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Τ
ρία χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι και οι πλη-
γές εξακολουθούν να χάσκουν ορθάνοιχτες.
Πληγές στις ψυχές και στα σώματα των ανθρώ-

πων. Πληγές στο περιβάλλον. Πληγές στον κρατικό μη-
χανισμό.

Η φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 ίσως
να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα ενός συ-
στήματος και ενός κράτους που με τις πολιτικές του κα-
ταδίκασε ανθρώπινες ζωές.

Είναι πλέον γνωστό, και μέσα από τη δικαστική έρευ-
να, πως εκείνη την ημέρα υπήρξαν σημαντικές παρα-
λείψεις και καθυστερήσεις: Δεν είχε προβλεφθεί εναέ-
ρια επιτήρηση, όπως θα έπρεπε σε μια ημέρα με βαθμό
κινδύνου 4. Δεν σηκώθηκαν ποτέ τα drones. Έμειναν
αναξιοποίητα εναέρια μέσα που ήταν στη διάθεση των
επιτελών του Π.Σ. Καθηλώθηκαν στο έδαφος αεροσκά-
φη και ελικόπτερα που επιχειρούσαν, γιατί τοποθετή-

θηκαν σε λάθος αεροδρόμια, με βάση τις καιρικές συν-
θήκες. Στην πραγματικότητα, η αποφασιστική μάχη
στον αέρα δεν δόθηκε ποτέ. Και ο πόλεμος χάθηκε με
τραγικές συνέπειες για 103 ανθρώπους που έχασαν τη
ζωή τους, περισσότερους από 35 που υπέστησαν εγ-
καύματα, τις οικογένειές τους, τους κατοίκους που έχα-
σαν τα σπίτια ή τα κατοικίδιά τους και τους επισκέπτες
στην περιοχή που έζησαν μια εφιαλτική εμπειρία. Περί-
που 1.700 κτίρια καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές,
ενώ 380 οχήματα κάηκαν ολοσχερώς.

Τρία χρόνια μετά, τα θύματα αυτής της τραγωδίας πε-
ριμένουν δικαίωση. Το εισαγγελικό πόρισμα, που αριθ-
μεί 293 σελίδες και περιγράφει μόνο λάθη, μιλά για τις
ευθύνες όσων διαχειρίστηκαν με απίστευτη προχειρό-
τητα μια κατάσταση βιβλικής καταστροφής: Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώ-
μα, ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρεια και δήμοι. Διακόσιες ενενήντα

τρεις σελίδες «κατηγορώ» χωρίς έναν υπεύθυνο στη
φυλακή.

Τρία χρόνια μετά, δεκάδες οικισμοί στην Αττική (βα-
σίλεια αυθαιρέτων) διατηρούν τα χαρακτηριστικά που
είχε το Μάτι και συνετέλεσαν στο μέγεθος της τραγω-
δίας: ανύπαρκτη ρυμοτομία, διάσπαρτες κατοικίες, ελ-
λιπές και στενό οδικό δίκτυο, αδιέξοδα και μάντρες που
κόβουν την πρόσβαση στη θάλασσα, που σε συνδυασμό
με τις μετεωρολογικές συνθήκες και την ανυπαρξία αν-
τιπυρικών ζωνών, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ
παραγόντων που υπό συνθήκες θα μπορούσαν να οδη-
γήσουν σε μια νέα τραγωδία.

Τρία χρόνια μετά, δεν διδαχθήκαμε τίποτα. Δεν
διορθώσαμε τίποτα. Ίσως να είχε δίκιο ο πρώην
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, επί ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος
Τόσκας που έλεγε «προσπαθώ να βρω τα λάθη και δεν
τα βρίσκω»…
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Τρία χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι
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Α
ρχίζουν σήμερα οι Ολυμπια-
κοί Αγώνες του Τόκιο και στην
τελετή έναρξης θα παρελά-
σουν αποστολές 205 χωρών,

μεταξύ των οποίων θα βρίσκεται και η
Βόρεια Μακεδονία, η οποία όμως θα
αποκαλείται σκέτο «Μακεδονία»... 

Το πάθημα της ελληνικής πλευράς με
το πρόσφατο Euro, στο οποίο η εθνική
ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας αγωνί-
στηκε ως «Μακεδονία», δεν έγινε μάθη-
μα σε αυτούς που έπρεπε. Και πρώτα από
όλα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
(ΕΟΕ), η οποία, ενώ γνώριζε, δεν προέβη
σε καμία απολύτως ενέργεια προκειμέ-
νου να προλάβει την προκλητικότητα των
Σκοπιανών. Κι ας είναι «αθάνατος» ο πρό-
εδρός της Σπύρος Καπράλος, μέλος του
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
(ΔΟΕ). Ούτε τη ΔΟΕ ενόχλησε ούτε είπε το
παραμικρό στη σύνοδό της πριν από δύο
μέρες στο Τόκιο.

Μάταια περίμεναν τα μέλη της ελληνι-
κής αποστολής να διαμαρτυρηθεί, έστω
για την τιμή των όπλων, καθότι δεν θα
μπορούσε να αλλάξει κάτι την τελευταία
στιγμή. Ο Σπύρος Καπράλος αρκέστηκε
να μιλήσει για την τεράστια οικονομική
βοήθεια που δίνει η ΔΟΕ στις οικείες
Ολυμπιακές Επιτροπές. Αγνόησε παντε-
λώς τα πολιτικά παιχνίδια των Σκοπιανών,
οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν και πάλι ένα
αθλητικό γεγονός για να προπαγανδί-
σουν, όπως συνέβη και στο Euro. Έτσι,
στις ολυμπιακές φανέλες των αθλητών
της γειτονικής χώρας θα αναγράφεται το
«ΜΟΚ» (Macedonian Olympic Commit-
tee), όπως και σε αυτές του ποδοσφαίρου
αναγραφόταν το «ΦΦΜ» (Football Mace-
donia Federation). Στην τηλεοπτική του
συνέντευξη την περασμένη Δευτέρα ο
γενικός γραμματέας της ΕΟΕ Μανώλης
Κολυμπάδης πληροφορούσε τον ελληνι-
κό λαό ότι είχε τη… διαβεβαίωση από τον
ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας ότι
οι Σκοπιανοί θα άλλαζαν το έμβλημα της
Ολυμπιακής τους Επιτροπής και θα κατέ-
βαιναν ως Βόρεια Μακεδονία στο Τόκιο,
όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των

Πρεσπών. Ατύχησαν όμως και αυτός και η
Ελλάδα, που μάταια περίμενε ουσιαστική
αντίδραση από την ΕΟΕ.

Σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση έκα-
νε ό,τι έπρεπε με πρωτοβουλίες του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, αλ-
λά το όλο θέμα είναι ολότελα αθλητικό και
όχι πολιτικό. Μόνο η ΔΟΕ θα μπορούσε να
εξαναγκάσει τους Σκοπιανούς να αγωνι-
στούν ως Βορειομακεδόνες. Πολιτικό θα
ήταν αν υπήρχε σχετική παράμετρος-
πρόβλεψη στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο
Βορειομακεδόνας πρωθυπουργός Ζόραν
Ζάεφ, εκμεταλλευόμενος την προχειρό-
τητα και την επιπολαιότητα του Αλέξη
Τσίπρα και του Νίκου Κοτζιά, οι οποίοι
παρέλειψαν στο κείμενο της Συμφωνίας -
ή το αγνόησαν- να ζητήσουν τη μετονο-
μασία και στον χώρο του αθλητισμού, έχει
τη μόνιμη δικαιολογία ότι οι ομοσπονδίες
της χώρας δεν είναι κρατικοί φορείς, άρα
έχουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορι-
σμού. Είναι ψευδές γιατί όλες οι ομο-

σπονδίες του κόσμου χρηματοδοτούνται
και από τα κράτη. 

Όπως ψευδείς ήταν και οι δηλώσεις
του Ζάεφ στο ΑΠΕ, ότι θα έκανε όλα τα
προβλεπόμενα ώστε να άλλαζαν οι λογό-
τυποι της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώ-
ρας αλλά και όλων των ομοσπονδιών της
χώρας, κατά συνέπεια. Μιλάμε φυσικά
για έναν πρωθυπουργό που μετά το ματς
Ολλανδία - Βόρεια Μακεδονία στο Euro
στα social media έδωσε συγχαρητήρια
στον «Μακεδόνα αρχηγό Πάντεφ, ο οποί-
ος εγκατέλειψε την ενεργό δράση». Είναι
αυτός που διαβεβαίωνε την προηγούμε-
νη ελληνική κυβέρνηση του Αλέξη Τσί-
πρα ότι το «Μακεδονία» αποτελεί παρελ-
θόν!

Οπότε η υφήλιος που θα σταθεί μπρο-
στά στην τηλεόραση για να παρακολου-
θήσει τους Αγώνες θα δει κανονικά τα
Σκόπια να αναφέρονται ως «Μακεδονία»,
όπως είδε και τον δήμαρχο Χιγκάρου Σά-
το της πόλης Τσιγκασάκι, που θα φιλοξε-

νήσει μέρος των Αγώνων, στο YouTube
τους «Μακεδόνες» και στο φόντο του μη-
νύματός το ένα κασκόλ της «Μακεδο-
νίας». Τα ίδια και ο αντιδήμαρχος Κόνι Κί-
σι, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής των Αγώνων στην πόλη Χιρόσι Ισίντα.
Προσφωνούν βέβαια και ως Βόρεια Μα-
κεδονία τη γειτονική χώρα, αλλά η εικόνα
μένει…  Μετά τη σιωπή των αμνών της
ΕΟΕ για ένα μέγα εθνικό θέμα, μένει να
δούμε τον λογότυπο της Βόρειας Μακε-
δονίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι «ΜΟΚ».

Επιμένουν οι Σκοπιανοί -
Επανάληψη του 
Εuro και στην ιαπωνική
πρωτεύουσα

Αφωνία για τη «Μακεδονία»
Γράφει ο
Άλκης Φιτσόπουλος
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Μ
ε 83 αθλητές και αθλήτριες (51% άνδρες και 49% γυναίκες) η
Ελλάδα θα πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τό-
κιο. Σημαιοφόροι θα είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Άν-
να Κορακάκη. Μπορούμε να ελπίζουμε έως και σε συγκομι-

δή 13 μεταλλίων σε αυτούς τους Αγώνες, οι οποίοι να θυμίσουμε ότι θα
διεξαχθούν σε άδειες κερκίδες και με αυστηρούς περιορισμούς λόγω
της πανδημίας, με αποκορύφωμα η απονομή των μεταλλίων να γίνεται...
self service.  Υποψήφιοι για μετάλλιο είναι, φυσικά, η «χρυσή» Ολυμπιο-
νίκης του Ρίο στο επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη, εννοείται και ο «άχα-
στος» στους κρίκους και «ολόχρυσος» παντού Λευτέρης Πετρούνιας, η
Άννα Κορακάκη στη σκοποβολή, ο «ιπτάμενος» άλτης του τριπλούν Μίλ-
τος Τεντόγλου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τένις, ο Χρήστος Βολικάκης
στην ποδηλασία, η Αννέτα Κυρίδου στην κωπηλασία και το δίδυμο Μαρία
Κυρίδου - Χριστίνα Μπούρμπου στο ίδιο αγώνισμα. Η Πρεβολαράκη
μπορεί να πάρει μετάλλιο στην πάλη, όπως και η Φένια Τζέλη στην ξιφα-
σκία, το δίδυμο Μάντης - Καγιαλής στην ιστιοπλοΐα, η Νταντωνάκη στην
κολύμβηση και το δίδυμο Πλατανιώτη - Παπάζογλου στη συγχρονισμέ-
νη κολύμβηση. Με λίγη τύχη μπορεί και η ομάδα πόλο των ανδρών, κα-
θώς και ο Γιωρίκας Πιλίδης στην πάλη.

Στους προηγούμενους Αγώνες στο Ρίο η ελληνική αποστολή είχε 92
αθλητές και αθλήτριες. Στην Ατλάντα το 1996 είχε 120, στο Σίντνεϊ το 2000
139, στην Αθήνα το 2004 436 (η μεγαλύτερη συμμετοχή), στο Πεκίνο το
2008 με 152 και στο Λονδίνο το 2012 103. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚH ΑΠΟΣΤΟΛH

Στίβος 
Κατερίνα Στεφανίδη: επί κοντώ
Νικόλ Κυριακοπούλου: επί κοντώ
Ελένη Πόλακ: επί κοντώ
Βούλα Παπαχρήστου: τριπλούν
Μίλτος Τεντόγλου: μήκος
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη: 20 χλμ. βάδην
Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ: 50 χλμ. βάδην
Παναγιώτα Τσινοπούλου: 20 χλμ. βάδην
Κυριακή Φιλτισάκου: 20 χλμ. βάδην
Κώστας Δουβαλίδης: 110 με εμπόδια
Κώστας Φιλιππίδης: επί κοντώ
Εμμανουήλ Καραλής: επί κοντώ
Μιχάλης Αναστασάκης: σφυροβολία
Χρήστος Φραντζεσκάκης: σφυροβολία
Ραφαέλα Σπανουδάκη: 100 μ., 200 μ.
Ελισάβετ Πεσιρίδου: 100 με εμπόδια
Ειρήνη Βασιλείου: 400 μ.
Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου: δισκοβολία
Σταματία Σκαρβέλη: σφυροβολία
Δημήτρης Τσιάμης: τριπλούν

Κολύμβηση 
Κριστιάν Γκολομέεβ: 50 μ. ελεύθερο
Απόστολος Χρήστου: 100 μ. ύπτιο
Ανδρέας Βαζαίος: 200 μ. μικτή
Απόστολος Παπαστάμος: 200 μ., 400 μ. μικτή
Άννα Ντουντουνάκη: 100 μ. πεταλούδα
Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης: 800 μ. ελεύθερο
Δημήτρης Μάρκος: 800 μ. ελεύθερο
4x100 μ. ελεύθερο ανδρών (Κρίστιαν Γκολομέεβ, Απόστολος Χρήστου,
Ανδρέας Βαζαίος, Οδυσσέας Μελαδίνης)
4x100 μ. μικτή ανδρών (Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Απόστολος Χρήστου,
Ανδρέας Βαζαίος, Κώστας Μερετσόλιας)
4x100 μ. μικτή mixed (Απόστολος Χρήστου, Κώστας Μερετσόλιας, Άννα
Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου)

Μαραθώνια κολύμβηση 
Άλκης Κυνηγάκης: 10 χλμ. μαραθώνια κολύμβηση

Πόλο 
Εθνική ομάδα πόλο ανδρών (12 μέλη αποστολής + 1 αναπληρωματικό)

Καλλιτεχνική κολύμβηση 
Ομαδικό: Μαρία Αλζιγκούζη - Κομινέα, Ελένη Φραγκάκη,

Κρυσταλένια Γιαλαμά, Πηνελόπη Καραμέσιου, Αντριάνα Μισίκε-
βιτς, Εβελίνα Παπάζογλου, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Γεωργία Βα-
σιλοπούλου, Δανάη Καριώρη Ντουέτο: Εβελίνα Παπάζογλου, Ευαγ-
γελία Πλατανιώτη 

Ιστιοπλοΐα 
Βύρωνας Κοκκαλάνης: RSX ανδρών 
Κατερίνα Δίβαρη: RSX γυναικών 
Γιάννης Μιτάκης: FINN
Βασιλεία Καραχάλιου: Laser Radial 
Αιμιλία Τσουλφά, Αριάδνη Σπανάκη: 470 γυναικών 
Παύλος Καγιαλής, Παναγιώτης Μάντης: 470 ανδρών

Κωπηλασία 
Μαρία Κυρίδου, Χριστίνα Μπούρμπου: δίκωπος
Στέφανος Ντούσκος: μονό σκιφ
Αννέτα Κυρίδου: μονό σκιφ

Ποδηλασία 
Χρήστος Βολικάκης: ποδηλασία πίστας
Πολυχρόνης Τζωρτζάκης: ποδηλασία δρόμου
Περικλής Ηλίας: ορεινή ποδηλασία

Τένις 
Στέφανος Τσιτσιπάς: απλό, μικτό
Μαρία Σάκκαρη: απλό, μικτό

Σκοποβολή 
Άννα Κορακάκη: 10 μ. αεροβόλο πιστόλι, 25 μ. σπορ πιστόλι
Νίκος Μαυρομάτης: σκιτ

Πάλη
Μαρία Πρεβολαράκη: 53 κ. ελευθέρα
Γιώργος Πιλίδης: 65 κ. ελευθέρα

Τζούντο 
Αλέξης Ντανατσίδη: 81 κ.
Ελισάβετ Τελτσίδου: 70 κ.

Γυμναστική 
Λευτέρης Πετρούνιας: κρίκοι

Τοξοβολία 
Ευαγγελία Ψάρρα

Πινγκ πονγκ 
Παναγιώτης Γκιώνης

Ξιφασκία 
Δώρα Γκουντούρα: σπάθη

Τάε κβον ντο 
Φένια Τζέλη: -57 κ.

Άρση βαρών 
Θοδωρής Ιακωβίδης: -96 κ. 

Με 83 αθλητές πάμε για 13 μετάλλια
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Μ
ήνυμα στους εκπαιδευτικούς να
σπεύσουν να εμβολιαστούν, δι-
ευκολύνοντας έτσι το άνοιγμα
των σχολείων και την εύρυθμη

λειτουργία τους τον Σεπτέμβριο, έστειλε χθες ο
Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο διεθνές
συνέδριο με θέμα «Οι συνέπειες της Covid-19
στην ψυχική υγεία και στα συστήματα παροχής
υπηρεσιών υγείας».

Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε, έτσι, να επιμείνει
στην οδό της πειθούς για τους εκπαιδευτικούς
που, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου
Παιδείας, έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 75%,
χωρίς να τραβά ακόμα το χαρτί της υποχρεωτι-
κότητας, θέλοντας να έχει προηγηθεί η εφαρ-
μογή του μέτρου στους εργαζομένους στις Μο-
νάδες Φροντίδας και στις δημόσιες και ιδιωτι-
κές δομές υγείας.

«Με απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της ψυ-
χικής υγείας των παιδιών και εφήβων», υπο-
γράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης,
δίνοντας ένα παράδειγμα αναφορικά με την
επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις
τάξεις τη νέα σχολική χρονιά. «Ποια είναι η κα-
λύτερη πολιτική για την αντιμετώπιση αυτού
του ζητήματος, εν μέσω πανδημίας; Η καλύτε-
ρη πολιτική είναι τα παιδιά μας να επιστρέ-
ψουν στα σχολεία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για
τον λόγο αυτό, ο εμβολιασμός των εκπαιδευτι-
κών είναι τόσο σημαντικός. 

Αν ένας εκπαιδευτικός στο δημοτικό σχο-
λείο νοσήσει, τότε είναι πολύ δύσκολο να αντι-
κατασταθεί. Σε αυτή την περίπτωση, το σχολείο
ή ένα τμήμα του ίσως χρειαστεί να κλείσει για
μια εβδομάδα ή για δύο εβδομάδες. Για τον λό-
γο αυτό, από αυτό το βήμα, καλώ όλο το εκπαι-
δευτικό προσωπικό, δασκάλους και καθηγη-
τές. Σας παρακαλώ: 

Εμβολιαστείτε! Για να είμαστε και εμείς σε
θέση να ξανανοίξουμε τα σχολεία μας με
ασφάλεια και με τα λιγότερα δυνατά προβλή-
ματα τον Σεπτέμβριο», υπογράμμισε, μεταξύ

άλλων, ο πρωθυπουργός, στέλνοντας ένα ηχη-
ρό μήνυμα. 

Το ΕΚΑΒ
Χθες, στη Βουλή, άνοιξε περαιτέρω η βεντά-

λια της υποχρεωτικότητας, έστω σε… τεχνικό
επίπεδο. Και αυτό γιατί, με νομοτεχνική ρύθμι-
ση που επήλθε στην τροπολογία για τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό γιατρών και εργαζομέ-
νων σε Μονάδες Φροντίδας Υγείας, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Υγείας προέβλεψε εξουσιο-
δότηση στον υπουργό Υγείας να εντάξει στο
μέλλον και άλλες επαγγελματικές και κοινωνι-
κές ομάδες στον υποχρεωτικό εμβολιασμό με
υπουργική απόφαση και χωρίς την ανάγκη
ψήφισης νόμου από τη Βουλή. Πρακτικά, αυτό
σημαίνει ότι το πλαίσιο υπάρχει ήδη με την
τρέχουσα ρύθμιση και, όποτε άλλοτε υπάρξει
ανάγκη υποχρεωτικότητας, θα απαιτείται
απλώς μια ΚΥΑ, προκειμένου να συντρέχουν οι
γενικοί όροι. 

Παράλληλα, εντάσσει από τώρα στην υπο-
χρεωτικότητα και το προσωπικό του ΕΚΑΒ
πλην του υγειονομικού προσωπικού σε ιδιωτι-

κές και δημόσιες δομές υγείας και των εργα-
ζομένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
και Ατόμων με Αναπηρίες. Με την ίδια νομοτε-
χνική βελτίωση ορίζεται επίσης ότι οι τρίμηνες
συμβάσεις που θα συναφθούν, προκειμένου
να καλυφθούν κενά που θα προκύψουν από
τους εργαζόμενους που θα αρνηθούν τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό, δύναται να παρατείνον-
ται για τρεις επιπλέον μήνες. 

Γρίφος
Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-

σης Παναγιώτης Πικραμμένος άνοιξε χθες και
άλλο θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού, με δη-
λώσεις του στο Πρώτο Πρόγραμμα, εκφράζον-
τας, βεβαίως, αυστηρά προσωπικές του από-
ψεις. «Εγώ βλέπω τον εμβολιασμό ως ένα αν-
θρωπιστικό καθήκον, μια υποχρέωση αλλη-
λεγγύης απέναντι στον συνάνθρωπό μας με τον
οποίο συμβιώνουμε μέσα στην κοινωνία», τό-
νισε ο κ. Πικραμμένος.

Ερωτηθείς αν θα έπρεπε να γίνει επέκταση
του μέτρου της υποχρεωτικότητας πέρα από
τις κατηγορίες που έχουν ήδη περιληφθεί στην
τροπολογία, απάντησε καταφατικά και εξήγη-
σε: «Ποιο είναι το πρωταρχικό αγαθό που πρέ-
πει να προστατέψουμε; Η υγεία, αλλά για να
υπάρχει ζωή και υγεία, πρέπει να δουλέψει
και η οικονομία, αλλιώς με τι χρήματα θα στη-
ριχθεί η υγεία;». Οι δάσκαλοι, τα παιδιά, οι φοι-
τητές, οι φαντάροι, οι ναύτες είναι μερικές
ομάδες ακόμα που ανέφερε ο κ. Πικραμμένος,
στους οποίους θα μπορούσε να επεκταθεί το
μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Πάντως, κυβερνητικά στελέχη έλεγαν στην
«Political» ότι αποφάσεις, πέραν των υγειονο-
μικών και των εργαζομένων στις μονάδες, δεν
έχουν ληφθεί και, σε καμία περίπτωση, δεν θα
επέλθει γενικός υποχρεωτικός εμβολιασμός
των παιδιών.

«Καλώ όλο το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, δασκάλους 
και καθηγητές. Σας παρακαλώ, 
εμβολιαστείτε!»

ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Πικραμμένος με άποψη… βόμβα
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Αβάσταχτη ελαφρότητα, αστοχία και ανικανότητα κατα-
λόγισε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Αλέ-
ξης Τσίπρας, μετά τις συναντήσεις που είχε με αυτοδιοικη-
τικούς και επαγγελματικούς φορείς στη Μύκονο, που την
επισκέπτεται για να αποκομίσει άμεση γνώση των συνε-
πειών του lockdown που έχει επιβληθεί στο «νησί των
ανέμων».  

«Ο τουρισμός και η δημόσια υγεία είναι κρίσιμα ζητήμα-
τα για να αντιμετωπίζονται με αυτήν την αβάσταχτη ελα-
φρότητα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, επισημαίνον-
τας ταυτόχρονα ότι «όταν κάνεις για δεύτερη συνεχόμενη
φορά σε έναν χρόνο το ίδιο λάθος, τότε δεν πρόκειται για
αστοχία ή ατυχία, αλλά για ανικανότητα. Η κυβέρνηση κά-
νει και φέτος ακριβώς τα ίδια λάθη που έκανε και πέρσι.
Άνοιξε χωρίς αυστηρά υγειονομικά μέτρα τις πύλες εισό-
δου της χώρας».

