειχθεί ότι αυτός ο
έλεγχος της υπεριδρωσίας είναι μακροχρόνιος
και ότι οι περισσότεροι ασθενείς είναι πολύ ευχαριστημένοι.

Το φαινόμενο λέγεται
υπεριδρωσία και είναι
μια παθολογική κατάσταση
αυξημένης εφίδρωσης
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Αστεροειδής Εστία:
Τι σημαίνει;

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(23/9-23/10)
Φροντίστε να έχετε άψογη διαχείριση, γιατί τα λεφτά έρχονται
στη μία τσέπη και φεύγουν από
την άλλη. Να είστε, επίσης, προσεκτικοί στις αγορές σας. Έχετε
έντονο σεξαπίλ και αισθησιασμό.

Ταύρος

(24/10-21/11)
Η βοήθεια που θα δώσετε
στους άλλους θα ανταμειφθεί
ανάλογα. Αγοράστε κάτι ωραίο
για τον εαυτό σας, αλλά μην
κάνετε μεγάλες σπατάλες. Μην
περιμένετε κατανόηση ή άνεση
με την οικογένειά σας αυτές τις
μέρες.

Δίδυμοι

Η

τη θυσία τη δέχεται πρόθυμα, γεγονός που την
κάνει να φαίνεται κάπως ψυχρή απέναντι
στους άλλους. Είναι επινοητική. Είναι θεραπεύτρια, γεμάτη συμπόνια. Μπορεί, επίσης,
να «σηκώσει» τον πόνο των άλλων, στην προσπάθειά της να τον γιατρέψει. Πρέπει, όμως,
να μάθει και πώς να γιατρεύει τον εαυτό της!
Λέων: Η Εστία στον Λέοντα λειτουργεί καλύτερα σε δημιουργικές δραστηριότητες. Είναι καλλιτέχνιδα. Έχει πάθος στην έκφραση.
Είναι γεμάτη ενθουσιασμό και αγάπη. Μπορεί
να είναι πολύ εγωιστική, όταν δεν αγαπιέται.
Είναι, φυσικά, ρομαντική. Καμιά φορά, όμως,
αρνείται να λάβει υπόψη της τη γνώμη των άλλων. Γίνεται, επίσης, ζηλόφθονη. Έχει το ταλέντο να συγκεντρώνεται στη δημιουργική ή
στη δραματική πλευρά της κάθε κατάστασης.
Είναι υπερήφανη και δοτική μέχρι υπερβολής.
Παρθένος: Η Εστία στην Παρθένο μπορεί να
αφοσιωθεί στην υπηρεσία των άλλων. Είναι
πολύ σοβαρή και αποφασισμένη να επιτύχει
τους στόχους της. Έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα του καθήκοντος και δεν αποδέχεται
την πιθανότητα μιας αποτυχίας. Πρέπει να μάθει να χαλαρώνει και να ευχαριστιέται. Μπορεί, επίσης, να καταπιέσει τις επιθυμίες της
για χάρη του καθήκοντος, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό. Είναι φυσική θεραπεύτρια, με
μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια. Εργάζεται
ασταμάτητα, μέχρι να μην έχει τίποτα πια να
προσφέρει.

Ζυγός

(21/3-20/4)
Η Αφροδίτη, σε καλή γωνία με το
ζώδιό σας, σας προσφέρει ανακούφιση και καλή διάθεση, πνευματική εγρήγορση και έμπνευση.
Ακόμη φέρνει εύνοια σε εργασίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τα ταξίδια και το εξωτερικό.
(21/4-20/5)
Παίρνετε τις σωστές πληροφορίες. Προσέξτε, όμως, γιατί ο Άρης
ίσως φέρει οργανικά προβλήματα
ή ψυχική αναστάτωση που οφείλεται σε σωρευμένο θυμό. Έχετε ευκαιρίες στη δουλειά σας και οικονομικές απολαβές. Αλλάξτε λίγο
το στυλ σας.