«Η Μύκονος είναι η ναυαρχίδα της ελληνικής τουριστι-
κής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, όμως, φέτος είναι και το πιο

χαρακτηριστικό παράδειγμα της παταγώδους αποτυχίας
της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας», πρόσθε-
σε στην on camera δήλωσή του και κάλεσε την κυβέρνη-
ση, «μετά το μίνι lockdown στη Μύκονο, που δίνει πολύ
αρνητικό σήμα για κάθε προορισμό και για τον ελληνικό
τουρισμό, να προχωρήσει σε μια επιθετική καμπάνια προ-
κειμένου να ξαναδώσει το σήμα ότι οι διακοπές στα ελλη-

νικά νησιά είναι ασφαλείς υγειονομικά διακοπές. Επανα-
λαμβάνω ότι ο ελληνικός τουρισμός και η δημόσια υγεία
είναι κρίσιμα ζητήματα για να αντιμετωπίζονται με αυτήν
την αβάσταχτη ελαφρότητα».

Το περιστατικό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η συ-
νάντηση που είχε με συμμαθητή του από το Λύκειο, με τον
οποίο θυμήθηκαν ιστορίες από την πενταήμερη στη Ρόδο,
όπου πετούσαν καρέκλες και τσακώνονταν με άλλα σχο-
λεία.

«Δεν άλλαξες καθόλου εσύ, ίδιος», είπε αρχικά ο Αλέ-
ξης Τσίπρας χαμογελώντας και ακούγοντας τον παλιό του
συμμαθητή να του λέει: «Ούτε εσύ έχεις αλλάξει».

Τότε, οι δυο τους γύρισαν τον χρόνο πίσω, στα χρόνια του
Λυκείου. «Είχαμε πάει πενταήμερη στη Ρόδο και φεύγανε
καρέκλες», θυμήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο πα-
λιός του συμμαθητής πρόσθεσε: «Πλακωνόμασταν με όλα
τα σχολεία, θυμάσαι;».

Γιάννης Παργινός

Ο Τσίπρας θυμήθηκε (στη Μύκονο) ότι πετούσε καρέκλες στην πενταήμερη!

Υποχρεωτικότητα και με τη… βούλα
Aπό τη Σοφία Στεφάνου

Ο
υπουργός Υγείας θα αποφασί-
ζει στο εξής σε ποιες κατηγο-
ρίες εργαζομένων μπορεί να
επιβληθεί η υποχρεωτικότητα

του εμβολιασμού. Η πρόβλεψη αυτή εμ-
περιέχεται σε τροποποίηση της κυβέρνη-
σης στην τροπολογία που κατατέθηκε στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης
για το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την
υποχρέωση των εργαζομένων να επιδει-
κνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νό-
σησης στους εργοδότες τους αλλά και την
υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε
επαγγελματικές ομάδες που σχετίζονται
με την περίθαλψη ηλικιωμένων, ΑμεΑ και
τις δομές υγείας.

Εκτός από την τροποποίηση για την πα-
ροχή εξουσιοδότησης στον υπουργό Υγεί-
ας όχι μόνο να εξειδικεύει, αλλά και να
επεκτείνει τις κατηγορίες που δύναται να
επιβληθεί η υποχρεωτικότητα, πραγματο-
ποιήθηκαν δύο ακόμη αλλαγές. Υποχρεω-
τικός γίνεται ο εμβολιασμός και στους ερ-
γαζομένους στο ΕΚΑΒ, ενώ οι τρίμηνες
συμβάσεις που θα συναφθούν για τους
αναπληρωτές των ανεμβολίαστων θα
μπορούν να παραταθούν για τρεις επιπλέ-
ον μήνες. Η τροπολογία ψηφίστηκε τελικά
αργά χθες το απόγευμα στην Ολομέλεια
της Βουλής κατά πλειοψηφία από τη Ν.Δ.
και το ΚΙΝ.ΑΛ. Όλα τα κόμματα συμφώνη-
σαν ως προς την ανάγκη των εμβολια-
σμών σε όλο τον πληθυσμό, εκτός της Ελ-
ληνικής Λύσης που τάσσεται κατά των εμ-

βολίων, ωστόσο διαφώνησαν με τον τρό-
πο, αλλά δεν ζήτησαν ονομαστική ψηφο-
φορία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασί-
λης Κοντοζαμάνης υποστήριξε ότι οι ρυθ-
μίσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
είναι εθνικά απαραίτητες και δημοκρατι-
κά υπεύθυνες, κοινωνικά ευαίσθητες, με-
λετημένες και μετριοπαθείς. Προτάσσον-
ται οι κατηγορίες εργαζομένων που έχουν
άμεση σύνδεση με τους πιο ευάλωτους
πολίτες. Και ζήτησε σαφείς αποφάσεις
και θέσεις από τα κόμματα. «Η κατάσταση
δεν επιτρέπει ούτε επαμφοτερίζουσες
στάσεις ούτε μισόλογα και “ναι μεν, αλλά”
ούτε αστερίσκους. Πολύ περισσότερο που
τα δύο μέτωπα έχουν σταδιακά διαμορ-
φωθεί: είναι η πλευρά της επιστήμης και
της δημόσιας υγείας και η πλευρά της φη-
μολογίας και της συνωμοσιολογίας», ανέ-
φερε ο κ. Κοντοζαμάνης.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Μιλτιάδης Χα-

τζηγιαννάκης δήλωσε ότι θεωρεί λανθα-
σμένη την επιλογή αυτή, η οποία και δεί-
χνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική
και εξέφρασε την ελπίδα «επειδή με την
πανδημία δεν έχουμε τελειώσει» στα επό-
μενα βήματά της η κυβέρνηση να είναι πιο
σοβαρή. Από τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης ο πρώην
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός χαρα-
κτήρισε λάθος την εκβιαστική, όπως είπε,
κίνηση της κυβέρνησης, προειδοποιών-
τας πως θα πυροδοτήσει μεγάλες κοινω-
νικές αντιδράσεις το επόμενο διάστημα
και θα καλλιεργήσει πόλωση και διχασμό.
«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στη
μεθόδευση. Εννοείται ότι στηρίζουμε τον
καθολικό εμβολιασμό και τον εμβολιασμό
ως δικαίωμα», είπε ο κ. Ξανθός.

«Θέλουμε να σταλεί ένα καθαρό μήνυ-
μα στην κοινωνία», ανέφερε η ειδική αγο-
ρήτρια του ΚΙΝ.ΑΛ. Νάντια Γιαννακοπού-
λου. «Εμείς ως ΚΙΝ.ΑΛ. είμαστε θετικοί
στην υποχρεωτικότητα για αυτές τις κατη-

γορίες εργαζομένων. Είναι αδιανόητο να
υπάρχουν ανεμβολίαστοι σε δομές υγείας
και ας αφήσουν πολλοί τα κηρύγματα περί
δικαιωμάτων με τον τρόπο με τον οποίο
προσπαθούν να τα τεκμηριώσουν. Κανείς
δεν έχει το δικαίωμα να είναι “φορέας θα-
νάτου”. Στάση υπέρ του εμβολιασμού και
ταυτόχρονα να λένε κάποιοι ότι οι επιπτώ-
σεις συνιστούν δήθεν αιτίες διχασμού εί-
ναι θολή θέση», είπε η κυρία Γιαννακο-
πούλου.

«Το ΚΚΕ είναι αρνητικό με την τροπολο-
γία», δήλωσε η ειδική αγορήτρια του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος Μαρία Κομνηνά-
κα. «Είναι απαράδεκτο το μέτρο αναστο-
λής εργασίας, που στον ιδιωτικό τομέα
μπορεί να σημαίνει απόλυση», είπε ο αντι-
πρόεδρος της Βουλής Γ. Λαμπρούλης εκ
μέρους επίσης του ΚΚΕ.

Η τροπολογία αυτή «παραβιάζει κάθε
δικαίωμα ανθρώπινου δικαιώματος και
επιβάλλει, όπως είχαμε προαναγγείλει,
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό», ανέφερε
ανεβάζοντας τους τόνους ο ειδικός αγο-
ρητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος
Χήτας. «Η τροπολογία αυτή», είπε, «συνι-
στά συμπεριφορά καθεστώτος και όχι δη-
μοκρατικής κυβέρνησης».

Η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 Φωτει-
νή Μπάρκα είπε ότι «ως ΜέΡΑ25 είμαστε
υπέρ του εμβολιασμού και, φυσικά, ενός
δημόσιου δικτύου δωρεάν μαζικών τεστ,
αλλά είμαστε κατά της διχόνοιας που καλ-
λιεργεί και γιγαντώνει η κυβέρνηση και,
φυσικά, κατά του πιστοποιητικού υγει-
ονομικών φρονημάτων».



Κ
άτι περίεργα πράγματα που γίνονται
στην Ελλάδα… Η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας θα βραβεύσει μαθαίνω

τον Γιάννη Μπουτάρη! Πώς προέκυψε αυτό;
Προχθές η κα Σακελλαροπούλου
συναντήθηκε με τον κ. Νίκο Πέτρο, πρόεδρο
της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία
της Φύσης. Η ΠτΔ ενημερώθηκε από τον
πρόεδρο της ΕΕΠΦ σχετικά με την ιστορία
της παλαιότερης ελληνικής οργάνωσης για
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
για τους μεγάλους σταθμούς στη δράση της
και για το έργο της σήμερα. Επίσης
ενημερώθηκε για τις απόψεις της ΕΕΠΦ στα
κρίσιμα θέματα του περιβάλλοντος στην
Ελλάδα σήμερα, όπως η διαφύλαξη της
βιοποικιλότητας, η αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης κ.ά. Ο κ. Πέτρου
προσκάλεσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
να απονείμει το φετινό βραβείο «Βύρων
Αντίπας» στην κεντρική εκδήλωση για τον
εορτασμό των 70 χρόνων από την ίδρυση της
ΕΕΠΦ. Το φετινό βραβείο, λοιπόν, θα
απονεμηθεί στον κ. Γιάννη Μπουτάρη για τη
σημαντική προσφορά του στην προστασία
της άγριας ζωής και η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας αποδέχθηκε με χαρά την
πρόσκληση. Μια υπενθύμιση μόνο: ο
μπαρμπα-Γιάννης είναι αυτός που μπλοκάρει
με αγωγές και μηνύσεις τις επενδύσεις με
τις ανεμογεννήτριες στο Νυμφαίο και στην
κυβέρνηση δεν θέλουν ούτε να τον
βλέπουν…

«Σφαγή» γίνεται μεταξύ
των εισπρακτικών 
για τα κόκκινα δάνεια

Οι φήμες οργιάζουν πως έχουν «βγει τα μα-
χαίρια» μεταξύ των τριών (ανεπισήμως) ηττη-
μένων της τιτλοποίησης «Frontier» και δύ-
σκολα θα αποφευχθούν καταγγελίες και απο-
καλύψεις. Απλώς να σημειώσουμε ότι τα πε-
ρισσότερα δάνεια τα έχουν εξαγοράσει στο
0,5% ως και 5% της ονομαστικής τους αξίας και
όχι «ως το 30%» όπως διαδίδεται επί χρόνια.

Αν δεν επικρατήσει ψυχραιμία,
βλέπω οι καταγγελίες να πέ-

φτουν βροχή. Άντε μπας και
βγει και καμιά είδηση…

Είμαστε μια ωραία
ατμόσφαιρα
Η αγωγή και τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέ-
θεσαν οι επιχειρηματίες και μέτοχοι με
25,58% της Ελλάκτωρ, Δ. Μπάκος και Ι. Καϋ-
μενάκης, ζητώντας να ακυρωθούν όλες οι
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 22ας
Ιουνίου, αποτελούν μια πολύ σοβαρή εξέλιξη
στην αλυσίδα των ενεργειών που έχουν γίνει
στο πλαίσιο του μετοχικού ελέγχου και της
διοίκησης της εισηγμένης εταιρείας. «Σήμε-
ρα, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε
μια ωραία ατμόσφαιρα» που έλεγε ο συγχω-
ρεμένος Ντίνος Ηλιόπουλος στην ταινία «Ο
ατσίδας» του Δαλιανίδη. Η υπόθεση οδηγεί-
ται στη δικαιοσύνη με τη συζήτηση και την
έκδοση απόφασης επί των ασφαλιστικών μέ-
τρων να έχει οριστεί για τις 3 Αυγούστου.

Από τον Αύγουστο 
οι ταυτότητες 

Εκείνος ο διαγωνισμός για τις ταυτότητες
είναι ακόμα στο περίμενε… Τα τελευταία
νέα από το συγκεκριμένο μέτωπο
αναφέρουν ότι μέσα στις επόμενες δυο
τρεις εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί ο
διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες και το
ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης
προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ. Μέσα στον
Αύγουστο, δηλαδή. Αυτό εκτιμούν στελέχη
των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και
Οικονομικών. Μετά την τεχνική αξιολόγηση
και την απόρριψη όλων των προσφυγών,
ουσιαστικά στην τελική φάση του
διαγωνισμού έχουν παραμείνει μόλις τρία
σχήματα: Thales-Unisystems, ΟΤΕ-
Veridos-Byte και Zetes-Space Hellas.
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H ΠτΔ θα
βραβεύσει τον
μπαρμπα-Γιάννη

Το έριξε στο θέατρο  

Το ερωτικό δράμα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ,
«Οθέλλος», παρακολούθησαν το βράδυ της
Τετάρτης στο θέατρο Πέτρας ο Αλέξης Τσί-
πρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα, στο οποίο
πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Μπέζος και ο Αι-
μίλιος Χειλάκης. Με ανάρτησή του στο Face-
book ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε
στο σπουδαίο έργο του παγκόσμιου ρεπερ-
τορίου και αποθέωσε την παράσταση και
τους συντελεστές της γράφοντας: «Οθέλ-
λος, η αιώνια τραγωδία του έρωτα, του φθό-
νου και της δολοπλοκίας. Δοσμένη με τέχνη
αληθινή από τον Γιάννη Μπέζο, τον Αιμίλιο
Χειλάκη και τον θίασό τους. Το βράδυ είχαμε
τη χαρά να βρεθούμε ανάμεσα στους θεατές
της παράστασής τους στο θέατρο Πέτρας».
Πάντα του πολιτισμού και της διανόησης ο
πρόεδρος Αλέξης…

ΚΟΥΙΖ: Ποιος κορυφαίος πρώην υπουργός του ΣΥΡΙ-
ΖΑ απειλούσε παρουσιαστές μεγάλου καναλιού ότι
θα φύγει από την εκπομπή αν δεν τον βγάλουν ακρι-
βώς την ώρα που του είχαν υποσχεθεί; Οι άνθρωποι
έχουν καβαλήσει το καλάμι και νομίζουν ότι είναι
αυτοκράτορες. «Ή με βγάζετε τώρα ή φεύγω», ούρ-
λιαζε ο βουλευτής της Κουμουνδούρου…
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Ο Χρήστος Σταϊκούρας και ο Θόδωρος Σκυλακάκης προσπαθούν να αφουγκράζονται την αγορά και όπου μπορούν πα-
ρεμβαίνουν θετικά. Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσαν τροπολογία στη Βουλή σχετικά με τα δάνεια που θα χορηγούν οι τράπε-
ζες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι, λοιπόν, για τα μικρά και μεσαία επενδυτικά σχέδια έως του ποσού των 500.000
ευρώ, το κόστος αξιολόγησης των σχεδίων δεν θα βαραίνει τις επιχειρήσεις, αλλά θα καταβάλλεται από τις τράπεζες στο
πλαίσιο της συμφωνίας και των συμβάσεων που θα υπογραφούν με το ελληνικό Δημόσιο. Αυτή είναι μια κίνηση έμπρα-
κτης στήριξης των μικρομεσαίων που δείχνει πως η κυβέρνηση ενθαρρύνει την κατάθεση επενδυτικών σχεδίων από αυ-
τές τις επιχειρήσεις. Μεγάλη ανάσα για τους επιχειρηματίες…

Στον ΣΥΡΙΖΑ 
μας δουλεύουν ψιλό γαζί

Βγαίνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Ξανθός και η κα Ξενογιαννακοπούλου, και λένε «είμα-
στε κατά της ρύθμισης για την υποχρεωτικότητα των
εμβολιασμών στους υγειονομικούς, κατά της άδειας
άνευ αποδοχών, αλλά συμφωνούμε με την υποχρεω-
τικότητα»! Πώς γίνεται αυτό, ρε σύντροφοι; Υποχρεω-
τικότητα δηλαδή, αλλά χωρίς συνέπειες; Αυτό πρέπει
να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Σε υποχρεώνω διά
νόμου να κάνεις κάτι, αλλά συνέπειες δεν θα έχεις, αν
το αρνηθείς. Καταπληκτικό. Απορώ ποιος πολιτικός
γίγαντας της Κουμουνδούρου το σκέφτηκε αυτό. Οι
άνθρωποι έχουν κάνει την ασάφεια και την απάτη επι-
στήμη… Σηκώνω τα χέρια ψηλά!
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Περί υποψηφιότητας
Χρυσοχοΐδη
Κάποιοι είδαν τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
σε εκδήλωση με τον Ανδρέα Παχατου-
ρίδη και αμέσως έβγαλαν το συμπέρα-
σμα ότι ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη θα κατέβει υποψήφιος στον Δυτικό
Τομέα της Αθήνας. Μπάστα λίγο, ρε
αδέρφια. Κατ’ αρχάς, δεν ήταν συνάντη-
ση. Ήταν εκδήλωση για την ενδοοικογε-
νειακή βία. Μια εκδήλωση που συν-
διοργάνωσαν το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουλίου,
πάνε εννέα μέρες δηλαδή. Άσε που
στην εκδήλωση ήταν πολύς κόσμος: Η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, η Έλενα Ράπτη,
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, συντονί-
στρια της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον
τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής
κακοποίησης, η Μαρία-Ανδριανή Κω-
στοπούλου, Β’ αντιπρόεδρος της ομά-
δας εμπειρογνωμόνων για τη δράση κα-
τά της βίας εναντίον των γυναικών και
της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO),
ο Γεώργιος Πέτρος, εισαγγελέας Πρω-
τοδικών Πειραιά - εισαγγελέας ανηλί-
κων και ενδο-
οικογενειακής
βίας, και ο Κώ-
στας Γιαννό-
πουλος, πρό-
εδρος του Δ.Σ.
του Οργανι-
σμού «Το Χα-
μόγελο του
Παιδιού».

Η
βουλευτής της ΝΔ ανέβασε μια φωτογραφία από το Μαράθι όπου
απόλαυσε το μπάνιο της με τα «7», όπως έγραψε. Τα επτά εγγόνια
της. Μάλιστα, η Ντόρα Μπακογιάννη απαθανάτισε τη στιγμή με τα εγ-

γόνια της σχολιάζοντας: «Το ένα και μοναδικό λεπτό που έμειναν ακίνητα».
Σειρά πήρε ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος αναδημοσίευσε τη φωτογραφία
της μητέρας του με έντονη διάθεση για τρολάρισμα. «Μάνα, θα φάνε σπίτι,
μην τους κυνηγάς με το ταπεράκι στη θάλασσα», έγραψε ο Κώστας Μπακο-
γιάννης, σχολιάζοντας παράλληλα: «Αν δεν υπήρχαν οι γιαγιάδες, έπρεπε να
τις είχαμε εφεύρει».

Το
... 
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Νέες προσχωρήσεις στο πλευρό του
υποψήφιου αρχηγού του Κινήματος Αλλαγής
Ανδρέα Λοβέρδου ανακοινώθηκαν.
Συγκεκριμένα, στο πλευρό του πρώην
υπουργού του ΠΑΣΟΚ τάχθηκαν η πρώην
υπουργός Ελπίδα Τσουρή, ο επί είκοσι χρόνια
δήμαρχος Κερατσινίου Μίμης Σαράφογλου
και ο πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρκάρης.
Αυτοί να φανταστώ είχαν φύγει από το
ΠΑΣΟΚ και ξαναγυρνούν λόγω του Ανδρέα;

Μεγάλη ανάσα από Σταϊκούρα και Σκυλακάκη 

Η Ντόρα με τα επτά
εγγόνια της 

Προσλήψεις 100 ατόμων 
στο υπουργείο Οικονομικών

Στην κυβέρνηση έχουν πέσει με τα μούτρα στην ενίσχυση του Τα-
μείου Ανάκαμψης, προκειμένου να μην υπάρχουν γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις και κωλυσιεργίες. Θα ενισχύσει, λοιπόν, άμεσα και τις
άλλες δομές του Δημοσίου που έχουν επιφορτιστεί με την παρακο-
λούθηση και έγκαιρη υλοποίηση των έργων του εθνικού σχεδίου
«Ελλάδα 2.0». Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των
υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης που έχουν αναλάβει τη σχετική
αποστολή, προβλέφθηκε πως το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί
να προσλαμβάνει έως και 100 άτομα προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια δε των συμβάσεων
του προσωπικού αυτού θα είναι δωδεκάμηνη και θα μπορεί να ανα-
νεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έρ-
γου, δηλαδή μέχρι το 2027 ή και αργότερα. Σε μηνιαία βάση η μισθο-
δοσία των εν λόγω εργαζομένων θα ανέρχεται σε 191.666 ευρώ ή σε
1.916 ευρώ ανά εργαζόμενο κατά μέσον όρο, όταν ο βασικός μισθός
πρωτοδιοριζόμενου δημοσίου υπάλληλου με πτυχίο ΑΕΙ είναι σήμε-
ρα στα 1.092 ευρώ.

LOCK
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                      ΛΟΥΚΙΔΗΣ
Καθηγητής Πνευμονολογίας

«Τα δύσκολα είναι
μπροστά μας»,
προειδοποιεί ο κα-

θηγητής Πνευμονολογίας του
ΕΚΠΑ Στυλιανός Λουκίδης, το-
ποθετώντας χρονικά την κορύ-
φωση του τέταρτου κύματος της
πανδημίας στη χώρα μας στα μέ-
σα του Αυγούστου. Στην πρώτη
γραμμή της μάχης κατά της παν-
δημίας όλους αυτούς τους μήνες
στο Νοσοκομείο «Αττικόν», ο κ.
Λουκίδης θεωρεί βέβαιο ότι οι
ανεμβολίαστοι πολίτες όχι μόνο
θα νοσήσουν μετά την εμφάνιση
του υπεμεταδοτικού στελέχους
Δέλτα, αλλά αρκετοί θα χρει-
αστούν και νοσηλεία.

«Τα δύσκολα 
είναι μπροστά μας»
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Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
του τέταρτου κύματος της πανδημίας
στη χώρα μας; Σας ανησυχεί περισσό-
τερο από τα προηγούμενα και γιατί;
Τα χαρακτηριστικά του τέταρτου κύμα-

τος οδηγούνται από την ηλικιακή ομάδα
προσβολής. Φαίνεται να αφορά σε υψηλό
ποσοστό άτομα νέας ηλικίας. Είναι αρκε-
τά μεταδοτικό και δεν φαίνεται σε αρχική
φάση να συνοδεύεται από αυξημένο
αριθμό νοσηλειών και εισαγωγών στη
ΜΕΘ. Τα τελευταία χαρακτηριστικά, αν
και είναι σημαντικά στην αποτύπωση της
βαρύτητας, πολλές φορές εξαρτώνται
από πολυπαραγοντικές συνιστώσες. Θα
έλεγα μετά βεβαιότητας ότι σίγουρα επη-
ρεάζονται από το μέχρι τώρα ποσοστό εμ-
βολιασμού που αφορά σε μεγαλύτερες
ηλικιακές ομάδες και σε άτομα με συν-
νοσηρότητες. Πόσο όμως μας ικανοποιεί
ο αριθμός «100 εισαγωγές το 24ωρο»;
Πόσο μας ικανοποιεί ο αριθμός «10-15
θάνατοι ανά 24ωρο»; Υπάρχει τελικά
αριθμητική ικανοποίηση όταν αυτή αφο-
ρά στην ανθρώπινη ζωή; 

Τελικώς επιβεβαιώθηκαν οι πιο δυ-
σοίωνες προβλέψεις των επιστημόνων
και μέσα στον Ιούλιο βλέπουμε το ένα
ρεκόρ κρουσμάτων να διαδέχεται το
άλλο. Πότε αναμένετε την κορύφωση
της διασποράς;
Δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να

αποτιμήσουμε πλήρως την κορύφωση.
Θεωρούμε, όμως, ότι η συγκεκριμένη
χρονική εποχή (καλοκαίρι) και κυρίως ο
τρόπος ζωής που οδηγείται από αυτή θα
οδηγήσουν μια κορύφωση σίγουρα μέσα
στον Αύγουστο που, σύμφωνα με τα επι-
δημιολογικά μοντέλα, μπορεί να αγγίξει
αριθμό περιστατικών που μάλλον θα μας
εκπλήξει. 

Ποιες ηλικιακές ομάδες νοσούν κατά
κύριο λόγο το τελευταίο διάστημα; Σε
τι ποσοστό χρειάζονται νοσηλεία στα
νοσοκομεία της χώρας; Παρατηρείτε
αύξηση και στις εισαγωγές στις ΜΕΘ; 
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι νέ-

ες ηλικίες είναι αυτές που νοσούν το τε-
λευταίο διάστημα. Σίγουρα το ποσοστό
από αυτές που θα χρειαστούν νοσηλεία
θα είναι σχετικά περιορισμένο. Ακόμη
όμως και ο περιορισμένος αριθμός νοση-
λειών δεν παύει να είναι μετρήσιμος. Θα
πρέπει, λοιπόν, να μην επαναπαυόμαστε
από τον περιορισμένο αριθμό νοσηλειών
και, φυσικά, από τη μείωση των εισαγω-
γών στις ΜΕΘ. Διότι ακόμη και ο περιορι-
σμένος αυτός αριθμός -που δεν είμαστε
καθόλου σίγουροι ότι θα παραμείνει έτσι-
επηρεάζει το σύστημα υγείας άμεσα και
έμμεσα. Πολλοί αναρωτιούνται ποια είναι
η έμμεση επίδραση. Είναι ο φόβος και η
αναστολή που παρουσιάζονται σε άτομα
με άλλα νοσήματα, όταν η πανδημική
έξαρση πιέζει το σύστημα υγείας. Αυτό
τους οδηγεί σε καθυστερημένες διαγνώ-
σεις αλλά και σε διαχειριστικά ζητήματα. 

Συμφωνείτε με την άποψη που διατυ-
πώνεται τις τελευταίες μέρες από συ-
ναδέλφους σας, ότι όσοι πολίτες δεν
εμβολιαστούν θα νοσήσουν;
Σαφέστατα και συμφωνώ. Για εμένα

δεν είναι μόνο η διαπίστωση ότι θα νοσή-
σουν, αλλά κάποιοι από αυτούς θα νοσή-

σουν με σοβαρή νόσο και θα χρειαστεί να
νοσηλευτούν. Φυσικά, θα νοσήσει και κά-
ποιο ποσοστό εμβολιασμένων, με τη βα-
σική όμως διαφορά ότι θα νοσήσουν ήπια
και δεν θα χρειαστούν νοσηλεία. Άλλω-
στε, το βασικό μήνυμα του εμβολιασμού
είναι το εξής: προστασία από τη σοβαρή
νόσηση, τη νοσηλεία, την εισαγωγή στη
ΜΕΘ, τον θάνατο από τη νόσο. 

Φοβάστε την εμφάνιση και άλλου πιο
επιθετικού στελέχους του ιού;
Όσο υπάρχει χαμηλό ποσοστό εμβο-

λιασμού και οι τρίτες χώρες μένουν μα-
κριά από το εμβολιαστικό πρόγραμμα, ο
ιός θα μεταλλάσσεται και καινούργια στε-
λέχη θα αναπτύσσονται. Έχουμε παράλ-
ληλα και μια ανθρωπιστική ευθύνη στην
αναχαίτιση της πανδημίας. 

Αργήσαμε να λάβουμε επιπλέον μέτρα
για την αναχαίτιση του τέταρτου κύμα-
τος; Πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν
ακόμη πιο δραστικά και, αν ναι, ποια;
Για εμένα -και μιλάω προσωπικά- το

ζήτημα δεν είναι αν αργήσαμε να πάρου-
με μέτρα, αλλά αν αποκλιμακώσαμε την
κατάσταση με ταχύ ρυθμό και καταργή-
σαμε μέτρα που μας προστάτευαν. Σχετι-
κά με το δεύτερο ερώτημα, οι όποιες δι-
ευκολύνσεις που προέκυψαν από την κα-
τάργηση μέτρων όπως η εφαρμογή της
μάσκας παρεξηγήθηκαν σε τέτοιο βαθμό
που να εφαρμόζονται κατά βούληση.
Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να επανέλθει
η αυστηρή επιδημιολογική παρατήρηση
με την επαναφορά των self tests σε όλες
τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των
εμβολιασμένων. Αυτό το μέτρο, παρά τις
αρνητικές κριτικές, δούλεψε και αποκά-
λυψε προσυμπτωματικούς και ασυμπω-
ματικούς με νόσο. Αν και η εποχή δεν εί-

ναι ταυτισμένη με την ευρεία χρήση της
μάσκας, η εφαρμογή της σε κάθε συνω-
στισμό θα μπορούσε να είναι ένα αποτρε-
πτικό μέτρο της διασποράς. Ο διαχωρι-
σμός εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων
θα πρέπει να κατανοηθεί ως μέσο προ-
στασίας των πρώτων και του συστήματος
υγείας και όχι ως τιμωρητική διαδικασία
για τους δεύτερους. 

Ποια είναι η εκτίμησή σας για το ερχό-
μενο φθινόπωρο; Θα περάσουμε έναν
εξίσου δύσκολο χειμώνα με έκτακτα
μέτρα, έστω και ανά περιοχή; 
Ο δύσκολος χειμώνας και το δύσκολο

φθινόπωρο εξαρτώνται από τρεις παρά-
γοντες. Από εμάς τους ίδιους και την
ατομική μας ευθύνη και, φυσικά, από το
εμβολιαστικό πρόγραμμα και την επιδη-
μιολογική παρατήρηση. Όλοι οι προανα-
φερθέντες παράγοντες συμμετέχουν
ισοδύναμα στην αποτίμηση των μελλον-
τικών προβλέψεων του αριθμού των
κρουσμάτων. Ο σεβασμός στον συνάν-
θρωπο, η αύξηση των εμβολίων και, φυ-
σικά, η στενή επιδημιολογική παρατή-
ρηση θα αναχαιτίσουν την πιθανή αρνη-
τική επίδραση για το φθινόπωρο και τον
χειμώνα. Άρα, ας προσπαθήσουμε όλοι
μαζί για τον στόχο αυτό. Ο φαύλος κύ-
κλος «περισσότερες μολύνσεις - μεταλ-
λάξεις που αυξάνουν τη μεταδοτικότητα
- περισσότερες μολύνσεις» πρέπει να
διακοπεί. Πώς; Με τους εμβολιασμούς
που θα προστατεύσουν το σύστημα υγεί-
ας και την κοινωνία ώστε να μην ξαναζή-
σει περιορισμούς και πιέσεις που δεν θα
μπορεί να αντέξει πλέον. Είναι επιτακτι-
κή ανάγκη, λοιπόν, να πάρουμε αποφά-
σεις για το μέλλον μας χωρίς εγωισμούς
και με μόνο στόχο την προάσπιση του
κοινωνικού συνόλου.«

Κατά τη γνώμη μου, πρέπει 
να επανέλθει η αυστηρή 
επιδημιολογική παρατήρηση
με την επαναφορά 
των self tests σε όλες 
τις ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων 
των εμβολιασμένων

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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Κ
οιτάξτε γύρω σας - πώς, άραγε, νιώθετε;
Μερικά από όσα σας περιβάλλουν είναι
και τα χρώματα. Δεν μπορείτε να ακούσε-

τε τα χρώματα ή να τα μυρίσετε, έτσι; Μπορείτε
μόνο να τα δείτε.

Τα μάτια είναι για να βλέπουν, τα αυτιά είναι για
να ακούν ήχους, οι μύτες και τα στόματα είναι για
να μυρίζουν και να γεύονται αντίστοιχα και τα δά-
χτυλά σας είναι για να αγγίζουν. Αλλά τι θα συνέ-
βαινε αν μπορούσατε να ακούσετε με τα μάτια
σας; Ή να δείτε με τα αυτιά σας; 

Τι είναι η συναισθησία;

Η συναισθησία είναι μια λέξη που περιγράφει
έναν ειδικό τρόπο αίσθησης του κόσμου, με συγ-
χώνευση ή σύνδεση των αισθήσεων.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να
έχετε συναισθησία. 

Μπορούμε να ακούσουμε ένα χρώμα;

Στην πραγματικότητα, ο εγκέφαλος είναι το με-
γάλο αφεντικό όλων. Όταν βλέπετε ένα κόκκινο
τριαντάφυλλο, το χρώμα κάνει ένα μέρος του φω-
τός του ήλιου να αναπηδήσει στα μάτια σας. Αυτό
με τη σειρά του στέλνει από τα μάτια σας ένα ηλε-
κτρικό σήμα στον εγκέφαλό σας. Το πραγματικό
αίσθημα ερυθρότητας συμβαίνει μόνο όταν το

σήμα φτάσει σε ένα ειδικό μέρος του εγκεφάλου
σας, που ονομάζεται ινιακός φλοιός. Αυτό είναι
το μέρος του εγκεφάλου σας που βλέπει. Όταν
λαμβάνει ένα σήμα από τα μάτια, ενεργοποιείται.

Πώς συμβαίνει η συναισθησία;

Μερικοί άνθρωποι φαίνονται διαφορετικοί. Και

μερικοί άνθρωποι σκέφτονται διαφορετικά. Τα
άτομα με συναισθησία έχουν μικροσκοπικές δια-
φορές στον εγκέφαλό τους, πράγμα που σημαίνει
ότι το οπτικό μέρος μπορεί μερικές φορές να
ενεργοποιηθεί από ένα σήμα από τα αυτιά. 

Ή το σημείο της γεύσης μπορεί να ενεργοποι-
ηθεί με ένα σήμα από τα μάτια.

Μπορεί να βιώσουν μια αίσθηση χρώματος από
κάτι που ακούν. Ή ένα αίσθημα γεύσης από κάτι
που βλέπουν. 

Έχουν συνδέσεις με τις αισθήσεις που δεν
έχουν άλλοι, κάτι που, αν και ασυνήθιστο, είναι
απολύτως φυσιολογικό. Είναι επίσης πολύ
ωραίο.

Τι γίνεται αν έχω συναισθησία;

Κανείς δεν είναι μόνος. Πολύ συχνά η συναι-
σθησία είναι κληρονομική. Θα μπορούσατε επί-
σης να ρωτήσετε τους φίλους σας. Είναι πιθανό
να υπάρχουν κάποια άτομα στη ζωή σας που βιώ-
νουν το ίδιο. Μπορεί να είναι σπάνιο, αλλά η συ-
ναισθησία σάς κάνει ένα ξεχωριστό άτομο. Έρχε-
ται επίσης με ορισμένα πλεονεκτήματα. 

Οι συναισθητικοί τείνουν να έχουν καλύτερες
αναμνήσεις και να απεικονίζουν καλύτερα τα
πράγματα στο μυαλό τους.

Τι είναι η συναισθησία και πώς συνδέεται με τις αισθήσεις

Ψηφιακής επανάστασης… συνέχεια!

του
Βασίλη 
Φεύγα

Γραμματέας
στρατηγικού 
σχεδιασμού και
επικοινωνίας -
Νέα Δημοκρατία

E
χουμε πολλές φορές γράψει ότι γύρω μας
γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια μια ψηφια-
κή επανάσταση. Δυστυχώς, όμως, ο κορο-

νοϊός και η καθημερινή μάχη με τις συνέπειες που
αυτός επιφέρει δεν επιτρέπουν να πέσει πάνω σε
αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες η προσοχή που
τους αρμόζει. Δυστυχώς.

Τέτοια πρωτοβουλία-μεταρρύθμιση είναι και η
ηλεκτρονική εγγραφή των ετεροδημοτών στους ει-
δικούς εκλογικούς καταλόγους, προκειμένου να
ψηφίσουν για τον τόπο καταγωγής τους από τον τό-
πο όπου διαμένουν, μέσα σε λίγα λεπτά, ηλεκτρονι-
κά, ακόμα και μετά την προκήρυξη των εκλογών,
γλιτώνοντας με τον τρόπο αυτό κόπο και χρόνο.

Έτσι, στο πλαίσιο των ενεργειών για τη διευκό-
λυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, ο
υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε απόφαση με την
οποία ψηφιοποιείται και απλοποιείται η διαδικασία
εγγραφής των ετεροδημοτών στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους.

• Δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, έχει τε-
θεί σε λειτουργία και φιλοξενείται στη
διεύθυνση https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr η
λεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας οι ενδια-
φερόμενοι εκλογείς αποκτούν τη δυνατότητα να
εγγράφονται ηλεκτρονικά στους ειδικούς εκλογι-
κούς καταλόγους ετεροδημοτών, προκειμένου να
μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής

τους, τους συνδυασμούς της εκλογικής τους πε-
ριφέρειας.

• Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί τρία απλά βή-
ματα: Είσοδος στην εφαρμογή μέσω Taxis Net,

συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης
και οριστικοποίηση της αίτησης. Με την επιτυχή
υποβολή της αίτησης αποδίδεται αυτόματα αριθ-
μός πρωτοκόλλου, ο οποίος αποστέλλεται στο ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο του εκλογέα.

• Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφή στους ειδι-
κούς καταλόγους ετεροδημοτών μπορούν να υπο-
βάλλονται και στους οικείους δήμους, καθώς και
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

• Για πρώτη φορά ο εκλογέας θα μπορεί να δη-
λώσει πού θα ψηφίσει έως και τρεις ημέρες μετά
την προκήρυξη εκλογών, ενώ έως τώρα απαιτείτο
τουλάχιστον ένα δίμηνο πριν την προκήρυξή τους.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τίποτα δεν γίνεται από
μόνο του. Τίποτα δεν λύνεται ως διά μαγείας. Μέσα
στη δίνη της πανδημίας, η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη εργά-
ζεται. Εργάζεται σκληρά, προσαρμόζοντας την ελ-
ληνική γραφειοκρατική πραγματικότητα στις ανάγ-
κες της εποχής, προτού αυτή μας ξεπεράσει.

Θα μου πείτε, εντάξει, σιγά το κατόρθωμα…
Δεν θα διαφωνήσω.
Καλό θα ήταν, όμως, να μη λησμονούμε ότι όσοι

επικαλούνται ότι αυτό δεν είναι κάτι σπουδαίο, δια-
μαρτύρονται ότι πέντε χρόνια δεν πρόλαβαν και ότι
κακώς, εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση… κυ-
βερνά!

Και συνεχίζουμε…

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki
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Οι… νέοι ιπτάμενοι φρουροί 

Ε
κκινεί η δοκιμαστική λειτουργία
των δύο αερόστατων που θα απο-
τελούν τα «μάτια» της Frontex και
του Λιμενικού Σώματος στα χερ-

σαία και τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Το
πρώτο ζέπελιν βρίσκεται ήδη στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης και το δεύτερο θα εγκα-
τασταθεί σε περίπου δέκα μέρες σε στρα-
τιωτικό φυλάκιο της Λήμνου κοντά στο χω-
ριό Πλάκα.

Τα δύο αερόστατα δεν θα κινούνται κατά
μήκος των συνόρων, αλλά θα αιωρούνται
πάνω από τις βάσεις τους, καταγράφοντας
κινήσεις σε μεγάλη ακτίνα τόσο στην ελλη-
νική όσο και στην τουρκική πλευρά. Τα
«Eagle Owl», όπως λέγονται, θα πετούν σε
διάφορα ύψη ώστε να αξιολογηθούν η απο-
τελεσματικότητά τους στην ανίχνευση πα-
ράτυπων μεταναστών αλλά και η από αέρος
υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διά-
σωσης, καθώς και αντιμετώπισης του δια-
συνοριακού εγκλήματος. Σκοπός της τε-
τράμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας είναι
να αποτιμηθούν η επιχειρησιακή ικανότητα
αλλά και το κόστος χρήσης και συντήρησης
των ζέπελιν ώστε να αναπτυχθούν και σε
άλλες περιοχές όπου παρατηρείται αύξηση
των μεταναστευτικών ροών.

Ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει υπερ-

σύγχρονες κάμερες υψηλής ευκρίνειας με
εμβέλεια που ξεπερνά τα 10 μίλια. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι το ζέπελιν που βρίσκεται
στην Αλεξανδρούπολη καλύπτει την περιο-
χή από το λιμάνι της πόλης μέχρι το δέλτα
του Έβρου. Διαθέτουν ακόμη θερμικές κά-
μερες για την καταγραφή εικόνας ακόμη
και μετά τη δύση του ηλίου αλλά και ραντάρ
ώστε να είναι αποτελεσματικά σε συνθήκες
χαμηλής ορατότητας. Έχουν ακόμη τη δυ-
νατότητα να λαμβάνουν φωτογραφίες και
βίντεο.

Το «Eagle Owl» είναι το πλέον σύγχρονο
αερόστατο του είδους με μήκος που φτάνει
τα 20 μέτρα και ύψος πτήσης από 300 έως
1.000 μέτρα. Μάλιστα, για να αποφύγουν
την έκδοση ΝOTAM, που θα προκαλούσε
προβλήματα στην αεροπορική κίνηση, οι
ελληνικές Αρχές αποφάσισαν τα δύο αερό-
στατα να είναι δεμένα με συρματόσχοινα
ώστε να παραμένουν σχεδόν ακίνητα.

Η πρώτη δοκιμαστική πτήση του αερό-
στατου έγινε το καλοκαίρι του 2019 στη Σά-

μο με εντυπωσιακά αποτελέσματα, αφού,
σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου
Μετανάστευσης, οι ροές σε βάθος χρόνου
μειώθηκαν έως και 80%. Τα δύο ζέπελιν μι-
σθώθηκαν έναντι τριών εκατομμυρίων ευ-
ρώ και η περίοδος εφαρμογής του προ-
γράμματος κυμαίνεται από τέσσερις έως
έξι μήνες. 

Τουρκικές προβοκάτσιες
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα συνεχίζει τον

«πόλεμο» λάσπης, με το τουρκικό υπουρ-
γείο Άμυνας να δημοσιεύει βίντεο, τραβηγ-
μένο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος,
κατηγορώντας την Αθήνα για δήθεν επανα-
προωθήσεις μεταναστών από το ελληνικό
Λιμενικό. Το βίντεο είναι αμφιβόλου γνη-
σιότητας και, σύμφωνα με την Αθήνα, εν-
τάσσεται στην επιχείρηση προβοκάτσιας
της Άγκυρας σε βάρος της Αθήνας.

Το τελευταίο διάστημα το τουρκικό Επι-
τελείο καταβάλλει προσπάθειες να πείσει
τη διεθνή κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα, κατά
παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, απωθεί
μετανάστες προς την Τουρκία, κλείνοντας
τα μάτια στην πραγματικότητα που θέλει τις
τουρκικές ακταιωρούς να συνοδεύουν τις
λέμβους και σε αρκετές περιπτώσεις να
εμπλέκονται με επικίνδυνους ελιγμούς και

προειδοποιητικές βολές με ελληνικά και
κυπριακά σκάφη. Πριν από λίγες μέρες
τουρκικό πλοίο είχε επιτεθεί εναντίον κυ-
πριακού καταδιώκοντάς το μέχρι το κατα-
φύγιο του Κάτω Πύργου, ενώ έριξε προει-
δοποιητικά πυρά προκαλώντας «θερμό
επεισόδιο» στα νερά της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Στην προσπάθεια σπίλωσης εντάσ-
σεται και η αποστολή ξένων δημοσιογρά-
φων που οργάνωσε η Άγκυρα στα ελληνο-
τουρκικά θαλάσσια σύνορα. Η τουρκική
ακτοφυλακή, μάλιστα, παρείχε όλες τις δι-
ευκολύνσεις, ακόμη και τις λέμβους με
τους μετανάστες, ώστε να εξυπηρετήσει
την προπαγάνδα της.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Εκκινεί η δοκιμαστική 
λειτουργία των δύο 
αερόστατων που θα 
αποτελούν τα «μάτια» της
Frontex και του Λιμενικού
Σώματος στα χερσαία και τα
θαλάσσια σύνορα της χώρας



Εκκλησία, η επόμενη μέρα
Το ότι οι διεργασίες στην
Εκκλησία για τη διαδοχή
του Αρχιεπισκόπου Ιερώ-
νυμου έχουν ξεκινήσει,
είναι γνωστό. Μάλιστα,
ειδικά δύο μητροπολίτες
κινούνται με μεγάλη τα-
χύτητα και είναι ενεργοί
στο παρασκήνιο: ο Δημη-
τριάδος Ιγνάτιος και ο
Μεσσηνίας Χρυσόστο-
μος. Μάλιστα, καλά ενημερωμένοι παράγοντες στον χώρο της Εκκλη-
σίας τοποθετούν την παρέμβαση του μητροπολίτη Μεσσηνίας υπέρ
του εμβολιασμού στο πλαίσιο της κινητικότητας που επιδεικνύει για
την «επόμενη μέρα» στην Εκκλησία.

Παρεμβάσεις
Εδώ και πολλές ημέρες, με
αφορμή την αποκάλυψη του
Παύλου Πολάκη στο Face-
book ότι ο ίδιος δεν έχει εμ-
βολιαστεί γιατί, όπως έγρα-
ψε, «δεν έχει κανένα νόημα»,
ο ΣΥΡΙΖΑ βάλλεται και κατη-
γορείται ότι ψαρεύει στα θολά
νερά των αντιεμβολιαστών.
Όμως, από την ηγεσία του
κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης προσπάθη-
σαν να διορθώσουν το κακό,
με απανωτές παρεμβάσεις
υπέρ των εμβολίων.

Καμπάνια
Τα χαρακτηριστικά της καμπάνιας για την

ενίσχυση του εμβολιασμού που έχει

εξαγγείλει το Κίνημα Αλλαγής παρου-

σίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμμα-

τος, Παύλος Χρηστίδης. «Πιστεύουμε

στον εμβολιασμό επειδή νοιαζόμαστε για

τους συνανθρώπους μας. Με το εμβόλιο ουσιαστικά παίρνουμε τις

ζωές μας πίσω που η πανδημία μας έχει στερήσει αυτά τα δύσκολα

χρόνια», ανέφερε ο κ. Χρηστίδης. 

Άλλος
σχεδιασμός
Αν και μεσούσης της πανδημίας είναι

δύσκολοι καιροί για πολιτικές νεολαί-

ες, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει προ-

σανατολισμό. Προετοιμάζει αντί για

ένα ενιαίο φεστιβάλ -όπως γινόταν κά-

θε χρόνο με το φεστιβάλ «Σπούτνικ»-

διάφορα τοπικής φύσης events φέτος.

Η σύγχυση του ΠΟΥ με την πανδημία

Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανα-
φέρθηκε στο ενδεχόμενο να χρειαστεί μια
ενισχυτική δόση των εμβολίων κατά του κο-

ρονοϊού, σημειώνοντας ότι ακόμη αυτό δεν είναι ξε-
κάθαρο και ότι χρειάζεται να συλλεχθούν περισσότε-
ρα δεδομένα.

«Δεν γνωρίζουμε αν οι ενισχυτικές δόσεις θα χρει-
αστούν για τη διατήρηση της προστασίας ενάντια στην
Covid-19 μέχρι να συλλεχθούν επιπλέον δεδομένα,
όμως το θέμα εξετάζεται από τους ερευνητές», απάντη-
σε ο ΠΟΥ σε μια ερώτηση του πρακτορείου Reuters.

«Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα διαθέσιμα για
το πόσο διαρκεί η προστασία από τις δόσεις που χο-
ρηγούνται σήμερα και για το αν μια ενισχυτική τρίτη
δόση θα ήταν ωφέλιμη και για ποιον», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται πως η Pfizer Inc σχεδιάζει να ζητή-
σει από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ την έγκριση
μιας τρίτης δόσης του εμβολίου της κατά του κορο-
νοϊού μέσα στον επόμενο μήνα. Κανείς πάντως δεν
υποστηρίζει ότι τα πράγματα με την πανδημία βαί-
νουν ομαλά, αντίθετα πολλοί υποστηρίζουν ότι περι-
πλέκονται.
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Π ροεδρικό διάταγμα για την προώθηση του
ανταγωνισμού στην οικονομία των ΗΠΑ, το
οποίο μεταξύ άλλων στοχοποιεί επιχειρη-

ματικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εταιρείες
της Silicon Valley, υπέγραψε ο Αμερικανός πρό-
εδρος Τζο Μπάιντεν.