Εστία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος
αστεροειδής στο ηλιακό μας σύστημα
και ο τέταρτος που ανακαλύφθηκε. Η
Εστία ήταν αδελφή του Δία και παρθένα θεά.
Είναι η θεότητα της θαλπωρής. Είναι συγκεντρωμένη και αφοσιωμένη. Είναι η πνευματική
καθαρότητα και ο αυτοσεβασμός.
Η Εστία δηλώνει τα πιο αγνά συναισθήματα
και το νόημα της ζωής. Είναι οργανωτική και
τέλεια. Έχει το ταλέντο να αναλύει τα πάντα σε
ό,τι αυτά συντίθενται. Κυβερνά τον μεταβολισμό και τα σπλάχνα. Επηρεάζει τις κλειδαριές, τα κλειδιά, τις αδελφές, τις επενδύσεις,
την ασφάλεια, ακόμα και την κληρονομιά. Είναι η επιτομή του σπιτιού, της οικογένειας,
των τελετουργιών της αιχμαλωσίας στη σεξουαλικότητα και της υποταγής.
Οι αρνητικές της ιδιότητες μπορεί να είναι η
ανασφάλεια, η έλλειψη συγκέντρωσης, οι μυστικιστικές αδελφότητες και τα οικογενειακά
προβλήματα. Μπορεί να υπάρχει φόβος για το
σεξ ή την οικειότητα καθώς επίσης και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η άρνηση μπορεί, επίσης,
να είναι ένα μεγάλο θέμα.
Καρκίνος: Η Εστία στον Καρκίνο αφοσιώνεται στο να υπηρετεί τους άλλους. Έχει φυσικό
ταλέντο στο να φροντίζει τους άλλους και της
αρέσει να τη χρειάζονται. Όταν δεν αισθάνεται
ότι την εκτιμούν, τείνει να αποσύρεται. Έχει
ισχυρό ένστικτο υπευθυνότητας απέναντι
στην οικογένεια και στο σπίτι. Αυτό υπερκαλύπτει κάθε προσωπική της επιθυμία. Αυτήν

Οι προβλέψεις της ημέρας

(21/5-21/6)
Η καριέρα σας βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, αν και πολλοί από σας
έχετε κοινωνικές υποχρεώσεις.
Να είστε συνετοί σε σχέσεις και
συνεργασίες, να προσέχετε την
υγεία σας και οδηγείτε ήρεμα.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Θα έχετε έκτακτα έξοδα που
δεν περιμένατε. Συμμαζευτείτε
και μην τσακώνεστε με τον κόσμο, γιατί άδικα προκαλείτε
εντάσεις και έχετε εχθρούς ή
ανταγωνιστές. Προσέξτε την
υγεία σας και όταν οδηγείτε.
Πολλά νεύρα.

Λέων

Σκορπιός

Τοξότης

(22/11-21/12)
Έχετε έμπνευση και εύνοια σε
επαγγέλματα καλλιτεχνικά, στη
μόδα, την αισθητική, τη διακόσμηση και τις παιδαγωγικές εργασίες. Ξεχάστε κάθε είδους
σπατάλη και περιττά έξοδα. Να
είστε φειδωλοί στις αγορές σας
και όχι παρορμητικοί.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Αντιμετωπίζετε όλα τα προβλήματα
με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο. Έχετε όλες τις σωστές
απαντήσεις και παρέχετε άμεσες
λύσεις. Οι συνάδελφοί σας ζητούν
τη συμβουλή σας. Παραμείνετε
προσεγγίσιμοι και μην είστε πολύ
αποστασιοποιημένοι ή ψυχροί.

(23/7-22/8)
Οι πολλές μικρές ενοχλήσεις και
οι απαιτήσεις που αντιμετωπίζετε
δεν σας κάνουν να αισθάνεστε καλά, ούτως ή άλλως. Υιοθετήστε
μια θετική, χαλαρή στάση. Αν επιμείνετε πεισματικά στις απόψεις
σας, οι συγκρούσεις θα κλιμακωθούν.

Υδροχόος

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Θα πρέπει να περάσετε σήμερα
πολλές στιγμές με το ταίρι σας.
Μαζί θα πρέπει να δημιουργήσετε
μια ζεστή ατμόσφαιρα και να ζήσετε μερικές ρομαντικές ώρες. Μην
ξεχνάτε να τροφοδοτείτε τη σχέση
σας.

(20/1-18/2)
Μην προβείτε σε καμία επένδυση
μεγάλης κλίμακας και μην κλείσετε μια κακή συμφωνία. Προσέξτε τις δαπάνες σας και τυχόν
ζημιές. Το άγχος σας είναι ένα
σημαντικό ζήτημα, με το οποίο
πρέπει να ασχοληθείτε.
(19/2-20/3)
Η πίεση που βιώνετε δεν είναι
λόγος να εγκαταλείψετε τον εαυτό σας και να γίνετε εντελώς ληθαργικοί. Βεβαιωθείτε ότι φροντίζετε τη φυσική σας κατάσταση
και βρείτε προοδευτικά τι είναι
κατάλληλο για σας.