Μεταξύ πολλών άλλων διατάξεων το διάταγμα
στοχεύει στη μείωση των τιμών των συνταγογρα-
φούμενων φαρμάκων, στην απαγόρευση ή τον πε-
ριορισμό μη ανταγωνιστικών συμφωνιών, για τις
οποίες ο Λευκός Οίκος λέει ότι εμποδίζουν την οι-
κονομική κινητικότητα και καταργούν τους παρό-
χους υπηρεσιών Big Tech και Διαδικτύου.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται σε δύο
κυρίως σημεία. Το ένα αφορά τη μείωση των τιμών
των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, γεγονός που
θίγει άμεσα τα συμφέροντα των φαρμακευτικών κο-
λοσσών.

Μάλιστα, το Οβάλ Γραφείο θέλει να μπει φραγμός
στις πρακτικές των φαρμακευτικών να πληρώνουν
τις εταιρείες γενοσήμων για να καθυστερούν την εί-
σοδο στην αγορά φτηνότερων βερσιόν των φαρμά-
κων τους.

Το δεύτερο αφορά τους τεχνολογικούς ομίλους
που μπαίνουν στο μικροσκόπιο για σειρά ζητημά-
των, από τη χρήση των προσωπικών στοιχείων των
καταναλωτών έως τους όρους που διέπουν τις εξα-
γορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο, αντανακλών-
τας την επιφυλακτική στάση του Οβάλ Γραφείου
απέναντι στην υπερβολική δύναμη που έχουν συγ-
κεντρώσει οι συγκεκριμένοι.

Το προεδρικό διάταγμα ενισχύει τον ανταγωνισμό
στην ευρυζωνικότητα και επεκτείνει την επίθεση
του Μπάιντεν σε εταιρείες Big Tech όπως η Amazon
και το Facebook.

Καθιερώνει μια πολιτική σε επίπεδο διοίκησης
για τον μεγαλύτερο έλεγχο των συγχωνεύσεων,
συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων συγ-
χωνεύσεων.

Η εντολή του Μπάιντεν καλεί επίσης την Ομο-
σπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να δημιουργήσει νέ-
ους κανόνες για τη συλλογή δεδομένων και να εμ-
ποδίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε διαδικτυακές
αγορές.

Το διάταγμα περιλαμβάνει 72 πρωτοβουλίες για
περισσότερες από δώδεκα ομοσπονδιακές υπηρε-
σίες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Μια σειρά δράσεων έχει να κάνει με την αγροτική
βιομηχανία, περιλαμβάνοντας νέους κανόνες που
θα διευκολύνουν τους μικρούς παραγωγούς και
κτηνοτρόφους να αντιστέκονται στις πιέσεις των
μεγάλων παραγωγών σε περίπτωση που λαμβάνουν
χαμηλότερες τιμές για τα προϊόντα τους.

Φαίνεται ότι ο Μπάιντεν αθόρυβα αλλά δυναμικά
προωθεί το δικό του δόγμα.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το νέο δόγμα 
Μπάιντεν

anetnews24@gmail.com 
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Χαρτοπόλεμος άνευ κυρώσεων
Καταδικάζουν με ανακοινώσεις την Άγκυρα για τα Βαρώσια - Η Μέρκελ κρατά ίσες αποστάσεις

Μ
ε ομοβροντία ανακοινώσεων που καταδικά-
ζουν τις παράνομες και μονομερείς τουρκικές
ενέργειες στην κατεχόμενη Κύπρο απαντά η
διεθνής κοινότητα, στέλνοντας ένα ηχηρό μή-

νυμα στον Ερντογάν και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τα-
τάρ. Βέβαια, για την ώρα άπαντες περιορίζονται σε χαρτοπό-
λεμο κατά της Άγκυρας, καθώς δεν υπάρχουν κυρώσεις.

Οι Βρυξέλλες αφήνουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο ανά-
κλησης των μέτρων της θετικής ατζέντας, με την εκπρόσωπο
της Κομισιόν Ναμπίλα Μασράλι να τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρακολουθεί «πολύ στενά» την κατάσταση. «Οι
ηγέτες της Ε.Ε. έχουν ορίσει ένα σαφές και στενό πλαίσιο για
τη σχέση μας με την Τουρκία και αυτό το πλαίσιο βασίζεται
σε μια αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση», είπε η
αξιωματούχος της Επιτροπής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η
ανάκληση των μέτρων είναι πλέον στο τραπέζι.

Την ίδια ώρα η Αθήνα επιχειρεί να διεθνοποιήσει το ζήτη-
μα ώστε να μη μείνει ατιμώρητη η τουρκική προκλητικότητα.
Ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Επικε-
φαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, στον
απόηχο της επίσκεψής του στη Λευκωσία. Ο κ. Δένδιας ενη-
μέρωσε τον κ. Μπορέλ για τις εξελίξεις στα Βαρώσια και
υπογράμμισε την ανάγκη έκτακτης σύγκλησης του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Για το ίδιο θέ-
μα ενημέρωσε και τον Σλοβένο υπουργό Εξωτερικών, κα-
θώς η Σλοβενία ασκεί αυτό το εξάμηνο την προεδρία του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε και με τον
Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη για τον συντονισμό
των ενεργειών Αθήνας - Λευκωσίας. «Ούτε η Ελλάδα ούτε η
Κυπριακή Δημοκρατία ούτε, νομίζουμε, ο Οργανισμός Ηνω-
μένων Εθνών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ανεχθούν την
τουρκική παραβατικότητα, την επιβολή τετελεσμένων επί
του εδάφους», δήλωσε ο κ. Δένδιας λίγο πριν αναχωρήσει
από τη Λευκωσία, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη.

Κατά των τουρκικών μεθοδεύσεων τάχθηκε και η Γερμα-
νία, με την καγκελάριο Μέρκελ να κάνει λόγο για «πισωγύρι-
σμα» από την τουρκική πλευρά. «Η κατάσταση δυσχεραίνει,
καθώς ως προς την Κύπρο ο πρόεδρος της Τουρκίας, απο-
κλίνων από τις αποφάσεις του ΟΗΕ για μια Διζωνική Δικοι-
νοτική Ομοσπονδία, τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρα-
τών, κάτι που δεν γίνεται δεκτό από την ελληνοκυπριακή
πλευρά. Αυτό που έγινε σίγουρα ήταν ένα πισωγύρισμα. Αλ-
λά αυτά τα πισωγυρίσματα δεν πρέπει να μας αποθαρρύ-
νουν», πρόσθεσε κρατώντας τακτική ίσων αποστάσεων, κα-
θώς δήλωσε ότι η Γερμανία καταβάλλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για καλές σχέσεις με την Άγκυρα.

Άμεση ήταν και η κινητοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών,

Σε διπλωματικό πυρετό βρίσκεται και
η Λευκωσία, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
να ενημερώνει τον Αμερικανό ομόλογό
του Άντονι Μπλίνκεν. «Επανέλαβα στον
υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής
Δημοκρατίας ότι οι ΗΠΑ καταδικάζουν
την τουρκοκυπριακή ανακοίνωση με την
υποστήριξη της Τουρκίας για τα Βαρώ-
σια. Αυτό είναι απαράδεκτο και ασύμβα-
το με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ», ανέφερε ο

επικεφαλής της αμερικανικής διπλωμα-
τίας. «Χαστούκι» ήρθε και από την Αίγυ-
πτο, με το Κάιρο να αποδοκιμάζει τις μο-
νομερείς ενέργειες της Τουρκίας, εκ-
φράζοντας παράλληλα την ανησυχία του
για αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Στο μπαράζ των καταδικαστικών δη-
λώσεων απάντησε ο εκπρόσωπος του
ΑΚΡ και στενός συνεργάτης του Ερντο-
γάν Ομέρ Τσελίκ, αξιώνοντας την ανά-

κληση των ανακοινώσεων της Μεγάλης
Βρετανίας, των ΗΠΑ, της Ρωσίας και του
Ισραήλ. «Περιμένουμε να επανεξετά-
σουν τις δηλώσεις τους και να τηρήσουν
δίκαιη στάση σε δύο κράτη και δύο κοι-
νότητες. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπο-
στηρίζει τα δικαιώματα της Τουρκοκυ-
πριακής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύ-
πρου, που είναι ανεξάρτητο κράτος»,
υποστήριξε ο Τσελίκ.

Απάντηση με θράσος

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμε-
ρικανικής Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ να στάζει «φαρμάκι» για
την Άγκυρα. «Αυτή η παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου είναι απα-
ράδεκτη και αναμένω να ακούσω ένα σχέδιο για το πώς θα αντα-
ποκριθεί η κυβέρνηση Μπάιντεν. Οι ενέργειες του Ερντογάν δεν
αφορούν μόνο στην Κύπρο, αλλά σηματοδοτούν μια κρίσιμη δο-
κιμασία για το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και την αντίδραση
των ΗΠΑ», τόνισε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την Αμερι-
κανίδα υφυπουργό Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ να χαρακτηρί-
ζει «προκλητική, απαράδεκτη και επιζήμια για τις προοπτικές

επανάληψης των συνομιλιών» την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν
για το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης. Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, μά-
λιστα, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση και προσωπικά κατά του Τούρ-
κου προέδρου, τον οποίο κατηγόρησε για αντιδημοκρατική συμ-
περιφορά. 

«Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει καταπατήσει με τραγικό τρόπο
τους δημοκρατικούς θεσμούς, φυλακίζει δημοσιογράφους, στο-
χοποιεί με συλλήψεις την αντιπολίτευση και προσπαθεί να σιγή-
σει καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτές είναι οι ενέργειες μιας αδύ-
ναμης κυβέρνησης, όχι μιας παγκόσμιας δύναμης. Και πρέπει να
την αντιμετωπίσουμε ως τέτοια». 
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Τρία χρόνια από την τραγωδία
Από τη Μαρία Δήμα

Τ η μνήμη των συνανθρώπων μας
που έχασαν τη ζωή τους τον
εφιαλτικό Ιούλιο του 2018 μέσα

στην πύρινη κόλαση στο Μάτι τιμούν σή-
μερα συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες
στο σημείο όπου γράφτηκε ο τραγικός
επίλογος των 102 ψυχών, με τη χώρα μας
να γίνεται για ακόμη μια φορά με αρνητι-
κό τρόπο «πρωτοσέλιδο» διεθνώς!

Οι συνέπειες ήταν ανυπολόγιστες με
το τεράστιο κενό που άφησαν πίσω τους
τα θύματα, αλλά και με τους δεκάδες αν-
θρώπους που υπέστησαν εγκαύματα, τις
οικογένειες που ξεσπιτώθηκαν βλέπον-
τας το βιος τους να μετατρέπεται σε απο-
καΐδια και την καταστροφή που προκά-
λεσε η φονική πυρκαγιά στο οικοσύστη-
μα, όταν ανεξέλεγκτη πέρασε τη λεωφό-
ρο Μαραθώνος έφτασε στη θάλασσα!

Τρία χρόνια μετά και οι συγγενείς τό-
σων αθώων ψυχών (μανάδες, αδέρφια,
σύζυγοι και πατέρες) με ανεπούλωτες
πληγές έχουν επιδοθεί σε έναν δικαστι-
κό αγώνα, αφού από τα στοιχεία που
έχουν συγκεντρωθεί και περιλαμβάνον-
ται στην ογκωδέστατη δικογραφία που

έχει σχηματιστεί προκύπτουν τα ολέθρια
λάθη και οι παραλείψεις, η παντελής
απουσία του κρατικού μηχανισμού εκεί-
νες τις κρίσιμες ώρες και ο κακός συντο-
νισμός, μια και αρκετά από τα αεροσκά-
φη που θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν στην επιχείρηση κατάσβεσης της
πυρκαγιάς έμειναν στο έδαφος, ενώ οι
αρμόδιες Αρχές γνώριζαν για τους πρώ-
τους νεκρούς πριν από τη σύσκεψη με
τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ανάμεσα στα στοιχεία της δικογρα-
φίας και οι επικοινωνίες από τους Πύρ-
γους Ελέγχου των αεροδρομίων, οι οποί-
ες δείχνουν ότι το διάστημα μεταξύ 16:26
και 16:37 της 23ης Ιουλίου 2018 δύο ελι-
κόπτερα έλαβαν εντολή να μην απογει-
ωθούν, το ένα με εντολή της διοίκησης
και το άλλο με εντολή της Προεδρίας της
Δημοκρατίας, και έμειναν ακινητοποι-
ημένα για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή για την
παραλαβή του τότε Προέδρου της Δημο-
κρατίας Προκόπη Παυλόπουλου από την
Τρίπολη.

Μόλις τον περασμένο Μάιο και ύστερα
από ανάκριση δύο ετών η δικογραφία της
φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι έφυγε για
το Δικαστικό Συμβούλιο από τον ανακρι-

τή Αθανάσιο Μαρνέρη, ο οποίος ολοκλή-
ρωσε την επίπονη έρευνά του έπειτα από
τρία «όχι» που εισέπραξε από την Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών για μετατροπή των
κατηγοριών από πλημμελήματα σε κα-
κουργήματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της
δημοσιότητας, οι απομαγνητοφωνημέ-
νες συνομιλίες που περιήλθαν στα χέρια
της Δικαιοσύνης μετά την κατάσχεση
από τον δικαστικό λειτουργό του επίμα-
χου καταγραφικού από το Ενιαίο Συντο-
νιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ),
ενδεικτικό για την κατάσταση που επι-
κρατούσε εκείνες τις εφιαλτικές ώρες
στην Ανατολική Αττική, είναι το περιεχό-
μενο ηχητικού ντοκουμέντου που αφορά
σε συνομιλία που είχε αξιωματικός υπη-
ρεσίας από το Κέντρο Επιχειρήσεων της
Πυροσβεστικής, την ώρα που βρισκόταν
σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη, παρουσία
του κ. Τσίπρα και του αρμόδιου τότε
υπουργού κ. Τόσκα.

Συγκεκριμένα, στη συνομιλία αυτή
αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας ζητεί να ενημερωθεί αν υπάρχουν
νεκροί και λαμβάνει χώρα ο εξής διάλο-
γος:

- Έχουμε μια ευρεία σύσκεψη. Έχουν
έρθει εδώ τώρα ο πρωθυπουργός και ο
υπουργός ο κ. Τόσκας. Μπορείτε να μου
δώσετε σαφή εικόνα για τους νεκρούς;

- Για τους νεκρούς προς το παρόν
εμείς έχουμε παραλάβει έναν. Υπάρχουν
και άλλοι νεκροί όμως, τους οποίους δεν
έχουμε παραλάβει... Δίνουμε βάση πρώ-
τα από όλα σε τραυματίες. Έχουν κατέβει
κάτω ομάδες γιατρών στους τραυματίες.
Νεκρούς παραλαμβάνουμε μόνο αν είναι
μέσα στον δρόμο. Αν είναι μέσα σε σπί-
τια, δεν παραλαμβάνουμε προς το παρόν
νεκρούς... Και το ξέρει αυτό και η Πολιτι-
κή Προστασία. Τα περιστατικά είναι πάρα
πολλά. Έχει ενεργοποιηθεί ομάδα που
είναι για τις κρίσεις, έχουν βγει πολλά
αυτοκίνητα στον δρόμο. Έχουμε κάνει
ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον κόσμο...

Στο σημερινό προσκλητήριο νεκρών
θα διαβαστούν 102 ονόματα, ανάμεσά
τους τα αδερφάκια Φύτρου μαζί με τον
πατέρα τους, η οικογένεια Χερουβείμ με
τα κοριτσάκια της, οι παππούδες Φιλιπ-
πόπουλοι μαζί με τις δύο εγγονούλες
τους, αντρόγυνα και άλλοι γονείς με παι-
διά, ξένοι παραθεριστές και ένα αβάπτι-
στο μωράκι.
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Ν
α θωρακίσουν τον τουρισμό
και την εστίαση από τη δια-
σπορά του κορονοϊού και την
επέλαση της μετάλλαξης Δέλ-

τα επιχειρούν κυβέρνηση και λοιμωξιο-
λόγοι. Για τον λόγο αυτό ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς
ανακοίνωσε χθες ότι όλοι οι μη εμβολια-
σμένοι εργαζόμενοι σε αυτούς τους δύο
κλάδους θα πρέπει να υποβάλλονται σε
δύο τεστ την εβδομάδα, ένα rapid και ένα
αυτοδιαγνωστικό (self test). Παράλληλα,
ο κ. Χαρδαλιάς έκανε γνωστό ότι τα πρό-
σθετα μέτρα που ξεκίνησαν να εφαρμό-
ζονται στη Μύκονο από το περασμένο
Σάββατο δείχνουν ότι κατάφεραν μερι-
κώς να ανακόψουν την περαιτέρω δια-
σπορά του ιού και την εκθετική αύξηση
των κρουσμάτων. Μέτρα τα οποία
ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα το πρωί και των
οποίων την παράταση ή όχι, όπως ανακοί-
νωσε, «θα την αξιολογήσουμε τα επόμενα
24ωρα και εγκαίρως θα γίνουν οι σχετι-
κές ανακοινώσεις».

Στο μεταξύ, επιπλέον 2.604 νέα κρού-
σματα κορονοϊού ανακοίνωσε χθες ο ΕΟ-
ΔΥ. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν
επίσης 5 θάνατοι ασθενών, ενώ 126 νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι. Στο κόκκινο
παραμένει η Αττική με 1.066 νέα κρού-
σματα, ενώ ανησυχία υπάρχει και για την
Κρήτη με 286 νέες μολύνσεις.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη μετάλ-
λαξη Δέλτα έκρουσε χθες το πρωί ο πρό-
εδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέ-
ας. Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, η συγκεκριμένη
μετάλλαξη μεταδίδεται με τρομακτικό
τρόπο, κάτι που καθιστά επιβεβλημένο
τον εμβολιασμό. «Η μετάλλαξη Δέλτα εί-
ναι η κυρίαρχη στα καινούργια κρούσμα-

τα στη χώρα μας. Είχαμε ανακοινώσει το
60%-61% των καινούργιων στελεχών προ
ημερών. Σύμφωνα με τα καινούργια στοι-
χεία, ανεβαίνει γοργά περίπου 10 μονά-
δες την εβδομάδα. Θα φτάσει γρήγορα το
70%, πλέον το παρατηρούμε και στα νη-
σιά, ειδικά στα νησιά που έχουν αύξηση
κρουσμάτων», σημείωσε.

Χθες, κατά την ενημέρωση για την πο-
ρεία της πανδημίας Covid-19, η καθηγή-
τρια Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε πως
παρά την προσωρινή ύφεση των κρου-
σμάτων που καταγράφεται την τελευταία
εβδομάδα, συνεχίζεται η αυξητική τάση

του επιδημικού κύματος του κορονοϊού
στη χώρα μας. «Η νυχτερινή διασκέδαση
αλλά και η μόλυνση στο οικογενειακό και
εργασιακό περιβάλλον παραμένουν από
τους κύριους παράγοντες μετάδοσης του
ιού στην κοινότητα», σημείωσε.

Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό απ’ όσα εί-
πε η κυρία Παπαευαγγέλου είναι ότι ήδη
ο ιός καταφέρνει να μολύνει ανθρώπους
που είναι ανεμβολίαστοι στην ηλικιακή
ομάδα των 40 έως 60 ετών. Παρότι, όπως
είπε, η διάμεση ηλικία των νέων κρου-
σμάτων είναι τα 26 έτη, αυξήθηκε σημαν-
τικά το ποσοστό αυτών που μολύνονται -

άνω των 40 ετών- την τελευταία εβδομά-
δα. Αυτό εξηγεί και το γεγονός της αύξη-
σης κατά 70% των εισαγωγών την περα-
σμένη εβδομάδα στα νοσοκομεία.

Διπλό τεστ για τους ανεμβολίαστους 

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Βρετανία, με σχεδόν
1 εκατομμύριο πολίτες να είναι σε καραντίνα και με πολλούς
τομείς της οικονομίας να υπολειτουργούν. Η Ομοσπονδία
Βρετανών Διανομέων Τροφίμων απηύθυνε έκκληση στην
κυβέρνηση Τζόνσον να χαλαρώσει τους κανόνες αυτοαπο-
μόνωσης για όσους έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα
Covid-19, καθώς μεταξύ άλλων απειλείται ο ανεφοδιασμός
των σουπερμάρκετ.

Το στοίχημα του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόν-
σον να ξανανοίξει την οικονομία της Αγγλίας μετά τον εμβο-
λιασμό πολλών ανθρώπων κατά του Covid-19 έχει αμαυρω-
θεί από τη λεγόμενη «pingdemic» (ένα λογοπαίγνιο με τις λέ-
ξεις «ping», τον ήχο της ειδοποίησης που λαμβάνει κάποιος
στο κινητό του, και το «epidemic»), με πολλούς ανθρώπους

να λαμβάνουν ειδοποίηση από την ει-
δική εφαρμογή ότι πρέπει να παρα-
μείνουν σε καραντίνα για δέκα μέρες.

Η δραστική μείωση του προσωπι-
κού έχει προκαλέσει χάος σε διάφο-
ρους τομείς όπως το χονδρεμπόριο, τα
σουπερμάρκετ, η μεταφορά εμπορευ-
μάτων, ο μεταποιητικός τομέας και ο
τομέας της φιλοξενίας. Σε αντίδραση,
πολλοί πολίτες έχουν απλώς διαγρά-
ψει την εφαρμογή από τα τηλέφωνά
τους. Οι Βρετανοί υπουργοί τονίζουν ότι η εφαρμογή συμ-
βάλλει σημαντικά στην ανάσχεση της εξάπλωσης του Covid-
19, την ώρα που παρατηρείται έξαρση των κρουσμάτων στη

χώρα, με περισσότερα από 44.000
να καταγράφονται μόνο την Τετάρ-
τη 21 Ιουλίου.

Στο πρωτοσέλιδό τους βρετανι-
κές εφημερίδες είχαν χθες φωτο-
γραφίες άδειων ραφιών στα σου-
περμάρκετ. Πολλές αλυσίδες σου-
περμάρκετ, όπως και η ένωση πα-
ραγωγών κρέατος και εταιρείες με-
ταφορών καταγγέλλουν την έλλει-
ψη εργατικών χεριών, καθώς μέρος

των εργαζομένων τους αναγκάστηκε να μπει σε καραντίνα. Η
αλυσίδα διανομής τροφίμων στη Βρετανία «βρίσκεται στα
πρόθυρα κατάρρευσης».

Βρετανία: Αδειάζουν τα ράφια στα σουπερμάρκετ - Σε καραντίνα 1 εκατομμύριο πολίτες 

Τι ισχύει για τους 
εργαζόμενους σε εστίαση 
και τουρισμό - Καλύτερη 
η εικόνα στη Μύκονο… 
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Αλεξανδρούπολη

Αγωγός ύδρευσης για 
την ενίσχυση της Δ.Ε. Φερών

Τη σύμβαση κατασκευής αγωγού ύδρευσης για την
ενίσχυση της Δ.Ε. Φερών, ένα μεγάλο έργο υποδο-
μής αρχικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ, υπέ-
γραψε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμ-
πούκης. Το έργο προβλέπει κατασκευή νέου κατα-
θλιπτικού αγωγού, μήκους 10.000,00 μ., από τη γεώ-
τρηση Γ2 σε υψόμετρο εδάφους +25,00 μ. που βρί-
σκεται στο υδρευτικό πεδίο της Ιτέας προς τη Δεξα-
μενή Δ1 που βρίσκεται στον λόφο της Αγίας Παρα-
σκευής βόρεια της πόλης των Φερών. Στοχεύει στην
εξάλειψη φαινομένων διακοπής ή χαμηλής πίεσης
νερού με την ενίσχυση της υφιστάμενης λειτουργίας,
γεγονός που επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη λει-
τουργία των δύο γεωτρήσεων στην Ιτέα που μέχρι σή-
μερα είναι αδύνατη.

Κεντρική Μακεδονία

Ευρωπαϊκό Βραβείο Προώθησης
της Επιχειρηματικότητας 2021

Ο Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με
την υποψηφιότητά του στην κατηγορία «προώθηση της επιχειρη-
ματικότητας», αναδείχθηκε ως ο ένας εκ των δύο εθνικών νικητών
στον διαγωνισμό Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχει-
ρηματικότητας 2021. Η πρωτοβουλία «One Stop Liaison Office -
Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επι-
χειρηματικότητας» είναι μια δράση υποστήριξης της στρατηγικής
έξυπνης ειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, με αντικείμενο τη δι-
κτύωση και συνεργασία του οικοσυστήματος καινοτομίας και επι-
χειρηματικότητας της περιοχής. Το «One Stop Liaison Office» λει-
τουργεί από τις 13 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο του έργου «Μηχανι-
σμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρημα-
τικότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αναδεικνύει στρατηγικές και σχέδια
δράσης που θα υποστηρίξουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα
και θα αναπτύξουν φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες και
προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία για τις διεθνείς αγορές, θα
δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και θα παραγάγουν
ευημερία.

Στο πλευρό του ευάλωτου πληθυσμού της πόλης στέκεται ο Δήμος Αθηναίων υλοποιώντας
πολύπλευρες δράσεις για την υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξή του. Σε συνέχεια της
επιτυχίας των προγραμμάτων που δημιούργησε πέρσι το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του
Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) για τη στήριξη νοικοκυριών που υπέστησαν σημαντική απώλεια
εισοδήματος εξαιτίας των πρωτόγνωρων συνθηκών που δημιούργησε ο κορονοϊός, το ΚΥΑΔΑ
στηρίζει ξανά 340 νοικοκυριά της Αθήνας που «χτυπήθηκαν» από την πανδημία, με ένα νέο
δεκάμηνο πρόγραμμα στήριξης, σε συνεργασία με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής
και τη Lidl Ελλάς. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι 340 οικογένειες θα λαμβάνουν ανά
δεκαπενθήμερο πακέτα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης (προϊόντα ατομικής υγιεινής,
οικιακής καθαριότητας, χαρτικών κ.λπ.), καθώς και ψυχοκοινωνική στήριξη από τους επιστήμονες
του ΚΥΑΔΑ (κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους), που «τρέχουν» το πρόγραμμα.

Σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας του
επιδημιολογικού χάρτη βρίσκεται η Πάρος,
καθώς παρουσιάζει αύξηση ιικού φορτίου
άνω του 180% και κινδυνεύει να τεθεί υπό
καθεστώς τοπικού lockdown. Μπροστά σε
αυτή την τραγική πραγματικότητα, έκκληση
προς όλους όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, να
σπεύσουν να το κάνουν και να εφαρμόζουν
πιστά τα μέτρα προστασίας τόσο στην προ-
σωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή,
απευθύνει ο δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κω-
βαίος σε μήνυμά του προς τους κατοίκους
του νησιού. Επισημαίνει πως «παρόλο που
μέχρι τώρα η Πάρος βρίσκεται ψηλά στις θέ-
σεις των νησιών αλλά και της χώρας στα πο-
σοστά του εμβολιασμού στον ντόπιο πληθυ-
σμό, η εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα και ο
ταχύτατος τρόπος με τον οποίο αυτή μεταδί-
δεται στον πληθυσμό, αλλά και η υψηλή επι-
σκεψιμότητα στο νησί, που βρίσκεται και
φέτος στην κορυφή της προτίμησης των ξέ-
νων και Ελλήνων επισκεπτών, δεν μας επι-
τρέπουν να εφησυχάζουμε».

!Πάρος

Έκκληση του δημάρχου 
για να μην μπει το νησί 
σε lockdown

Λαγκαδάς

Επέκταση αποχετευτικών
δικτύων σε οικισμούς
Ένα σημαντικό έργο υποδομής με μεγάλη περιβαλ-
λοντική διάσταση και κοινωνικό όφελος για τους κα-
τοίκους του Δήμου Λαγκαδά, το οποίο θα επιλύσει
διαχρονικά προβλήματα στη διαχείριση των αστικών
λυμάτων, ξεκίνησε να υλοποιείται. Το έργο έχει συ-
νολικό προϋπολογισμό 2.582.830 ευρώ και αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023.
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Νέο πρόγραμμα στήριξης 340 οικογενειών 
που «χτυπήθηκαν» από την πανδημία

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα
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E
να ακόμα βήμα για την αναμόρφωση
της Ανατολικής Αττικής πραγματο-
ποιήθηκε με την εκκίνηση του μεγά-

λου έργου ολοκληρωμένης αποχέτευσης
και επεξεργασίας λυμάτων στον Δήμο Ρα-
φήνας-Πικερμίου. Η χρηματοδότηση του
έργου εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττι-
κής μέσω του ΕΣΠΑ και είναι συνολικού
προϋπολογισμού 63,7 εκατ. ευρώ. Η σύμ-
βαση ανάθεσης που αφορά την κατασκευή
του δικτύου αποχέτευσης υπεγράφη πα-
ρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη και του δημάρχου της πόλης
Ευάγγελου Μπουρνού στη Ραφήνα, από
τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο
της ΕΥΔΑΠ Αναστάσιο Τόσιο και τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο της αναδόχου κατα-
σκευαστικής εταιρείας.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης, πρόκειται για την πρώτη
από τις τέσσερις συνολικά εργολαβίες του
μεγάλου έργου που θα αναμορφώσει την
ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας ση-
μαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για την
τοπική κοινωνία και περιβαλλοντικά οφέ-

λη για τους κατοίκους της, βάζοντας πα-
ράλληλα φρένο στις χρηματικές κυρώσεις
που έχει επιβάλει το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο προς τη χώρα μας.

Με την υπογραφή της σύμβασης, προ-
ϋπολογισμού δημοπράτησης 63,7 εκατ.
ευρώ, θα ξεκινήσουν άμεσα στον Δήμο
Ραφήνας-Πικερμίου οι εργασίες για την
κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και αγω-
γών μεταφοράς ακαθάρτων. Συγκεκριμέ-
να θα κατασκευαστούν περισσότερα από
131 χλμ. δικτύου που περιλαμβάνει 5.500
συνδέσεις με ακίνητα που θα εξυπηρε-
τούν περισσότερους από 15.000 κατοί-
κους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 40
μήνες. Όπως επισήμανε ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής: «Αυτή είναι μια μεγάλη ημέ-
ρα για την περιοχή της Ανατολικής Αττι-
κής. Ένα πολύ σημαντικό έργο που για
δεκαετίες εκκρεμούσε και αποτελούσε
αντικείμενο προστριβών και διενέξεων, η
κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης για
τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου γίνεται
πραγματικότητα».

Ημερίδα για «Δημοτική περιουσία
και Εθνικό Κτηματολόγιο»

Με τη συμμετοχή άνω των 162 δημάρχων και στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη
«Δημοτική περιουσία και το Εθνικό Κτηματολόγιο». Στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο αρμόδιος υφυπουργός για το Κτηματολόγιο
Γιώργος Στύλιος και ο πρόεδρος του Κτηματολογίου Δημήτρης Σταθάκης. Ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρά τα προβλήματα της
κρίσης της πανδημίας είναι παρούσα για όλα τα μεγάλα προβλήματα αλλά και τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι. Η ΚΕΔΕ προσπαθεί να εντοπίζει, να συζητά και να επι-
λύει προβλήματα που προκύπτουν. Ένα τέτοιο μείζον θέμα είναι αυτό της δημοτικής περι-
ουσίας και του Κτηματολογίου.

Βρεφονηπιακοί
σταθμοί: Παράταση
στις αιτήσεις 

Ολιγοήμερη παράταση στην ηλεκτρο-
νική υποβολή των αιτήσεων για τη
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο
πρόγραμμα της δράσης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής», που αφορά τους παιδικούς
σταθμούς καθώς και τα ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠΑμεΑ, για το σχολικό έτος
2021-2022, πρόκειται να δώσει η ΕΕ-
ΤΑΑ. Ο λόγος για την παράταση είναι
τα τεχνικά προβλήματα που παρατη-
ρήθηκαν στην πλατφόρμα κατά την
έναρξη της διαδικασίας την περασμέ-
νη Δευτέρα 19 Ιουλίου και σχεδιάζε-
ται να είναι δυο τριών ημερών. Την
ίδια ώρα, στην ΕΕΤΑΑ αναμένουν την
υπογραφή της ΚΥΑ και της σχετικής
προγραμματικής σύμβασης, προκει-
μένου να ανοίξει η πλατφόρμα για το
παράλληλο Πρόγραμμα Οικονομικής
Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά
Προσχολικής Ηλικίας που οι γονείς
τους εργάζονται στο Δημόσιο. 

Σταθμοί φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων
σε Νίκαια, Ρέντη

Θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχη-
μάτων θα αποκτήσει ο Δήμος Νίκαιας
- Αγίου Ιωάννη Ρέντη έως το τέλος του
2022. Ο δήμαρχος Γιώργος Ιωακειμί-
δης πέτυχε να ενταχθεί η πόλη στο
πρόγραμμα «Σχέδιο Φόρτισης Ηλε-
κτρικών Οχημάτων», το οποίο συμπε-
ριλαμβάνεται στη στρατηγική ενίσχυ-
σης της ηλεκτροκίνησης. Η χρηματο-
δότηση προέρχεται από το Πράσινο
Ταμείο και ανέρχεται στο ποσό των
74.400 ευρώ. Σύμφωνα με το πρό-
γραμμα, προβλέπονται 105 θέσεις
φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε
δημοτικούς χώρους στάθμευσης
υπαίθριους ή στεγασμένους. Οι θέ-
σεις θα εξυπηρετούν ταξί, λεωφορεία
και άλλου τύπου βαριά οχήματα, αυ-
τοκίνητα ΑμεΑ, ηλεκτρικά ποδήλατα
και οχήματα. 

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
στα ανατολικά της Αθήνας,
έπεσε από τα σύννεφα όταν
είδε το «δεξί του χέρι» να κα-
ταψηφίζει δύο βασικά θέμα-
τα στο Δημοτικό Συμβούλιο
και να προχωρά σε ρήξη με τη
δημοτική αρχή; Ήδη ακολού-
θησε παραίτηση από τη θέση
του αντιδημάρχου και, όπως
μαθαίνουμε, έρχεται και ανα-
κοίνωση υποψηφιότητας για
τις εκλογές του 2023… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εγκρίθηκε από το
Πράσινο Ταμείο το
«Mind the Waste»
Με απόφαση της επιτροπής αξιολόγη-
σης του Πράσινου Ταμείου, η πρόταση
«Mind the Waste: Πολιτικές και δράσεις
για τη διαχείριση απορριμμάτων» αξιο-
λογήθηκε τρίτη όπως ενημερώνει ο Δή-
μος Βύρωνα, ανάμεσα στις προτάσεις
που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση
«Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες»
στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προ-
γράμματος «Φυσικό περιβάλλον και
καινοτόμες δράσεις 2020». Αξίζει να
σημειωθεί ότι συνολικά υποβλήθηκαν
105 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθη-
καν οι 45. Το έργο «Mind the Waste: Πο-
λιτικές και δράσεις για τη διαχείριση
απορριμμάτων» αναπτύσσει έρευνα και
πιλοτικές πρακτικές εφαρμογές σχετι-
κά με την ενημέρωση και ενεργό συμ-
μετοχή γύρω από τα ζητήματα της δια-
χείρισης απορριμμάτων, της επαναχρη-
σιμοποίησης υλικών και της κυκλικής
οικονομίας. 

Λύση στο πρόβλημα αποχέτευσης
της Ανατολικής Αττικής

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ



Ρεπορτάζ: Μαρία Δήμα 

Π
ροφυλακιστέος κρίθηκε ο
30χρονος δράστης της δολο-
φονίας της Γαρυφαλλιάς, μετά
τη χθεσινή απολογία του στον

ανακριτή της Νάξου, με τη σύμφωνη γνώ-
μη και του αρμόδιου εισαγγελέα. Την ίδια
στιγμή, σοκάρουν τα ευρήματα της ιατρο-
δικαστικής έκθεσης που διενεργήθηκε
στο άψυχο κορμί της 26χρονης Γαρυφαλ-
λιάς που ανασύρθηκε από τη θάλασσα
της Λυγαριάς στη Φολέγανδρο το μεση-
μέρι της Παρασκευής 16 Ιουλίου.

Εκτός από τα επιβεβαιωμένα σημάδια
της πτώσης της από τα βράχια, οι μώλω-
πες, τα γδαρσίματα, καθώς και ένα τραύ-
μα στο κεφάλι, προδίδουν έναν μαρτυρι-
κό θάνατο από τα χέρια του δράστη. Με
μία φράση, «τη χτύπησε και την έσερνε
στα βράχια»... Ο καθ’ ομολογίαν δολοφό-
νος της, πριν την πετάξει στη θάλασσα,
την χτύπησε τόσο πολύ, ώστε να χάσει τις
αισθήσεις της. Στη συνέχεια την έσερνε
στα βράχια, μέχρι που την έριξε στη θά-
λασσα, όπου ο θάνατός της προήλθε από
πνιγμό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εξέτασης
της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πειραιά,

με επικεφαλής τον ιατροδικαστή Ηλία
Μπογιόκα, το άψυχο κορμί της Γαρυφαλ-
λιάς, το οποίο ανασύρθηκε από τη θάλασ-
σα από λιμενικούς, έφερε μώλωπα από
γροθιά στο δεξί μάτι, είχε εκδορές στη
δεξιά πλευρά και στην πλάτη, καθώς και
ένα τραύμα 4-5 εκατοστών στη δεξιά
πλευρά του κεφαλιού της. Ένα τραύμα το
οποίο χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Επίσης, από τα χτυπήματα στα βράχια
άνοιξαν οι βρεγματικές ραφές του κρανί-
ου. Όλα τα χτυπήματα αλλά και το σύρσι-
μο στα βράχια έγιναν ενώ η Γαρυφαλλιά
βρισκόταν εν ζωή, σύμφωνα με την ια-
τροδικαστική εξέταση. Στον λάρυγγα και
στα πνευμόνια βρέθηκε άφθονη ποσότη-
τα θαλασσινού νερού, ενώ έφερε σημά-
δια χτυπημάτων και στον δεξιό μαστό.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα του κ.
Μπογιόκα, οι κακώσεις που έφερε η
26χρονη φαρμακοποιός και κυρίως αυ-
τές στο κεφάλι ήταν ικανές να προκαλέ-
σουν αναισθησία και έντονο άλγος…  Στη
θάλασσα την έριξε ο δράστης χωρίς τις
αισθήσεις της. Όταν -σύμφωνα και με
τους ισχυρισμούς του- διαπίστωσε ότι
δεν έχει τις αισθήσεις της, την εγκατέλει-
ψε και έφυγε χωρίς να κάνει την παραμι-
κρή προσπάθεια να τη βοηθήσει…

Όταν οι λιμενικοί τον εντόπισαν μετά
από δύο μέρες σε απόκρημνο σημείο του
νησιού και επιχείρησαν να τον συλλά-
βουν, αντιστάθηκε πετώντας τους πέτρες
και αναφερόμενος στην 26χρονη Γαρυ-
φαλλιά τούς είπε με εξοργιστικό τρόπο
ότι «χάλασε η φάση»…

Περίπου έξι ώρες διήρκεσε η παραμονή στο ανακριτικό
γραφείο του 30χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της Γαρυ-
φαλλιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, και ενώπιον του ανακρι-
τή ο κατηγορούμενος ομολόγησε το έγκλημά του και φέρεται
να ζήτησε συγγνώμη, ενώ οι συνήγοροί του αιτήθηκαν τη διε-
νέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Πάντως χθες το
πρωί, πριν από την απολογία του, ο 30χρονος έγινε γνωστό ότι
μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Νάξου, καθώς την Τετάρ-
τη αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ πληροφορίες από το περιβάλ-
λον του, που δεν επιβεβαιώθηκαν, έκαναν λόγο για απόπειρα
αυτοκτονίας. 

Στο μεταξύ, νέα ανακοίνωση με την οποία απευθύνεται στον
συνήγορο του 30χρονου, αλλά και στον κατηγορούμενο, εξέ-
δωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης Γαρυφαλλιάς,
Αλέξης Κούγιας. Στην ανακοίνωσή του ο δικηγόρος υπενθυ-
μίζει ότι το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών αγνόησε τους
ισχυρισμούς περί ψυχοπαθητικής προσωπικότητας ενός εκ
των δραστών στην υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Τοπα-
λούδη. Έτσι, εκτός από ισόβια, το ΜΟΔ Αθηνών, όπως τονίζει ο
κ. Κούγιας, «οδήγησε ως κατηγορούμενους στο δικαστήριο
τόσο τον ψυχίατρο, που βεβαίωνε ότι ο δράστης είναι ψυχα-
σθενής, όσο και τον δράστη ως ηθικό αυτουργό του εγκλήμα-

τος της ψευδούς βεβαιώσεως». «Να προσέξουν πάρα πολύ
τόσο ο δράστης του εγκλήματος εις βάρος της αείμνηστης θυ-
γατέρας των εντολέων μου όσο και ο συνήγορός του, γιατί τους
ίδιους κωμικούς ισχυρισμούς περί ψυχικής παθήσεως είχε
προβάλει και ο Έλληνας δράστης της αποτρόπαιης ανθρωπο-
κτονίας εις βάρος της αείμνηστης Ελένης Τοπαλούδη», επιση-
μαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Κούγιας.  Τέλος, σημειώνεται ότι
πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και φέ-
ρονται να προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον του
κατηγορούμενου, αναφέρουν ότι ο δράστης είχε διακόψει τη
φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε.

Ζήτησε συγγνώμη ο 30χρονος - Η απόπειρα αυτοκτονίας… 

Χτύπησε βίαια την 26χρονη
Γαρυφαλλιά, την έσυρε 
στα βράχια και στη συνέχεια 
την πέταξε στη θάλασσα…

Έκθεση-σοκ για 
τη δολοφονία στη
Φολέγανδρο - Στη
φυλακή ο δράστης
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Πώς δούλευε η φάμπρικα
με τους «λευκούς γάμους»

ΠΠειραιάς: Ο... καφές
από τη Γουατεμάλα
έκρυβε 351 κιλά 
καθαρής κοκαΐνης
Περισσότερα από 351 κιλά κοκαΐνης έκρυ-
βε ένα εμπορευματοκιβώτιο που εντοπί-
στηκε στο λιμάνι του Πειραιά έπειτα από
αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης Ναρ-
κωτικών με τη συμβολή της αμερικανικής
DEA.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αστυνομικοί, λι-
μενικοί και τελωνειακοί ερεύνησαν σπιθα-
μή προς σπιθαμή περισσότερα από 150 εμ-
πορευματοκιβώτια προερχόμενα από χώ-
ρες της Λατινικής Αμερικής μέχρι να
βρουν αυτό που έκρυβε την κοκαΐνη. Όπως
διαπιστώθηκε, επρόκειτο για κοντέινερ
που είχε έρθει στο λιμάνι του Πειραιά από
τη Γουατεμάλα και είχε ως προκάλυψη
φορτίο (τσουβάλια) με καφέ, ενώ ήταν τυ-
λιγμένα με ειδικές συσκευασίες προκει-
μένου να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός
των ναρκωτικών από σκύλους ανιχνευτές.
Πιο αναλυτικά, βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν 298 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολι-
κού μικτού βάρους 351 κιλών και 725
γραμμαρίων. Πρόκειται για τεράστια ποσό-
τητα ναρκωτικών, με τις Αρχές να εκτιμούν
ότι δεν προοριζόταν αποκλειστικά και μόνο
για την Ελλάδα αλλά και για άλλες ευρω-
παϊκές χώρες. Την ίδια ώρα η αμερικανική
DEA συνεχίζει τη διερεύνηση πληροφο-
ριών και για άλλα φορτία με κοκαΐνη που
ξεκίνησαν από τη Λατινική Αμερική προς
τη Γηραιά Ήπειρο.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτι-
κών διενεργείται προανάκριση για το ποιοι
θα ήταν οι παραλήπτες του φορτίου της κο-
καΐνης, ενώ κλήθηκε η Διεύθυνση Εγκλη-
ματολογικών Ερευνών για εξερεύνηση και
έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία με τις
ομόλογες Αρχές του εξωτερικού για την
ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών.

Μ
ια 33χρονη δικηγόρος με
καταγωγή από την Αλβανία
και δύο συμβολαιογράφοι,
ηλικίας 65 και 60 ετών αν-

τίστοιχα, φέρονται από τις Εσωτερικές
Υποθέσεις ως οι «πρωτεργάτες» του
κυκλώματος με τους εικονικούς γά-
μους μεταξύ παράνομων μεταναστών
και Ελλήνων (στη συντριπτική τους
πλειονότητα Ρομά) που έδρασε τουλά-
χιστον την τετραετία 2016-2019.

Τα τρία αυτά πρόσωπα, σύμφωνα με
τη δικογραφία, «εντοπίζονται στην
πλειονότητα των περιπτώσεων και κατά
περίπτωση με τη βοήθεια έτερων δικη-
γόρων, συμβολαιογράφων, αστυνομι-
κών, δημοσίων υπαλλήλων κ.ά. (...) να
δραστηριοποιούνται στη σύναψη εικο-
νικών συμβολαιογραφικών πράξεων
συμφώνων συμβίωσης και αναγνώρι-
σης τέκνων (...) με σκοπό την παράνομη
έκδοση, αρχικά της σχετικής “βεβαί-
ωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση
άδειας διαμονής (βεβαίωση τύπου
μπλε)” των αλλοδαπών, ώστε να θεω-
ρείται εφεξής ότι διαμένουν νόμιμα στη
χώρα μας και στη συνέχεια την έκδοση
της άδειας διαμονής τους». Σύμφωνα
πάντα με τη δικογραφία, οι δικηγόροι
που εμπλέκονται με το κύκλωμα «είχαν

πλήρη γνώση για την “εικονικότητα”
των συμβολαιογραφικών πράξεων»,
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φέρονται
και οι ίδιοι να αναζητούν αλλοδαπούς
πρόθυμους να πληρώσουν έως και
6.000 ευρώ για να αποκτήσουν την
«μπλε βεβαίωση».

Για λόγους αυτοπροστασίας τα μέλη
του κυκλώματος φρόντιζαν στα εικονι-
κά σύμφωνα συμβίωσης να βάζουν
ψεύτικες διευθύνσεις των εμπλεκομέ-
νων, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις
δεν γνωρίζονταν καν μεταξύ τους, ενώ
φαίνεται να υπάρχουν και περιπτώσεις
όπου οι Έλληνες συμβαλλόμενοι -εν
αγνοία τους- είχαν συνάψει δύο και
τρεις «γάμους». Όσον αφορά στον ρόλο
των τεσσάρων αστυνομικών και των
δύο υπαλλήλων στα ΚΕΠ, τα ονόματα
των οποίων περιλαμβάνονται στη δικο-
γραφία, φέρονται ότι βεβαίωναν ψευ-
δώς το γνήσιο της υπογραφής των συμ-
βαλλομένων, χωρίς συνήθως ούτε καν
να τους βλέπουν. Ανάμεσά τους περι-

λαμβάνεται και το όνομα ανώτερου
αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος φέ-
ρεται να βεβαίωσε το γνήσιο της υπο-
γραφής τουλάχιστον τριών αλλοδαπών,
με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σε καμία
από τις περιπτώσεις που έχουν εντοπι-
στεί δεν είναι δική του η υπογραφή και
ότι πρόκειται για πλαστογραφία.

Έτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., πάν-
τως, φαίνεται ότι βεβαίωσε γνήσιο της
υπογραφής για εικονική αναγνώριση
τέκνου με συμβολαιογράφο που είχε
πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα να
παίρνει 4.000 ευρώ, σύμφωνα με τους
«Αδιάφθορους». Να σημειώσουμε, τέ-
λος, ότι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. δεν
έχουν ολοκληρωθεί, καθώς επιχειρούν
να ταυτοποιήσουν και άλλα άτομα ( Έλ-
ληνες και αλλοδαπούς) που εμπλέκον-
ται σε περιφερειακούς ρόλους στο κύ-
κλωμα.

Ποιοι είναι οι πρωτεργάτες
του κυκλώματος με 
τα εικονικά σύμφωνα
συμβίωσης…
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Ρεπορτάζ:  
Κώστας 
Παπαδόπουλος



Να διεξαχθεί διά ζώσης το χειμερινό εξάμηνο με εκπαιδευτι-
κό προσωπικό και εκπαιδευομένους, που έχουν εμβολιαστεί,
ζητά η Σύνοδος των Πρυτάνεων σε ανακοίνωσή της. Υπενθυμί-
ζεται ότι, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή τους, οι διοικήσεις
των ΑΕΙ και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είχαν συμφωνή-
σει ότι πρέπει να επαναλειτουργήσουν τα ιδρύματα με όλα τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας και με βασική προϋπόθεση τον
εμβολιασμό όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέ-
χρι την έναρξη των μαθημάτων. 