P
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Μια λεπτή, ευθεία γραμμή από ήττες

Η

Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

νέα κίνηση του Ερντογάν στη σκακιέρα
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με το
«πιλοτικό» άνοιγμα μικρού τμήματος των
Βαρωσίων, άντεξε στην επικαιρότητα κάτι ώρες.
Από χθες το πρωί η Ελλάδα πανηγυρίζει την κατάκτηση του ΝΒΑ από τους Μιλγουόκι Μπακς.
Όχι γιατί, σώνει και καλά, μας έπιασε κανένας
πόνος για το Μιλγουόκι. Οι περισσότεροι δεν ξέρουμε κατά πού πέφτει. Αλλά μια νίκη, έστω εξ
αποστάσεως, έστω δι’ αντιπροσώπου, του δικού
μας Γιάννη Αντετοκούνμπο, διά του «me too» που
λένε, όπως και να το κάνεις, είναι μια παρηγοριά
που σπάει τη μονοτονία. Ιδίως όταν οι καρπαζιές
πέφτουν βροχή.
Δύο ημέρες πριν, ανήμερα την 20ή Ιουλίου, η
φίλη μου έγραφε από τη Λευκωσία: «Η βαρβαρότητα της τουρκικής εισβολής, οι σειρήνες του πολέμου, τα τουρκικά αεροπλάνα, οι ατέλειωτοι
βομβαρδισμοί, η συσκότιση και ο φόβος του θανάτου δεν θα σβήσουν από τη μνήμη μου. Από τη
μνήμη όλων όσοθ βίωσαν τις εφιαλτικές στιγμές
του καλοκαιριού του 1974». Σαράντα επτά χρόνια
μετά, ο Ταγίπ Ερντογάν πήγε στην Κύπρο για να
βάλει το λιθαράκι του σε μια σειρά «τετελεσμένων» που όλοι πιθανολογούσαν ημέρες πριν.
Όλοι; Ίσως όχι, εάν κρίνουμε από το «έκτακτο
εθνικό συμβούλιο» που εσπευσμένα συγκάλεσε

ο πρόεδρος Αναστασιάδης και την απουσία προνοητικότητας στα «βήματα» για τα οποία ο Τούρκος πρόεδρος επαίρετο πριν ακόμη πάει στα Κατεχόμενα. Διότι ήταν βέβαιο ότι θα επανέφερε τη
λύση των «δύο κρατών», ώστε να θέσει σε ασφυκτικό κλοιό τη Λευκωσία ενόψει της επανάληψης
των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού.
«Εμείς δεν θα πάρουμε τις συμβουλές τους»,
είπε ο Τούρκος πρόεδρος απευθυνόμενος σε μια
άβουλη επί του θέματος Ευρωπαϊκή Ένωση. «Θα
κάνουμε αυτό που πρέπει». Και το «πρέπει» για
την Άγκυρα είναι «δύο κράτη για την Κύπρο» μέσω μιας «νέας διαδικασίας συνομιλιών μόνο μεταξύ των δύο κρατών». Αυτό διά του «ανοίγματος» μιας συνοικίας στην Αμμόχωστο είναι το νέο
«τετελεσμένο» που επιχειρεί να στήσει ο Ερντογάν. Εκτός των ψηφισμάτων του ΟΗΕ αλλά εντός
του πλαισίου των «τετελεσμένων» που επέφερε η

Το Κυπριακό, από το πραξικόπημα και
την τουρκική εισβολή και κατοχή ως
σήμερα, είναι για τον ελληνισμό μια
ευθεία γραμμή από ήττες, στις οποίες
δεν έπαιξε ρόλο μόνο η τουρκική
επιθετικότητα αλλά και η ελληνική
αναβλητικότητα.

τουρκική εισβολή στο νησί. Αυτή είναι και η νέα
πρόκληση προς την ελλαδική και την κυπριακή
διπλωματία, οι οποίες θα πρέπει να επιδοθούν σε
αγώνα, ώστε να επιτύχουν τη μετατροπή των λόγων συμπάθειας και στήριξης σε πράξεις, ώστε το
Κυπριακό, ως διεθνές πρόβλημα εισβολής και
κατοχής, να λυθεί στο πλαίσιο των αποφάσεων
του ΟΗΕ και όχι στο περιθώριο που θέτουν οι
σκοπιμότητες του Τούρκου ηγέτη.
Το Κυπριακό, από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή ως σήμερα, είναι για τον ελληνισμό
μια ευθεία γραμμή από μικρές ή μεγαλύτερες ήττες, στις οποίες δεν έπαιξε ρόλο μόνο η τουρκική
επιθετικότητα αλλά και η ελληνική αναβλητικότητα. Δεν χρειάζεται να επαναφέρουμε τη συζήτηση
στο 1979, και την αρχική συμφωνία Κυπριανού Ντενκτάς, από την οποία, προς μεγάλη ανακούφιση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, υπαναχώρησε ο
Πρόεδρος της Κύπρου, για άμεση επιστροφή
40.000 Ελληνοκυπρίων κατοίκων Αμμοχώστου
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ούτε το σχέδιο Ανάν και
τις προβλέψεις του για την Αμμόχωστο και τη
Μόρφου. Γενικώς μια συζήτηση για όσα έγιναν
χθες, εάν πρόκειται να διχάσει παρά να διδάξει, θα
ωφελήσει λιγότερο από αυτά που οφείλουμε ομονοούντες να πράξουμε σήμερα. Δίχως να λησμονούμε τις ήττες, ώστε να μην τις επαναλάβουμε.