Στην κατεύθυνση αυτήν, η Σύνοδος ζητά από την υπουργό
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, να προχωρήσει στην έκδοση ΚΥΑ,

για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, παρόμοια με αυτή που εκ-
δόθηκε για τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με την οποία δινό-
ταν η δυνατότητα στη Σύγκλητο κάθε ιδρύματος να καθορίσει
τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. 

Παράλληλα, ζητά στην ΚΥΑ να προβλέπεται η διεξαγωγή του
χειμερινού εξαμήνου διά ζώσης με εκπαιδευτικό προσωπικό
και εκπαιδευομένους εμβολιασμένους, την ώρα που ο υφυ-
πουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, έχει ανακοινώσει την επα-
ναλειτουργία των πανεπιστημίων την 1η Οκτωβρίου. Ο ίδιος έχει
ξεκαθαρίσει ότι μέσα στην αίθουσα θα βρίσκονται μόνο οι εμβο-
λιασμένοι και όσοι έχουν πιστοποιητικό νόσησης, ενώ θα δημι-

ουργηθούν εμβολιαστικά κέντρα, υιοθετώντας την πρόταση του
ΕΚΠΑ, μέσα στα ιδρύματα για να διευκολύνονται οι φοιτητές
που δεν έχουν εμβολιαστεί. 

Στη σχετική ανακοίνωση, οι πρυτάνεις εκφράζουν τον προ-
βληματισμό τους, μεταξύ άλλων, για τις επιπτώσεις από την
εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σε τμήματα περι-
φερειακών πανεπιστημίων, τα οποία διαθέτουν επαρκείς πό-
ρους λειτουργίας και προσφέρουν ποιοτικές σπουδές. Στο πλαί-
σιο αυτό, ζητούν υπό το καθεστώς των έκτακτων συνθηκών της
παρατεταμένης κρίσης της πανδημίας να διερευνηθούν μέτρα
στήριξης βιωσιμότητας των τμημάτων αυτών.

Πρυτάνεις: Διά ζώσης το χειμερινό εξάμηνο - Προϋπόθεση ο εμβολιασμός 

Τι ισχύει για την 
πρακτική άσκηση 
των φοιτητών

Ολοκληρωμένη θεωρείται, σύμφω-
να με απόφαση του υφυπουργού
Παιδείας, Άγγελου Συρίγου, η πρα-
κτική άσκηση φοιτητών πρώτου και
δεύτερου κύκλου, που είχε ξεκινή-
σει πριν τις 7 Νοεμβρίου του 2020
και η διεξαγωγή της ανεστάλη λόγω
πανδημίας, εφόσον ο υπολειπόμε-
νος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι
μικρότερος ή ίσος του 30% της προ-
βλεπόμενης από το ισχύον Πρό-
γραμμα Σπουδών συνολικής χρονι-
κής διάρκειας. Υπενθυμίζεται ότι η
πρακτική άσκηση έχει ανασταλεί
από τον Νοέμβριο του 2020 στο
πλαίσιο των μέτρων για τον περιορι-
σμό της διασποράς του κορονοϊού.
Στην απόφαση προβλέπεται, ακόμα,
ότι είναι δυνατή η συνέχιση της
πρακτικής άσκησης φοιτητών πρώ-
του και δεύτερου κύκλου σπουδών
εξ αποστάσεως υπό τις εξής προ-
ϋποθέσεις: ότι η φύση του αντικει-
μένου επιτρέπει τη διεξαγωγή της
με μεθόδους εξ αποστάσεως δια-
σφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο
ποιότητας, ότι το εκπαιδευτικό απο-
τέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής
της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται
και ότι εξακολουθεί να υφίσταται
εποπτεία των φοιτητών από το διδα-
κτικό προσωπικό του ΑΕΙ και επί-
βλεψη από τον υπεύθυνο του φορέα
υποδοχής κατά τη διάρκεια της διε-
ξαγωγής της.

Νέα εποχή για την Παιδεία -
Βιβλία σε ψηφιακή μορφή 
Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Πλούσιο ψηφιακό υλικό και σε ψηφιακή
μορφή το σύνολο των βιβλίων θα έχουν
στη διάθεσή τους μαθητές και εκπαιδευτι-
κοί μέσω του θεσμού του πολλαπλού βι-
βλίου, που έχει ως στόχο «την απομάκρυν-
ση από ένα μοντέλο βιβλιοκεντρικό και τη
μετάβαση σε ένα μοντέλο προσέγγισης
της σχολικής γνώσης που είναι γνωσιο-
κεντρικό και κριτικό», όπως ανέφερε ο
πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ) Γιάννης Αντωνίου. Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, προτεραιότητα είναι τα
νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θα
έχουν εκπονηθεί έως τις αρχές του φθινο-
πώρου, προκειμένου να προκηρυχθούν τα
νέα εγχειρίδια. 

Ο κ. Αντωνίου εξήγησε ότι τα Προγράμ-
ματα Σπουδών συνοδεύονται από πλούσιο
ψηφιακό υλικό, το οποίο αφορά το σύνολο

των αντικειμένων που είναι δυνατόν να
αναφέρονται σε αυτά. «Εδώ και χρόνια, τα
Προγράμματα Σπουδών εκπονούνταν μό-
νο για να γραφτούν τα βιβλία και μετά ξε-
χνιόνταν. Θα αναρτηθούν ψηφιακά, θα εί-
ναι διαθέσιμα σε όλη την εκπαιδευτική
κοινότητα», τόνισε χαρακτηριστικά. Πλέ-
ον, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν
στη διάθεσή τους τα Προγράμματα Σπου-
δών, πλούσιο ψηφιακό υλικό και την ευχέ-
ρεια να επιλέξουν το βιβλίο που κρίνουν
εκείνοι ως κατάλληλο για την πιο αποτελε-
σματική λειτουργία της σχολικής πράξης.
Μέσω του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου,
οι εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας, στο
πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου, επι-
λέγουν το βιβλίο που αντιστοιχεί στα δεδο-
μένα της ειδικότητάς τους.

Αναφερόμενος σε διάφορες πτυχές του
πολυνομοσχεδίου, ο κ. Αντωνίου περιέ-
γραψε ως γενικότερο στόχο «το ξεπέρα-

σμα της παπαγαλίας. Στην πραγματικότητα
αυτό το καινούργιο μοντέλο προσέγγισης
της γνώσης έχει σαν στόχο το ξεπέρασμα
της παπαγαλίας, της ακριβούς απομνημό-
νευσης, δηλαδή της παραγωγής μιας
αδρανούς γνώσης, η οποία στηρίζεται στο
μαθαίνω απέξω τη σελίδα και μετά από
δύο ή τρεις μέρες ξεχνάω τη σελίδα». Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ελληνική
εκδοχή της PISA με ετήσιες εξετάσεις,
ώστε να διαπιστώνεται το μαθησιακό επί-
πεδο των μαθητών.

Τι σκοπό έχει ο θεσμός
του πολλαπλού βιβλίου - 
Προτεραιότητα τα νέα 
Προγράμματα Σπουδών
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Χειροπέδες σε διεθνές κύκλωμα
διακίνησης μεταναστών

Ε
λληνοβουλγαρική αστυνομική επιχείρηση με
πέντε συλλήψεις από ελληνικής πλευράς πραγ-
ματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη για την

εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος που οργανώνει δια-
κινήσεις μεταναστών.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από τη Europol και στη
Θεσσαλονίκη αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
συνέλαβαν τους πέντε αλλοδαπούς γεωργιανής και
βουλγαρικής καταγωγής οι οποίοι κατηγορούνται ότι
συντόνιζαν υποθέσεις διακίνησης μεταναστών από τον
Έβρο στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί, στα δικαστήρια Θεσ-
σαλονίκης οδηγήθηκαν τέσσερις εκ των συλληφθέν-
των, δύο άντρες και δύο γυναίκες, καθώς εκτελέστηκε
σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί νω-
ρίτερα. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κύκλωμα δραστηριο-

ποιείται στη βόρεια Ελλάδα από το 2019 και σύμφωνα
με τις ίδιες πήγες, εμπλέκεται σε τουλάχιστον 30 υπο-
θέσεις διακίνησης μεταναστών με δεκάδες διακινού-
μενους. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε
σε βάρος τους, άτομα από τη Γεωργία οδηγούσαν αυτο-
κίνητα στα οποία επιβιβάζονταν από τον Έβρο μετανά-
στες και στη συνέχεια τα εγκατέλειπαν και επέστρεφαν
στη χώρα τους, όπου λάμβαναν το αντίτιμο για τη διακί-
νηση. Είναι ενδεικτικό ότι στις περιπτώσεις τροχαίων
ατυχημάτων με εμπλοκή αυτών των οχημάτων ήταν
συγκεκριμένα τα συνεργεία στην Ελλάδα που φρόντι-
ζαν και παραλάμβαναν τα αυτοκίνητα αυτά. Τις επόμε-
νες ημέρες οι συλληφθέντες θα απολογηθούν ενώπιον
της δεύτερης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Συλ-
λήψεις ηγετικών στελεχών του κυκλώματος έγιναν και
στη Βουλγαρία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταχύτατος 
ο Χατζηδάκης
Τα μέλη του Δ.Σ. του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης ενημέρωσε για το και-
νούργιο εργασιακό τοπίο μετά
την πρόσφατη ψήφιση του νέου
νομοσχεδίου ο υπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων Κωστής Χατζηδάκης. Ο
υπουργός και το επιτελείο του
μαθαίνουμε πως ήταν πολύ
γρήγοροι και περιεκτικοί και
μπόρεσαν να απαντήσουν σε 32
ερωτήσεις μέσα σε διάστημα
70 λεπτών. Αν συνυπολογίσου-
με τη σοβαρότητα του θέματος
και πως ο υπουργός επιστρά-
τευσε τις δυο γενικές γραμμα-
τείς του υπουργείου κυρίες
Στρατινάκη και Καρασιώτου,
τον διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο
Πρωτοψάλτη και τον νομικό
σύμβουλό του Αθανάσιο Τσιού-
ρα, το λες και επιτυχία.

«Ψηφίζουν» 
Σποράδες
Φανατικά Σποράδες φαίνεται ότι
ψηφίζουν φέτος οι Θεσσαλονι-
κείς, αφού κατά τον πρώτο μήνα
λειτουργίας της νέας ακτοπλοϊ-
κής γραμμής για Σποράδες, περί-
που 7.000 επιβάτες επέλεξαν να
ταξιδέψουν με το ταχύπλοο οχη-
ματαγωγό πλοίο για Σκιάθο, Σκό-
πελο και Αλόννησο. Ικανοποιημέ-
νοι ιδιαίτερα στα νησιά που βλέ-
πουν τους ταξιδιώτες να κατα-
φθάνουν από Θεσσαλονίκη, με τα
δρομολόγια να αυξάνονται από τις
26 Ιουλίου σε τέσσερα για να κα-
λύψουν τις αυξημένες ανάγκες
του καλοκαιριού.

«Επίθεση» χάκερ
στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης
Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε ο Δή-
μος Θεσσαλονίκης. Αμέσως μό-
λις διαπιστώθηκε η ύπαρξη κα-
κόβουλου λογισμικού στα πλη-
ροφοριακά συστήματα του δή-
μου, ενεργοποιήθηκαν τα προ-
βλεπόμενα πρωτόκολλα, ειδο-
ποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες αρ-
χές και κινήθηκαν οι προβλεπό-
μενες νομικές ενέργειες.

Νέους υπόγειους κάδους, σε έξι κεντρικά σημεία που
επιλέχθηκαν λόγω μεγάλου όγκου απορριμμάτων και
ύπαρξης καταστημάτων, τοποθέτησε ο Δήμος Λαγκαδά
για τη βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού τοπίου. Ο δή-

μαρχος Γιάννης Ταχματζίδης εξέφρασε την ικανοποίησή
του για το έργο, τονίζοντας πως στόχος της δράσης και
γνώμονας των ενεργειών της διοίκησης του δήμου είναι
να βελτιωθεί η καθημερινότητα του δημότη.

Νέοι υπόγειοι κάδοι στον Λαγκαδά

Συνάντηση Χρυσοχοΐδη - Χαλκιά 
Τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη

Χρυσοχοΐδη, υποδέχτηκε η δήμαρχος Κασσάν-
δρας Αναστασία Χαλκιά, στο δημαρχείο, όπου
πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη με φορείς
της περιοχής. Στη σύ-
σκεψη συμμετείχαν,
επίσης, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Χαλκι-
δικής Γιάννης Γιώρ-
γος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενο-
δόχων και πρόεδρος των Ξενοδόχων Χαλκιδικής
Γρηγόρης Τάσιος, ο αντιπρόεδρος του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Στέλιος Χούτας,
οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλης
Στακινός, Ύδρευσης Γιάννης Μιτελούδης και Κα-
θαριότητας Στέλιος Παντζίκης, όπως και στελέχη
της Ελληνικής Αστυνομίας, επικεφαλής υπηρε-
σιών της Βορείου Ελλάδος και της Χαλκιδικής.

Καμία ανοχή στις παραβατικές
συμπεριφορές

Η κα Χαλκιά ενημέρωσε τον υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη ότι ο δήμος θα δωρίσει στην Τρο-
χαία ένα ραντάρ με κάμερες για να συμβάλει στον
έλεγχο του κυκλοφοριακού φόρτου, μέσα στα
όρια της Κασσάνδρας, διευκολύνοντας τους
αστυνομικούς της Τροχαίας στο έργο τους. Ο κ.
Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι το υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη σχεδιάζει σε συνεργασία με τον
Δήμο Κασσάνδρας να εγκαταστήσει δίκτυο με κά-
μερες, ώστε να ελέγχεται διαρκώς η κυκλοφορία
των οχημάτων. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επι-
τρέψει να αναπτυχθούν φαινόμενα παραβατικών
συμπεριφορών στην Κασσάνδρα, διαμηνύοντας
ότι η περιοχή είναι πολύ καλά φυλασσόμενη.

Αντίστροφο δρομολόγιο
Όπως έχουμε ξαναγράψει, πολλοί είναι αυτοί

που ετοιμάζονται για εκλογές. Αυτό που μαθαί-
νουμε, ωστόσο, είναι πως αντιστρέφεται το δρομο-
λόγιο που είχαμε συνηθίσει και αναφερόμαστε
στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βρήκαν πολιτική στέ-
γη στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα
δείχνουν μεγαλύτερη «μετανάστευση» από τον
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. προς το ΚΙΝ.ΑΛ., αν παραμείνει
ΚΙΝ.ΑΛ., γιατί και εκεί υπάρχει σοβαρή σκέψη από
πολλούς για επιστροφή στο παλιό, «καλό» ΠΑΣΟΚ.

Έκλεισε η σεζόν 
στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Με διπλή συνεδρίαση έκλεισαν τη σεζόν για να
φύγουν ολιγοήμερες διακοπές οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος
Πέτρος Λεκάκης τούς κάλεσε σε απολογισμό
των πεπραγμένων της διοίκησης για το 2020 και
σε τακτική συνεδρίαση. Μετά θα έχουν όλοι την
ευκαιρία να πάρουν κάποιες ανάσες ξεκούρασης
από μια δύσκολη σεζόν λόγω και της πανδημίας.



Αλλάζει το ποινολόγιο της εφορίας, με απόφαση της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που προβλέπει ότι επαγ-
γελματικές ομάδες όπως συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθη-
κοφύλακες, φαρμακεία σε δήμους με πληθυσμό μέχρι 5.000
κατοίκους, γραφεία τελετών και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης
τουριστικών λεωφορείων θα τιμωρούνται με πρόστιμα έως
5.000 ευρώ για φοροδιαφυγή και όχι με «λουκέτο» για 48
ώρες. Η σχετική οδηγία δίνει κατευθύνσεις για την επιβολή
των ειδικών χρηματικών προστίμων, αντί για «λουκέτο», στις
παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων στην περίπτωση που
εντοπίζεται φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με την απόφαση, το
πρόστιμο ξεκινά από 1.000 έως 2.500 ευρώ εφόσον κατά τη
διάρκεια επιτόπιων φορολογικών ελέγχων διαπιστώνεται ότι
δεν έχουν εκδοθεί ή έχουν εκδοθεί ανακριβώς πάνω από δέ-
κα αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή εφόσον η συνολική
αξία συναλλαγών που αποκρύπτεται εξαιτίας της μη έκδοσης
ή της ανακριβούς έκδοσης των παραστατικών υπερβαίνει τα
500 ευρώ. Αν κατά τη διάρκεια νέου ελέγχου στους ίδιους

επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες διαπιστώνεται
υποτροπή, τα πρόστιμα θα αυξάνονται στα επίπεδα των 2.500
έως 5.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, πρόστιμα αντί
για «λουκέτα» σε περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδο-
σης αποδείξεων αντιμετωπίζουν: 
• Ιατροί και οδοντίατροι
• Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα
• Κλινικές ή θεραπευτήρια

• Οίκοι ευγηρίας
• Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής
φροντίδας
• Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέ-
ρων σπουδών, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί
• Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα
- κατοικίες
• Κάμπινγκ
• Δικηγόροι και εταιρείες δικηγόρων
• Λογιστές - φοροτεχνικοί
• Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτο-
ποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών
• Γραφεία τελετών
• Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων
• Άμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι και συμβο-
λαιογραφικές εταιρείες
• Φαρμακεία που εδρεύουν σε δήμους ή σε κοινότητες με
πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους.

Πρόστιμα και όχι «λουκέτο» 48 ωρών από την εφορία σε 15 κλάδους

Τ
ο τοπίο των μηδενικών ενοι-
κίων του Ιουλίου ξεκαθάρι-
σε το υπουργείο Οικονομι-
κών, εκδίδοντας την απόφα-

ση με την οποία καθορίζονται οι επι-
χειρήσεις που δεν θα καταβάλουν μί-
σθωμα για έναν ακόμη μήνα.

Έτσι, απαλλάσσονται πλήρως οι
επιχειρήσεις των κλάδων του πολιτι-
σμού και του αθλητισμού, καθώς και
δραστηριότητες για τις οποίες έχει
ανασταλεί η λειτουργία με κρατική εν-
τολή, όπως εκθεσιακοί χώροι και συ-
νεδριακά κέντρα. 

Με απόφαση του υφυπουργού Οι-
κονομικών Απόστολου Βεσυρόπου-
λου προσδιορίζονται οι πληττόμενες
επιχειρήσεις για την υποχρεωτική
απαλλαγή από την υποχρέωση κατα-
βολής του συνολικού μισθώματος για
τον μήνα Ιούλιο 2021. 

Σε ό,τι αφορά τη μείωση κατά 40%
του ενοικίου, δικαιούχοι είναι οι εργα-
ζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή
εργασίας για την κύρια κατοικία τους ή
για την κατοικία του παιδιού τους που
σπουδάζει σε άλλη πόλη, μακριά από

τον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Σύμ-
φωνα με την απόφαση του υπουργεί-
ου Οικονομικών:

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μί-
σθωσης προς εγκατάσταση επιχείρη-
σης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατά-
στημα στην ελληνική επικράτεια και
για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
λόγους που σχετίζονται με τον κορο-
νοϊό Covid-19 ή η οποία πλήττεται οι-
κονομικά λόγω της διάδοσης του κο-
ρονοϊού Covid-19 και ανήκει σε συγ-
κεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων,
ήτοι επιχείρησης η οποία την 4η Ια-
νουαρίου 2021 έχει ενεργό, κύριο Κω-
δικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή
έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δρα-
στηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021

στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτε-
ρα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρ-
χική δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος φορολογικού έτους 2019, απαλ-
λάσσεται από την υποχρέωση καταβο-
λής του ενοικίου για τον μήνα Ιούλιο.

Ως υποκατάστημα ορίζεται οποι-
αδήποτε εκτός της έδρας της επιχεί-
ρησης επαγγελματική εγκατάσταση,
στην οποία πραγματοποιείται παρα-
γωγική ή συναλλακτική δραστηριότη-
τα (κωδικός εγκατάστασης υποσυστή-
ματος μητρώου TAXIS (10) - υποκατά-
στημα).

2. Για την εφαρμογή των οριζομέ-
νων οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ) λαμβάνονται όπως αυτοί
έχουν τροποποιηθεί στο Φορολογικό
Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η
Φεβρουαρίου 2021.

3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν
ήταν ενεργές την 4η Ιανουαρίου 2021,

για την εφαρμογή των οριζομένων
λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά
την ημερομηνία έναρξής τους από την
4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δη-
μοσίευση της παρούσας. Σε περίπτω-
ση που η επιχείρηση δήλωσε ημερο-
μηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά
την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται
υπόψη ο ενεργός κύριος ΚΑΔ υποκα-
ταστήματος κατά την έναρξη του υπο-
καταστήματος από την 4η Ιανουαρίου
2021 και έως και τη δημοσίευση της
παρούσας.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Ποιες επιχειρήσεις
δεν θα πληρώσουν
ενοίκιο τον Ιούλιο

Απαλλάσσονται όσες ανήκουν 
στους κλάδους του πολιτισμού, 
του αθλητισμού και οι συνεδριακοί 
χώροι - Μείωση μισθώματος κατά 40%
για τους εργαζόμενους σε αναστολή
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Στο Υπουργικό της 
Δευτέρας το «πάγωμα»
του κατώτατου μισθού

Εισήγηση για «πάγωμα» του κατώτατου

μισθού στα τρέχοντα επίπεδα των 650 ευρώ

θα καταθέσει τη Δευτέρα στο Υπουργικό

Συμβούλιο ο Κωστής Χατζηδάκης, λαμβά-

νοντας υπόψη τις απόψεις των παραγωγι-

κών φορέων και των επιστημονικών ινστι-

τούτων που δημοσιοποιήθηκαν χθες στην

πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας. Η

αύξηση του κατώτατου μισθού κρίνεται

απαγορευτική από το σύνολο των παραγω-

γικών φορέων και των επιστημονικών ινστι-

τούτων, ενώ η ΓΣΕΕ ζητεί αύξησή του στα

751 ευρώ, λόγω των συνεπειών της πανδη-

μίας στα οικονομικά των νοικοκυριών, τα

οποία αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις

υποχρεώσεις τους.

Αύξηση τζίρου 18,3% στο
λιανεμπόριο τον Μάιο

Ενθαρρυντικές είναι οι πρώτες ενδείξεις

για την πορεία του λιανεμπορίου, καθώς τον

Μάιο ο τζίρος σημείωσε αύξηση κατά 18,3%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στα-

τιστικής Αρχής, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα

2,65 δισ. ευρώ έναντι 2,24 δισ. ευρώ κατά

τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ωστόσο, σε

σχέση με τον φετινό Απρίλιο, ο τζίρος υπο-

χώρησε κατά 3,7%. Οι δραστηριότητες με τη

μεγαλύτερη αύξηση τζίρου ήταν το λιανικό

εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδι-

κευμένα καταστήματα, με 123%, και ακο-

λούθησε η πώληση άλλων μηχανοκίνητων

οχημάτων με 103,1%.

Στα 344,1 δισ. ευρώ 
το δημόσιο χρέος

Οι αυξημένες δαπάνες για τη στήριξη νοι-

κοκυριών και επιχειρήσεων οδήγησαν σε

αλματώδη αύξηση του δημοσίου χρέους

μέσα στον έναν χρόνο της πανδημίας. Σύμ-

φωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατι-

στικής Αρχής, από την 01/04/2020 έως τις

31/03/2021, το χρέος αυξήθηκε κατά 14,5

δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 344,1 δισ.

ευρώ, έναντι 329,6 δισ. ευρώ στο τέλος του

περσινού Μαρτίου. Επιπλέον, το πρωτογε-

νές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 5,9 δισ.

ευρώ στο α’ τρίμηνο, λόγω των αυξημένων

δαπανών του προϋπολογισμού κατά τους

πρώτους μήνες του φετινού έτους.

Μ
ε μια ηλεκτρονική βεβαί-
ωση που θα εκδίδεται από
τη σχετική πλατφόρμα του
υπουργείου Οικονομικών,

θα μπορούν τα ευάλωτα νοικοκυριά να
πάρουν το «πράσινο φως» για τη ρύθμι-
ση ή ακόμη και διαγραφή οφειλών προς
το Δημόσιο και τις τράπεζες, αποκτών-
τας έτσι το δικαίωμα στη «δεύτερη ευ-
καιρία», ώστε να προστατεύσουν την
πρώτη κατοικία τους.