Η κυβέρνηση έκανε (έστω και αργά) την αρχή

Τ

ελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το
κουμπί. Θα μπορούσε να το έχει κάνει νωρίτερα; Θα έλεγα ναι. Εκείνος προτίμησε να
δώσει περισσότερο χρόνο σε όσους θεωρούν ότι
μπορεί να κτιστεί το τείχος άμυνας απέναντι σε
έναν ύπουλο εχθρό. Σε αυτούς που θεωρούν ότι
όλοι οι άλλοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, για να
είναι και εκείνοι ασφαλείς.
Σεβαστό, αλλά όχι κατανοητό.
Πλέον όμως έφτασε η ώρα της αλήθειας και
για αυτούς. Η απόφαση της κυβέρνησης συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων να μπαίνουν
σε αναστολή εργασίας και να μη θεωρείται ο
χρόνος αυτός ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας είναι επώδυνη για αυτούς τους ανθρώπους,
αλλά μεγάλα παιδιά είμαστε και δεν μπορεί σε
μια κοινωνία οι επιλογές του καθενός μας να
μην έχουν επιπτώσεις. Ούτε και η ατομική επιλογή ή το προσωπικό δικαίωμα του καθενός μας
μπορεί να είναι πάνω από αυτό του κοινωνικού
συνόλου.
Το ερώτημα πλέον που υπάρχει είναι εάν κάποιοι πειστούν να προστατεύσουν τους εαυτούς
τους και τους άλλους ή αρχίσουν το παιχνίδι των
προσφυγών και των ενστάσεων.
Όπως και ερώτημα είναι εάν κάποια κόμματα

σπεύσουν να βάλουν… πλάτη σε αυτούς που θα
αρχίσουν να γκρινιάζουν για την υποχρεωτικότητα. Διότι εκεί θα φανεί και στην πράξη ποιοι παίζουν με την πανδημία και ποιοι όχι. Ποιοι σκέφτονται με βάση τα… ψηφαλάκια και ποιοι σκέφτονται τους πολίτες και τη δημόσια υγεία. Η κυβέρνηση τόλμησε να πάρει μια απόφαση που έχει
πολιτικό κόστος. Για να δω ειλικρινά ποιοι θα
σπεύσουν να το εκμεταλλευτούν, χαϊδεύοντας ως
συνήθως αυτιά.
Εκτιμώ πάντως ότι η απόφαση αυτή έπρεπε να
έχει περιλάβει και άλλους. Όπως τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση, στον τουρισμό και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην
εκπαίδευση.
Διότι δεν μπορεί να λες ότι στους εσωτερικούς
χώρους της εστίασης θα μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι και οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώ-

Εκτιμώ ότι η απόφαση αυτή έπρεπε
να έχει περιλάβει και άλλους. Όπως
τους ανθρώπους που εργάζονται
στην εστίαση,
στον τουρισμό και στα μέσα
μαζικής μεταφοράς

ρους να μην είναι. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι στα
λεωφορεία, στα ΚΤΕΛ να μην είναι, όταν οι επιβάτες είναι σε πολλές περιπτώσεις σαν… σαρδέλες μέσα σε αυτά.
Όπως και οι εκπαιδευτικοί, που θα έπρεπε να
δώσουν και αυτοί το παράδειγμα.
Το αυτονόητο για μένα θα ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πάει (με μόνη εξαίρεση τους
ανθρώπους που οι γιατροί τούς συνιστούν να μην
εμβολιαστούν) μόνοι τους να κάνουν το εμβόλιο
και να μη χρειαζόταν η υποχρεωτικότητα.
Να μη χρειαζόταν να χάσουν μισθούς και
ασφάλιση για να υποχρεωθούν να πράξουν αυτό
που εκατομμύρια άλλοι στον πλανήτη δεν έχουν
την ευκαιρία να πράξουν, καθώς για αυτούς δεν
υπάρχουν εμβόλια.
Τα περί της ανάγκης να δοθεί και άλλος χρόνος
για να πειστούν κάποιοι τα θεωρώ γραφικά και
επικίνδυνα. Όπως και τους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση στοχοποιεί συγκεκριμένες κατηγορίες
εργαζομένων.
Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη γνωρίζει τι θα συμβεί εάν νοσήσει και οδηγηθεί σε Μονάδα Εντατικής.
Για αυτό, όσοι πιστοί ή μη, προσέλθετε να εμβολιαστείτε. Η περίοδος χάριτος τελείωσε…
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