Χθες, το υπουργείο Οικονομικών άνοι-
ξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της
οποίας τα ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν
πρώτη κατοικία μπορούν να προχωρή-
σουν στη ρύθμιση των οφειλών τους έως
240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420
δόσεις προς τις τράπεζες και άλλους χρη-
ματοδοτικούς φορείς, «αρπάζοντας από
τα μαλλιά» τη δεύτερη ευκαιρία που τους
δίνεται.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επι-
δότησης των δόσεων των δανείων για την
πρώτη κατοικία σε όσους χαρακτηρίζον-
ται ως «ευάλωτοι» και μάλιστα για χρονι-
κό διάστημα πέντε ετών. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για να τύχουν της ευνοϊκής με-
ταχείρισης τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι η
αποδοχή των όρων της ρύθμισης που
προβλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει
στους οφειλέτες με ισχυρή οικονομική
αδυναμία να λάβουν τη σχετική βεβαίωση
ότι όντως αποτελούν ευάλωτα νοικοκυ-
ριά, κάτι το οποίο αποδεικνύεται με βάση
τα περιουσιακά στοιχεία έτσι όπως αυτά
αναγράφονται στις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος, το Ε9 και τους τραπεζικούς
λογαριασμούς. Ακολούθως, μπορούν να
επωφεληθούν από τις προστατευτικές
πρόνοιες του νόμου 4738/2020, δηλαδή
να διαγράψουν όλες τις οφειλές τους και
να λάβουν τη δεύτερη ευκαιρία που δι-
καιούνται έτσι ώστε να προστατεύσουν
την πρώτη και μοναδική κατοικία τους
από τον πλειστηριασμό. 

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ει-
δική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους του υπουργείου Οικονομικών, σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευ-
σης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμμα-
τεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης, από την οποία ανα-
πτύχθηκε, υποστηρίζεται διαρκώς και φι-
λοξενείται στις υποδομές της.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-
k a i - p h o r o l o g i a / d i a k h e i r i s e -
opheilon/bebaiose-eualotou-opheilete.
Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του
το υπουργείο Οικονομικών, για περαιτέ-
ρω ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό
πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των
οφειλών τους, οι πολίτες μπορούν να
απευθυνθούν σε ένα από τα 50 κέντρα και
γραφεία ενημέρωσης και υποστήριξης
δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που λει-
τουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντε-
βού στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

ΥΠΟΙΚ: Σε ισχύ η πλατφόρμα
των βεβαιώσεων για όσους 
πληρούν τις προϋποθέσεις - Έως
240 δόσεις προς το Δημόσιο 
και έως 420 δόσεις προς 
τις τράπεζες και άλλους φορείς

Διαγραφή για όλες τις οφειλές
με τη «δεύτερη ευκαιρία»

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Σ
την Ελλάδα, μέσα σε έναν χρόνο,
δεκαπλασιάστηκε το ποσοστό των
πολιτών που αγοράζουν τρόφιμα

και γενικά είδη σούπερ μάρκετ συστημα-
τικά online: πλέον έχει φτάσει στο 12%
έναντι ενός πολύ μικρού ποσοστού 1-2%
το 2019. Η επίδραση της πανδημίας στην
ψηφιοποίηση των online αγορών σούπερ
μάρκετ ήταν καταλυτική. Η πλειοψηφία
των αγοραστών από ηλεκτρονικά σούπερ
μάρκετ πραγματοποίησε την πρώτη αγο-
ρά την περίοδο της πανδημίας. Συγκεκρι-
μένα το 45% το 2020 και το 21% το 2021. Η
σύνδεση μεγάλης πλειοψηφίας των νέων
αγοραστών με τα μέτρα περιορισμού κυ-
κλοφορίας προκύπτει ξεκάθαρα από
έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών)
και της εταιρείας Convert Group. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, το 41% των online αγοραστών απαντά ότι αγόρασε για πρώτη φορά
προϊόντα σουπερμάρκετ μέσω Διαδικτύου λόγω των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας και το 28% λόγω φόβου επίσκεψης σε
φυσικό κατάστημα.

Σύνδεσμος Ελλήνων Τυποποιητών
Μελιού: Απάντηση στον ΕΦΕΤ

«Η πρόσφατη
ανακοίνωση του
ΕΦΕΤ κατά εται-
ρείας μέλους
του συνδέσμου
μας, της Μελισ-
σοκομικής Συ-
νεργασίας Κρή-
της, μας βρίσκει εντελώς αντίθετους όσον αφο-
ρά τη διατύπωσή της, γιατί πιστεύουμε ότι ανά-
λογα περιστατικά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
με μεγαλύτερη προσοχή για τη φήμη της», ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΤΣΕΜ. Και συνε-
χίζει, «πρώτον, γιατί βρέθηκε στο μέλι αντιβιοτι-
κή ουσία, υπεύθυνος για την οποία είναι ο μελισ-
σοκόμος ή εξωτερική επιμόλυνση από το περι-
βάλλον, δεύτερον, γιατί η ουσία αυτή είναι νέα,
παντελώς άγνωστη για τη μελισσοκομία και κα-
μία ελληνική εταιρεία, ούτε καν το κράτος δεν
μπορεί να την αναλύσει παρά μόνον εργαστήρια
του εξωτερικού και τρίτον, γιατί η εταιρεία αγο-
ράζει το μέλι και το ελέγχει σύμφωνα με τους
αναγνωρισμένους υποχρεωτικούς ελέγχους, το
τυποποιεί και το συσκευάζει σύμφωνα με τις αρ-
χές υγιεινής και ασφάλειας».

cosmoONE: Πλατφόρμα για τις 
δημοπρασίες αιγιαλού, παραλίας

Μέσω της πλατφόρμας της cosmoONE πραγ-
ματοποιούνται οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες
του υπουργείου Οικονομικών για την παραχώ-
ρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης
και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύ-
σιμων ποταμών, σε ιδιώτες επιχειρηματίες έναν-
τι ενοικίου. Η θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ ανέλα-
βε τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρα-
σιών για το 2021 και το 2022, μέσω ανοιχτού δη-
μόσιου διαγωνισμού. Στο πλαίσιο του έργου, η
πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών παρα-
μετροποιήθηκε και διασυνδέθηκε με το σύστη-
μα Taxisnet, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη
και ασφαλής είσοδος των χρηστών.

Τέσσερα βραβεία για τη Metro AEBE
Η Metro κέρδισε τέσσερα σημαντικά βραβεία.

Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις, αποτέλεσμα
σκληρής, ομαδικής δουλειάς, αλλά και της αδια-
πραγμάτευτης δέσμευσης της εταιρείας να θέτει
σταθερά στο επίκεντρο των προσπαθειών της
τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πελάτες
της. Όπως αναφέρει η εταιρεία, πρόκειται για το
Gold βραβείο: Retailers’ Covid Free Best Prac-
tices, για την εφαρμογή My wine app των My
market: Social Media Strategy «Μένουμε σπίτι»
και για Silver βραβείο για το
eshop.mymarket.gr: Online delivery / last-mile
delivery καθώς και για τα Retail Logistics.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 IOYΛIOY 2021

OLITICALP USINESSB26

Έως και το τέλος του 2021 παρουσιάζεται στον Διε-

θνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) μια ξεχωριστή έκ-

θεση του Μουσείου Μπενάκη. Η έκθεση «Dress

like a Greek - Ντύσου σαν Έλληνας» σχεδιάστηκε

με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την

Επανάσταση του 1821 και τη μεγάλη επετειακή έκ-

θεση «1821 Πριν και Μετά» στο Μουσείο Μπενάκη.

Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο εγχείρημα εξάπλω-

σης της πολιτιστικής εμπειρίας στους χώρους του

αεροδρομίου που εξελίσσει με μοναδικό τρόπο τη

μακροχρόνια πολιτιστική συνεργασία του Διεθνούς

Αερολιμένα Αθηνών με το Μουσείο Μπενάκη. Οι ει-

κόνες της έκθεσης πηγάζουν από τις συλλογές του

μουσείου και συνοδεύουν τον αφικνούμενο επιβά-

τη στη διαδρομή που ακολουθεί μέσα στον Διεθνή

Αερολιμένα Αθηνών.

Σε πλειστηριασμό βγαίνουν σήμεραυ 19 συνολικά καταστήματα, επαγ-
γελματικοί χώροι και θέσεις στάθμευσης του εμπορικού κέντρου Av-
enue στη λεωφόρο Κηφισίας (στο ύψος του δαχτυλιδιού) το οποίο ανή-
κει στην Τροπαία Συμμετοχική. Η συνολική τιμή εκκίνησης των ακινή-
των του πλειστηριασμού ανέρχεται στα 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ το κάθε κομ-
μάτι από τα 19 που βγαίνουν στον πλειστηριασμό θα εκπλειστηριάζεται
ξεχωριστά. 

Σε πλειστηριασμό το εμπορικό κέντρο Avenue

ΔΑΑ:  Έκθεση του Μουσείου Μπενάκη για το 1821

Σούπερ μάρκετ: Στο 12% 
οι online αγορές λόγω Covid



ΟΛΠΣτο λιμάνι του Πειραιά
η γερανογέφυρα 
του προβλήτα Ι

Κ
ατέφθασε στον λιμένα του Πειραιά η νέα γερανο-
γέφυρα φορτοεκφόρτωσης πλοίων Super Post
Panamax, η οποία δύναται να εξυπηρετεί mega

container πλοία 20.000 TEU και προορίζεται να εγκατα-
σταθεί στον προβλήτα Ι. Η προμήθεια της νέας γερανο-
γέφυρας εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΟΛΠ
για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του λι-
μένος Πειραιώς και στοχεύει στη βελτίωση της παραγω-
γικότητας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών, αναφέρει ανακοίνωση. Η νέα γερανογέφυρα σε
συνδυασμό με τις ηλεκτρικές γερανογέφυρες νέας τε-
χνολογίας στοιβασίας, οι οποίες επίσης αναμένονται, θα
οδηγήσουν σε αύξηση της δυναμικότητας του προβλήτα
Ι της τάξεως του 30% και 1,3 εκατ. TEU ανά έτος.

Attica Group: Νέα γενιά καρτών 
από οικολογικό βιοδιασπώμενο υλικό

Η Attica Group εισάγει πρώτη στην ελληνική ακτο-
πλοϊκή αγορά μια νέα γενιά καρτών από οικολογικό
βιοδιασπώμενο υλικό, μένοντας πιστή στη δέσμευσή
της να εφαρμόζει περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές
και μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Για όλες τις νέες εγγραφές των μελών Seasmiles του
προγράμματος πιστότητας και επιβράβευσης της Atti-
ca Group, εκδίδονται πλέον νέες βιοδιασπώμενες
κάρτες Seasmiles BIO-PVC οι οποίες κατασκευάζον-
ται από ένα υλικό τελευταίας γενιάς που απαιτεί χα-
μηλότερη κατανάλωση ενέργειας και αργού πετρε-
λαίου, ενώ παράλληλα παράγονται λιγότερες εκπομ-
πές διοξειδίου του άνθρακα. Βιοδιασπώμενες επίσης
είναι και όσες κάρτες εισαγωγικής βαθμίδας Blue
επανεκδίδονται αλλά και οι κάρτες που ανανεώνονται
στη Silver βαθμίδα.

Alpha Bank: Freedom Pass 
με τη συνεργασία της Visa

H Alpha Bank ανακοίνωσε ότι ανταποκρίνεται στην
εθνική προσπάθεια οικοδόμησης τείχους ανοσίας απέ-
ναντι στην Covid-19, συμμετέχοντας ενεργά στη διάθεση
της άυλης κάρτας Freedom Pass, με τη συνεργασία της
Visa. Συγκεκριμένα, την επόμενη ημέρα από το αίτημα
του δικαιούχου στην πλατφόρμα του υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, η τράπεζα έρχεται σε επαφή
μαζί του μέσω email και SMS, προκειμένου να τον ενη-
μερώσει για την έκδοση της κάρτας Freedom Pass. Στη
συνέχεια, οι δικαιούχοι, πραγματοποιώντας σύνδεση
στο myAlpha mobile μέσω του κινητού τους, βρίσκουν
αυτόματα διαθέσιμο το Freedom Pass τους, το οποίο και
μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα τόσο για αγορές σε
φυσικά καταστήματα, αφού το προσθέσουν σε ψηφιακά
πορτοφόλια, όσο και για online αγορές.

Τράπεζα Πειραιώς: 
Τρεις σημαντικές διακρίσεις 
Τρεις σημαντικές διακρίσεις στα Focus Economics Ana-
lyst Forecast Awards 2021 έλαβε η Μονάδα Οικονομικής
Ανάλυσης της Τράπεζας Πειραιώς. Κατέλαβε δύο πρώτες
θέσεις μεταξύ 50 διεθνών οργανισμών, τραπεζικών ιδρυ-
μάτων και επενδυτικών οίκων για την εκτίμηση που δια-
τύπωσε αναφορικά με την πορεία του ΑΕΠ και του πλη-
θωρισμού της Ευρωζώνης και βρέθηκε στην πρώτη τριά-
δα για την εκτίμησή της αναφορικά με την πορεία των
επιτοκίων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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ΟΠΑΠ: Στα 11,14 ευρώ η τιμή 
ανά μετοχή από επανεπένδυση 
του μερίσματος

Την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκ-
δοθούν λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος εται-
ρικής χρήσης 2020, με αντίστοιχη αύξηση του μετο-
χικού κεφαλαίου της, ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ. Ειδικό-
τερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην
από 17 Ιουνίου 2021 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή
διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με
τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης
βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων
πέντε ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιό-
δου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του
μερίσματος χρήσης 2020 (δηλαδή από 15/07/2021
έως και 21/07/2021), μειωμένης κατά ποσοστό 3%
(ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.
Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και
με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγ-
κου τιμή της μετοχής κατά τις 15/07/2021 έως και
21/07/2021, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
ανέρχεται σε 11,14 ευρώ.

ΓΕΚΕ (President): Στον δρόμο 
της εξόδου από το Χρηματιστήριο
Ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 26 Αυγού-
στου 2021 η περίοδος αποδοχής της υποχρεω-
τικής δημόσιας πρότασης που απηύθυναν
στους μετόχους της ΓΕΚΕ οι βασικοί μέτοχοι
της εισηγμένης ξενοδοχειακής μονάδας (το
γνωστό President στη Λ. Κηφισίας), σύμφωνα
με το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την περα-
σμένη Δευτέρα 19 Ιουλίου. Το προσφερόμενο
από τον προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά,
για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα
μετοχή της δημόσιας πρότασης, ανέρχεται σε
5,75 ευρώ ανά μετοχή. Η δημόσια πρόταση,
διάρκειας 5 εβδομάδων περίπου, αφορά την
απόκτηση του συνόλου των μετοχών, την κυ-
ριότητα των οποίων δεν κατείχε άμεσα ή έμ-
μεσα, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενερ-
γούν συντονισμένα με τον προτείνοντα κατά
την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, ήτοι
577.816 μετοχές κατ’ ανώτατο αριθμό, οι οποί-
ες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,86%
του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της
εταιρείας. 

Cubico: Εξαγορά 
της Αιολική Παναχαϊκού

Η Cubico Sustainable Investments, εταιρεία στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ολοκλήρωσε την
εξαγορά της Αιολική Παναχαϊκού ΑΕ από την Enora,
στην οποία ανήκαν δύο λειτουργικά χερσαία αιολικά
πάρκα στην Ελλάδα. Τα αιολικά πάρκα έχουν συνο-
λική ισχύ 48,5 MW και βρίσκονται στα βουνά του
Παναχαϊκού. Η Enora και η θυγατρική της Enteka
Services θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα πάρκα,
διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση της ιδιοκτη-
σίας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.
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Μ
ετά το τεχνητό νησί και την
τεχνητή θάλασσα, στο
Ντουμπάι δημιούργησαν τε-
χνητή βροχή για να πέσει η

θερμοκρασία που έφτασε στους 50 βαθ-
μούς Κελσίου. Με τη βοήθεια drones
που πετούν ανάμεσα στα σύννεφα και
απελευθερώνουν ηλεκτρικά φορτία,
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την
ακραία ζέστη με βροχή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι
μία από τις πιο ξηρές χώρες στον κόσμο
και ελπίζουν η συγκεκριμένη τεχνολο-

γία να αυξήσει την ελάχιστη ετήσια βρο-
χόπτωση.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, φαίνε-
ται πως έχει αποτέλεσμα. Σε βίντεο που
ανέβασε η μετεωρολογική υπηρεσία των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φαίνον-
ται βροχές τύπου μουσώνα, που έπεσαν
στη χώρα και πλημμύρισαν τους αυτοκι-
νητόδρομους της αραβικής χώρας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τζιπάκια κι-
νούνται μέσα στη βροχή, παρά το γεγο-
νός ότι η χώρα έχει πληγεί από κύμα
καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να υπερ-

βαίνουν τους 50 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπη-

ρεσία, η βροχή ενισχύθηκε από μια τε-
χνική που έχει σκοπό να αυξήσει τη συμ-
πύκνωση των νεφών, με την προσδοκία
να προκληθεί μεγαλύτερη βροχόπτωση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι συγκε-
κριμένες πτήσεις drones αποτελούν
τμήμα μιας προσπάθειας με κόστος 15
εκατ. δολαρίων για την πρόκληση βρο-
χής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με
τη χώρα να συγκαταλέγεται μεταξύ των
δέκα πιο ξηρών χωρών στον πλανήτη.

Το 2017, η κυβέρνηση των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων διέθεσε 15 εκατ. δο-
λάρια σε εννέα διαφορετικές τεχνολο-
γίες για ενίσχυση της βροχόπτωσης στη
χώρα.

Ωστόσο, εάν οι συγκεκριμένες πρακτι-
κές είναι αποτελεσματικές, απομένει να
αποδειχθεί, με αρκετούς επιστήμονες να
αμφιβάλλουν εάν έχουν αξιοσημείωτη
επίδραση τα επίπεδα της βροχόπτωσης.
Χαρακτηριστικό είναι πως στα Εμιράτα το
μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης δεν ξε-
περνά τα 78 χιλιοστά.

«Η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ
του Βερολίνου και της Ουάσιγκτον για τον
μελλοντικό αγωγό φυσικού αερίου Nord
Stream 2 είναι ένας εποικοδομητικός
συμβιβασμός», δήλωσε χθες ο Γερμανός
υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, σε
σχέση με το μεγάλο αυτό σχέδιο που έχει
στόχο να συνδέσει τη Ρωσία και τη Γερ-

μανία. Από την επίτευξη της συμφωνίας
των ΗΠΑ με τη Γερμανία για τον αγωγό
φυσικού αεριού Nord Stream 2 ενοχλη-
μένοι εμφανίστηκαν τόσο οι Ουκρανοί
όσο και οι Πολωνοί, που υποστήριξαν ότι
ο εν λόγω συμβιβασμός δημιουργεί απει-
λές για την Κεντρική Ευρώπη και την Ου-
κρανία. «Μια τέτοια απόφαση δημιουργεί

νέες απειλές για την Ουκρανία και την
Κεντρική Ευρώπη σε πολιτικό, στρατιωτι-
κό και ενεργειακό επίπεδο», δήλωσαν σε
κοινή ανακοίνωσή τους ο Ντμίτρο Κου-
λέμπα και ο Ζμπίγκνιου Ράου, υπουργοί
Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Πο-
λωνίας αντίστοιχα. «Το Κίεβο άρχισε επί-
σημα διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή

Ένωση και τη Γερμανία για τον Nord
Stream 2, που απειλεί την ασφάλεια της
Ουκρανίας και παραβιάζει την αρχή δια-
φοροποίησης της Ενεργειακής Ένωσης
της Ε.Ε.», δήλωσε ο Ντμίτρο Κουλέμπα.

Ο Ουκρανός υπουργός δήλωσε επίσης
ότι επίσημη ειδοποίηση έχει ήδη σταλεί
στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο.

Nord Stream 2: Αντιδρούν Κίεβο, Βαρσοβία στη συμφωνία ΗΠΑ - Γερμανίας

Τεχνητή βροχή κατά της ακραίας ζέστης!

Λος Άντζελες: «Δεν είμαι ένοχος», δήλωσε 
ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στο δικαστήριο
Μεταβαίνοντας με το ιδιωτικό του τζετ από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες όπου
ξεκίνησε η δεύτερη δίκη του, ο άλλοτε γκουρού των χολιγουντιανών παραγωγών,
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, σε αναπηρικό καροτσάκι, δήλωσε στους δικαστές ότι δεν εί-
ναι ένοχος. Ο 69χρονος Αμερικανός έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστή-
ριο στο Λος Άντζελες. Φορώντας μάσκα και καφέ στολή για φυλακισμένους, ήταν
εμφανώς καταβεβλημένος δηλώνοντας αθώος για τις συνολικά έντεκα κατηγο-
ρίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης εναντίον του. Μίλησε μόνο μία φορά κατά
τη διάρκεια της σύντομης ακρόασης, όταν ο δικαστής Σέρτζιο Τάπια του ευχήθηκε
«καλή τύχη». «Ευχαριστώ πολύ», ανταπάντησε.

Ο Μπάιντεν πρότεινε τη χήρα του Τεντ Κένεντι
για πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Βιέννη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πρότεινε τη χήρα του πρώην γερουσιαστή Τεντ
Κένεντι, Βικτόρια, ως νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βιέννη. Την εί-
δηση μετέδωσαν αυστριακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες από
τον Λευκό Οίκο. Ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς σε δηλώσεις του
είχε τονίσει ότι «χαιρόμαστε για αυτόν τον διορισμό, ο οποίος αποτελεί τιμή για
εμάς στην Αυστρία». Ο Τεντ και η Βικτόρια Κένεντι παντρεύτηκαν το 1992, και αυ-
τή, η δεύτερη σύζυγός του, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», έπαιξε
σημαντικό ρόλο στο να κατακτήσει ο Τεντ Κένεντι την έδρα στις εκλογές της Γε-
ρουσίας του 1994.

Κ
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Κ
αταφτάνει σήμερα οικογενειακώς στην
Αθήνα ο πρωταθλητής κόσμου Γιάννης
Αντετοκούνμπο και το πρώτο μέλημά

του, όπως δήλωσε στην Αμερική, λίγες στιγμές
μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο ΝΒΑ, θα
είναι να πάει να πιει έναν ελληνικό καφέ στα
Σεπόλια. Εκεί, στο καφενείο του κυρ Γιάννη.

Να δει τους φίλους του και τους προπονητές
του, να κουβεντιάσει μαζί τους, μπορεί και να
ρίξει και κανένα σουτάκι στο «δικό» του γήπε-
δο, για να ευχαριστήσει τον κόσμο και τα πιτσι-
ρίκια κυρίως που θα είναι εκεί. Το γηπεδάκι
αυτό έχει την προσωπογραφία του αποτυπω-
μένη στο παρκέ. 

Μετά, θα αναχωρήσει για διακοπές. Πού θα
πάει; Στη βίλα που έμενε πέρσι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δίπλα στο Costa Navarino. Την έχει κλείσει από καιρό. Είναι πο-
λυτελέστατη και απομονωμένη. Ο Γιάννης και η οικογένειά του πρέπει να ηρεμήσουν κάποια στιγμή… Μετά από ένα
δεκαήμερο ο Γιάννης θα περάσει και από τη Μύκονο, όπως κάθε σταρ του αθλητισμού και όχι μόνο.

Πεθύμησε ελληνικό καφέ ο Γιάννης! 
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Συγχαρητήρια 
από Σπανούλη και Πρίντεζη 

Ο Βασίλης Σπανούλης έστειλε μήνυμα στον
Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Συγχαρητήρια, Γιαννά-
ρα! Η σκληρή δουλειά σου, η αφοσίωσή σου, ο
χαρακτήρας σου, η επιμονή και υπομονή που
έδειξες όταν τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα
ήθελες ανταμείφθηκαν με το πρωτάθλημα! Και
εις ανώτερα!». Και ο Γιώργος Πρίντεζης: «Πρότυ-
πο αθλητή - πρότυπο ανθρώπου! Συγχαρητήρια,
Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε σένα και την οικογέ-
νειά σου για ό,τι έχεις καταφέρει». 

Μικρό προβάδισμα 
για τον Ολυμπιακό 

Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τη Νέφτσι Μπακού
στο «Καραϊσκάκης» στο πρώτο ματς των προκρι-
ματικών του 2ου γύρου στο Champions League,
με γκολ του Μαντί Καμαρά, που αποβλήθηκε στη
συνέχεια. Έπαιξε χωρίς τους τραυματίες Παπα-
σταθόπουλο, Εμβιλά, Ελ Αραμπί (θετικός στον
κορονοϊό), Φορτούνη, Τικίνιο, ενώ τραυματίστηκε
και ο Μπουχαλάκης. Προφανώς και είναι δύσκο-
λη η ρεβάνς την προσεχή Τετάρτη. 

Νέες καταγγελίες Μπεκατώρου
Νέες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχλη-

ση έκανε η Σοφία Μπεκατώρου, μετά τα όσα φο-
βερά και τρομερά είχε πει για ανθρώπους της
ομοσπονδίας ιστιοπλοΐας, πριν από μερικούς μή-
νες. Αυτή τη φορά, σε συνέντευξή της στα «ΝΕΑ»,
δήλωσε ότι σε ηλικία 16 ετών της επιτέθηκε σε-
ξουαλικά ανοιχτά της θάλασσας ένας Ολυμπιονί-
κης ιστιοπλόος, «ο οποίος ζύγιζε 100 κιλά». Η Σό-

φια αρνήθηκε και ο Ολυμπιονίκης δεν προχώ-
ρησε άλλο... 

Απέχουν και 
οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
Μετά τους οπαδούς του Άρη, και οι

οπαδοί του ΠΑΟΚ εξέδωσαν ανακοί-
νωση ότι θα απέχουν από τα εντός

έδρας παιχνίδια, αντιδρώντας στην από-
φαση της κυβέρνησης να επιτρέπει μόνο στους
εμβολιασμένους να εισέρχονται στο γήπεδο. Στο
δε παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Νέφτσι, η θύρα
7 δεν είχε περισσότερους από 100 οπαδούς, ενώ
υπήρχαν και πανό κατά της απόφασης της κυβέρ-
νησης.

«Είσαι ένας Superman»! 
Ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον επανήλθε με νέο post για
τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και… προειδοποίησε τον
Λεμπρόν Τζέιμς: «Προσοχή, Λεμπρόν… Ο Ντουράντ
και ο Γιάννης έρχονται για τον θρόνο σου». Ο Στεφ
Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ: «Απόλαυσα το μεγαλείο. ΤΟ
ΜΕΓΑΛΕΙΟ! Συγχαρητήρια, αδερφέ». Και ο Σακίλ Ο’
Νιλ: «Συγχαρητήρια, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σε ευχα-
ριστώ που έφερες πίσω το old school μπάσκετ. Υπάρ-
χει μόνο ένας Superman πλέον και αυτός είσαι εσύ.
Κυριάρχησες. Ουάου».

Συνεχίζονται οι υποκλίσεις προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την τεράστια επιτυχία του να οδηγήσει σχεδόν μόνος
τους Μιλγουόκι Μπακς στην κατάκτηση του τίτλου, μετά από 50 χρόνια. Ο «θεός» Νίκος Γκάλης έγραψε: «Γιάννη, είσαι
αληθινός μαχητής που κατέκτησες με το σπαθί σου την κορυφή του κόσμου. Για μένα αυτήν τη στιγμή είσαι ο καλύτερος
παίκτης στον πλανήτη. Μας κάνεις όλους περήφανους. Συγχαρητήρια για τις επιδόσεις και το ήθος σου, συνέχισε έτσι». 

Υπόκλιση από 
τον Νίκο Γκάλη
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Μεγάλη νικήτρια
η Τζένη Μαστοράκη

• Πολύ large ο νικητής του «Sur-

vivor». Θα παραχωρήσει μέρος των

100.000 ευρώ στην πρώην σύντροφο

και συμπαίκτριά του στο ριάλιτι Μα-

ριαλένα Ρουμελιώτη.

• «Αν δεν είχα την τύχη να είναι

πατέρας μου ο Γιάννης Πλού-

ταρχος, εννοείται πως θα πή-
γαινα σε ένα talent show για να

δείξω τη δουλειά μου», δήλω-
σε σε συνέντευξή του ο Γιώρ-

γος Κακοσαίος.

• Θύμα χάκερ έπεσε ο Δημήτρης

Ουγγαρέζος. 

• Άταφη παραμένει η σορός
της Γκέλυς Μαυροπούλου. Η

τελευταία επιθυμία της ηθο-
ποιού να αποτεφρωθεί έχει

«φρενάρει» σε κενό της νομο-

θεσίας, αφού δεν βρίσκεται εν
ζωή συγγενής για να υπογρά-

ψει σχετική δήλωση.

• Εξιτήριο από το νοσοκομείο για τον

τραγουδιστή Ηλία Μπόγδανο, που

νοσηλευόταν με κορονοϊό.

• Στην Αίγινα παραθερίζει το
ερωτευμένο ζευγάρι Άγγελος

Λάτσιος και Γαία Μερκούρη. 

• Ανάρτηση του Νίκου Ξανθόπουλου

με ευχές στον γιο του Γιώργο προκά-

λεσε το μένος συγγενή του, η οποία

του υπενθύμισε με νόημα πως έχει

έναν ακόμα γιο από τον πρώτο του

γάμο.

• Συνεχίζει ο Μάρκος Σεφερ-

λής τη συνεργασία του με τον
ΑΝΤ1 και τη νέα σεζόν με το τη-

λεπαιχνίδι «5Χ5».

• Ο Νίκος Κοκλώνης έκλεισε την

πόρτα στο Open, ανοίγοντας συνερ-

γασία με Mega και Αlpha. 

• Οι σκαφάτοι Νίκος Ευαγγε-

λάτος και Τατιάνα Στεφανίδου
άραξαν σε ερημική παραλία

του Καστού στο Ιόνιο πέλαγος.

Τ
ο υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τα
Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία 2020 με τη
συγγραφέα Τζένη Μαστοράκη να θριαμ-
βεύει κατακτώντας την ανώτατη διάκριση

για τη συνολική προσφορά της στα γράμματα.
Οι τρεις αρμόδιες επιτροπές που ανέδειξαν τους

φετινούς νικητές (για εκδόσεις του 2019) απένειμαν
βραβεία σε μια σειρά από σημαντικούς Έλληνες
συγγραφείς, με τον Ηλία Μαγκλίνη και το «Είμαι όσα
έχω ξεχάσει. Μια αληθινή ιστορία» να κατακτούν το
Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2020, ενώ το
Βραβείο Διηγήματος-Νουβέλας απονεμήθηκε κατά
πλειοψηφία εξ ημισείας στον Αχιλλέα ΙΙΙ για το έργο
του «Παραχαράκτης» και στον Μιχάλη Μακρόπουλο
για το «Μαύρο νερό».

Το Βραβείο Ποίησης 2020 απονεμήθηκε κατά
πλειοψηφία στον Γιάννη Αντιόχου για το «Αυτός, ο
κάτω ουρανός», το Βραβείο Δοκιμίου-Κριτικής
ομόφωνα στον Κώστα Ιωαννίδη για το έργο του
«“Υπερόχως νόθος” τέχνη: ποιητικές της φωτογρα-
φίας. Τέλη 19ου - αρχές 20ού αιώνα» και το Βραβείο
Μαρτυρίας - Bιογραφίας - Χρονικού - Ταξιδιωτικής
Λογοτεχνίας 2020 στον Κωνσταντίνο Πουλή για το
έργο του «Απ’ το αλέτρι στο smartphone. Συζητή-
σεις με τον πατέρα μου». 

Το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα
2020 απονεμήθηκε εξ ημισείας στην Ηλέκτρα Λα-
ζάρ για το έργο της «Άγια νήπια» και στον Μιχάλη
Μαλανδράκη για το έργο του «Patriot», ενώ το Ειδι-
κό Κρατικό Βραβείο 2020 για βιβλίο που προάγει
σημαντικά τον διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνι-
κά ζητήματα, κατά πλειοψηφία στον Μάνο Ραγιάδη
για το έργο του «Αγόρι». Τιμητική διάκριση απονε-
μήθηκε ομοφώνως στα περιοδικά «Πρεβεζάνικα
Χρονικά» και «Απόπλους». 

Το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βι-
βλίου απονεμήθηκε κατά πλειοψηφία στον Γιώργο
Παναγιωτάκη για το έργο «Ο Ισιντόρ και το φεγγά-

ρι», το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού-Νεανικού Λογο-
τεχνικού Βιβλίου ομόφωνα εξ ημισείας στον Νίκο
Πουρσανίδη για το έργο με τίτλο «Πέρα από το δά-
σος & Η μαγεμένη καρυδιά» και στη Μελίνα Σιδηρο-
πούλου για το έργο με τίτλο «Ήλιος με μουστάκια». 

Το Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδι-
κού Βιβλίου στην εικονογράφο Χρύσω Χαραλάμ-
πους και στον συγγραφέα Δημήτρη Μπασλάμ για το
έργο με τίτλο «Το πουλόβερ», ενώ το Κρατικό Βρα-
βείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά κατά πλειοψηφία
στη Ροδούλα Παππά για το έργο με τίτλο «Πώς φτιά-
χνεται ένα παιδικό βιβλίο και οι συνέπειες για το πε-
ριβάλλον μας».

Στον Σταμάτη Ευ. Μπουσέ απονεμήθηκε το Βρα-
βείο Απόδοσης Έργου Της Αρχαίας Ελληνικής Γραμ-
ματείας στα Νέα Ελληνικά 2020 για τη μετάφραση
του έργου «Ρητόρων διδάσκαλος» του Λουκιανού,
ενώ το Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ελληνικής Λο-
γοτεχνίας σε Ξένη Γλώσσα 2020 εξ ημισείας στη Ma-
ria Caracausi και στην Paola Maria Minucci.



Πυρ και μανία ο Κανάκης «Σεισμός» στη Νάξο! 

Ταρακουνήθηκε η Νάξος από την άφιξη του τυ-
φώνα «Ιωάννα Τούνη»! Η hot Θεσσαλονικιά
μετά τις ολιγοήμερες διακοπές στο Παλιούρι
της Χαλκιδικής, επέλεξε το «νησί της Αριάδ-
νης» για τις βουτιές της, το καλό φαγητό και
τα ερωτικά παιχνίδια με τον νέο σύντροφό της
Δημήτρη Αλεξάνδρου. Το ζευγάρι μπορεί να
τηρεί σιγήν ιχθύος για τη σχέση του, ωστόσο
τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου
ενισχύουν την παροιμία: Ο κόσμος το ’χει
τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι!

Εν αναμονή του «πελαργού»

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να γεννήσει η σύ-
ζυγος του Βασίλη Χαλακατεβάκη, με τον δημοφι-
λή ηθοποιό να προετοιμάζεται για τον μεγαλύτε-
ρο και πιο σημαντικό ρόλο της καριέρας του, αυ-
τόν του μπαμπά. Ο φούρναρης της σειράς «Το
Καφέ της Χαράς» πόζαρε χαμογελαστός να κρα-
τά τη φουσκωμένη κοιλίτσα της Δέσποινας Μα-
ραγκουδάκη σχολιάζοντας με νόημα: «Δεν είναι
δυο, αλλά είναι τρεις...». Η δε εγκυμονούσα σκη-
νοθέτρια αποκάλυψε με μια φωτογραφία της
BiBiBo πως περιμένουν κοριτσάκι. 

Με μια τρυφερή φωτογραφία η
Άντζελα Γκερέκου αποχαιρέτη-
σε και διαδικτυακά τον «πρίγ-
κιπα» της καρδιάς της το βράδυ
της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά
το τελευταίο αντίο. Η πρόεδρος
του ΕΟΤ δημοσίευσε ένα
ασπρόμαυρο ενσταντανέ από το
παρελθόν, ποζάροντας στην αγ-
καλιά του Τόλη Βοσκόπουλου,
ευτυχισμένη και πιο όμορφη
από ποτέ, καληνυχτίζοντάς τον
με αγάπη και βαθιά θλίψη.

Θυμήθηκε τα παλιά…
Νυφούλα… γδυμένη! Τις δόξες του πα-
ρελθόντος με τα σέξι εξώφυλλα και τις
καυτές πόζες θυμήθηκε η Τζούλια Αλε-
ξανδράτου. Το μοντέλο, που διαμένει μό-
νιμα στο Λονδίνο, λατρεύει να ανάβει τα
αίματα των θαυμαστών της με τα καμώμα-
τα, το νάζι, το σκέρτσο αλλά και τις κολα-
σμένες αναρτήσεις, όπως το ολόγυμνο
πορτρέτο που δημοσίευσε στον προσωπι-
κό της λογαριασμό φορώντας ένα μακρύ
νυφικό πέπλο!

«Καληνύχτα, Τόλη…

Ο
παρουσιαστής των «Ράδιο Αρβύλα» Αντώνης Κανάκης,
με αφορμή τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας, δημοσίευ-
σε ένα μακροσκελές ποστ με τίτλο «Γαμ@@κε η φάση»,
αποκαλύπτοντας με θυμό: «Φοβάμαι πως εάν κάποιος

“άντρας” πειράξει μια τρίχα από το κορίτσι μου (μόνο που το σκέ-
φτομαι παγώνει το αίμα μου), αυτή τη στιγμή νιώθω πως θα του κά-
νω πράγματα που μόνο στις ταινίες τρόμου μπορείς να δεις και η
φυλακή θα φαντάζει για αυτόν παράδεισος. Και ίσως, αν μου δοθεί
η ευκαιρία, μπορεί να του τα κάνω και για οποιοδήποτε άλλο κορίτσι
πέραν του δικού μου… για όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες αυτού
του κόσμου. Ξέρω πως δεν είναι πολιτικά ορθό αυτό που διατυπώ-
νω, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό νιώθω για όλους τους “άντρακλες” αυ-
τού του είδους».
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Γλυκιά αποκάλυψη για τον Γιάννη! 
Αποκάλυψη της Φιλαρέτης Κομνηνού για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!
Με αφορμή τον πρόσφατο θρίαμβό του, η γνωστή ηθοποιός έσπευσε
να τον συγχαρεί δημόσια, αναφέροντας: «Απίστευτος! Απίστευτη και
η ιστορία της ζωής του! Θυμάμαι πριν από χρόνια την ηθοποιό-φιλό-
λογο Μαριέττα Σγουρδαίου να μου λέει για αυτά τα παιδιά που τα βοη-
θούσε τότε που ήταν μικρά. Έγινε η “νονά” τους…».



Η
κυτταρίτιδα είναι ένα ισχυρό πλήγμα
στην αυτοπεποίθηση των γυναικών.
Προκαλεί άγχος για το πώς φαίνεται το
σώμα μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι.

Παρά την προσήλωση σε ένα υγιεινό πρόγραμμα
διατροφής και στην άσκηση καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν
καταφέρνει να απαλλαγεί από την αντιαισθητική
κυτταρίτιδα. Αυτή η όψη φλοιού πορτοκαλιού τελι-
κά απογοητεύει σχεδόν όλες όσες εργάστηκαν
σκληρά για να πετύχουν ένα λεπτό σώμα, με ομαλή
και λαμπερή επιδερμίδα. Ακόμη όμως και αν απο-
κτήσουν μια κομψή σιλουέτα, η εξάλειψη της κυτ-
ταρίτιδας δεν είναι πάντα ένας εφικτός στόχος. 

«Η γυναικοειδής ή τοπική λιποδυστροφία (κυτ-
ταρίτιδα) είναι μια εντοπισμένη μεταβολική διατα-
ραχή του υποδόριου ιστού που αλλάζει το τοπικό
σχήμα του σώματος και οδηγεί στη γνωστή όψη
φλοιού πορτοκαλιού του δέρματος λόγω της ανο-
μοιογενούς κατανομής του λίπους. Σε άλλους είναι
ορατή και σε άλλους χρειάζεται πίεση του δέρμα-
τος για να φανεί. Η γένεσή της οφείλεται στον πολ-
λαπλασιασμό των ινοβλαστών γύρω από τα λιπο-
κύτταρα σε συνδυασμό με την περιφερειακή, κυ-
κλοφοριακή και μεταβολική ανεπάρκεια που στα-
διακά επιδεινώνεται. Το αισθητικό αυτό πρόβλημα
επηρεάζει το 80%-90% των έφηβων κοριτσιών και
των ενήλικων γυναικών και εντοπίζεται κυρίως
στους γλουτούς, τους μηρούς, την κοιλιά και τα
μπράτσα», εξηγεί ο Γεώργιος Βελημβασάκης,

πλαστικός, επανορθωτικός και αισθητικός χει-
ρουργός. 

«Η εμφάνισή της είναι πολυπαραγοντική και η
συνύπαρξη πολλών αιτιών όχι μόνο ενεργοποιεί,
αλλά και συντηρεί ή επιδεινώνει την κατάσταση
αυτή, η οποία όμως δεν είναι παθολογική, δεν
προκαλεί άλλα προβλήματα, δεν επηρεάζει τη συ-
νολική υγεία του ατόμου. Μεταξύ των παραγόντων
κινδύνου είναι η κληρονομικότητα, η δράση των
οιστρογόνων, γενετικοί παράγοντες από τους
οποίους εξαρτώνται η δομή και η υφή του δέρμα-

τος και ο σωματότυπος, καθώς και το βάρος και ο
μυϊκός τόνος», προσθέτει ο πλαστικός χειρουρ-
γός. 

Η κυτταρίτιδα κατηγοριοποιείται σε τέσσερις
βαθμίδες. Στο πρώτο στάδιο η κυτταρίτιδα δεν δια-
κρίνεται παρά μόνο έπειτα από χειρισμό του δέρ-
ματος και η εμφάνισή του μοιάζει να έχει ρυτίδες
και όχι εντυπώματα (λακκουβίτσες). Το δεύτερο
στάδιο δεν διαφέρει πολύ.

Αντί για ρυτίδες το δέρμα έχει βαθουλώματα
όταν πιέζεται. Στο τρίτο στάδιο οι λακκουβίτσες εί-
ναι ορατές στους γλουτούς, την κοιλιά ή τους μη-
ρούς κατά την όρθια στάση, αλλά όχι όταν το δέρμα
και το σώμα τεντώνεται. Στο τελευταίο στάδιο η
ανώμαλη όψη της επιδερμίδας είναι ορατή σε κά-
θε στάση και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επώ-
δυνη. 

«Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και επαγ-
γελματικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή
της. Καθεμία από αυτές έχει τα δικά της πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα. Η έρευνα έχει δείξει
ότι ικανοποιητικότερα αποτελέσματα φέρνει ο
συνδυασμός εγκεκριμένων θεραπειών», επιση-
μαίνει ο Γεώργιος Βελημβασάκης. 

P
O
L
IT
IC
A
L

Υ
Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

Π
Α

Ρ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η
2

3
 IO

Y
Λ

IO
Y

2
0

2
1

32

«Χτυπήστε» την κυτταρίτιδα 

kpapakosto@yahoo.gr

Πώς να απαλλαγείτε από τη διαταραχή
που αποτελεί πάντοτε ισχυρό πλήγμα
για την αυτοπεποίθησή σας… 

Σύγχρονες θεραπείες 
Υπάρχουν πολλές θεραπείες για την κυτ-
ταρίτιδα. Υπάρχει η σύγχρονη μέθοδος
που σμιλεύει το σώμα με λιπομασάζ, το
οποίο κάνει η ειδικά σχεδιασμένη κεφα-
λή, συνδυάζοντας δύο διαφορετικές πα-
τενταρισμένες τεχνολογίες με στόχο την
έντονη μηχανική μάλαξη του δέρματος.
Υπάρχει η μεσοθεραπεία, μια ενέσιμη θε-
ραπεία που παρέχει πολύτιμα ενεργά συ-
στατικά στα μεσαία στρώματα του δέρμα-
τος. Έτσι, το δέρμα λαμβάνει την ενυδά-
τωση και τα θρεπτικά συστατικά που χρει-
άζεται. Καμιά γυναίκα δεν θα πρέπει να
αφήσει αυτήν τη διαταραχή να χαλάσει
την αυτοπεποίθησή της αυτό το καλοκαίρι. 

Γεώργιος Βελημβασάκης, 
πλαστικός, επανορθωτικός 
και αισθητικός χειρουργός
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Η
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 συγκεν-
τρωμένη 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 μεταβολι-
σμό και τα σπλάχνα. Επηρεάζει τις κλειδα-
ριές, τα κλειδιά, τις αδελφές, τις επενδύσεις,
την ασφάλεια, ακόμα και την κληρονομιά. Εί-
ναι η επιτομή του σπιτιού, της οικογένειας,
των τελετουργιών της αιχμαλωσίας στη σε-
ξουαλικότητα και της υποταγής.

Οι αρνητικές της ιδιότητες μπορεί να είναι η
ανασφάλεια, η έλλειψη συγκέντρωσης, οι μυ-
στικιστικές αδελφότητες και τα οικογενειακά
προβλήματα. Μπορεί να υπάρχει φόβος για το
σεξ ή την οικειότητα καθώς επίσης και χαμη-
λή αυτοεκτίμηση. Η άρνηση μπορεί, επίσης,
να είναι ένα μεγάλο θέμα.

Ζυγός: Η Εστία στον Ζυγό έχει ανάγκη την
ομαδική εργασία. Η διαδραστικότητα είναι
πολύ σημαντική γι’ αυτήν. Η ισορροπία τη
βοηθά να εκφράσει την ανάγκη της για προ-
σφορά. Χρειάζεται ισότητα στις σχέσεις της,
αλλά, στην προσπάθειά της να γίνει αποδεκτή,
μπορεί να δώσει πάρα πολλά από τον εαυτό
της. Αυτό μπορεί να καταλήξει σε ανταγωνι-

σμό, αντί για συνεργασία με κάποιον άλλον.
Είναι πρόθυμη να υπομείνει το οτιδήποτε για
να προσφέρει πλεονέκτημα στον/στη σύντρο-
φό της. Έχει ταλέντο στις τέχνες και στις κοι-
νωνικές συναναστροφές. Είναι ικανή στους
συμβιβασμούς και στη διπλωματία. Χρειάζε-
ται να βρει την ισορροπία ανάμεσα στον εαυτό
της και στους άλλους. 

Σκορπιός: Η Εστία στον Σκορπιό είναι πα-
θιασμένη. Αναζητά αποκλειστικότητα και οι-
κειότητα. Είναι ευάλωτη στις ενοχές και στην
ντροπή, ιδιότητες που μπορούν να την οδηγή-
σουν στην κατάθλιψη. Είναι πολύ εσωστρε-
φής, κριτική και επικριτική. Έχει την ικανότη-
τα να αναγεννιέται και μπορεί να έχει ψυχικά
χαρίσματα. Επίσης, έχει την ικανότητα να ανα-
καλύπτει οτιδήποτε κρυμμένο. Είναι έντονη
και μπορεί να αυτοθεραπεύεται. Της χρειάζε-
ται να μάθει να προσαρμόζεται και πότε μπο-
ρεί να εμπιστεύεται κάποιον. 

Τοξότης: Η Εστία στον Τοξότη είναι αφοσιω-
μένη στην υψηλότερη δύναμη της παγκό-
σμιας αλήθειας. Αυτή τη γεμίζει έμπνευση για
την ουσιαστικότερη δουλειά της. Μπορεί να
είναι φανατική στα πιστεύω της. Πιστεύει στη
διανοητική ελευθερία. Είναι πρακτική και
αποφασισμένη να μάθει όσα περισσότερα
μπορεί. Είναι αφοσιωμένη στην πίστη της. Ξέ-
ρει να διακρίνει τη μεγάλη εικόνα και είναι εν-
θουσιώδης. Της αρέσει η περιπέτεια. Συχνά
είναι εμπνευσμένη δασκάλα. Ξέρει ότι το ταξί-
δι της γνώσης δεν τελειώνει ποτέ!

Κριός
(21/3-20/4)
Οι συμβουλές σας έχουν μεγάλη
ζήτηση. Λόγω των υψηλών επι-
πέδων ενέργειας που διαθέτετε,
είστε στην ευχάριστη θέση να
ελέγχετε τις καταστάσεις. Προ-
σέξτε, μόνο, να μη δώσετε πάρα
πολύ από τον εαυτό σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μπορεί να νιώσετε μεγάλη κούρα-
ση και να χάσετε το ενδιαφέρον
σας για τους άλλους. Είναι καλό να
ζητήσετε από τους άλλους να σας
βοηθήσουν. Τελικά, οι σχέσεις
λειτουργούν καλύτερα όταν όλοι
δίνουν και παίρνουν ισότιμα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Περιστασιακά, όταν ο χρόνος σας
σάς το επιτρέπει, βρείτε τον ρόλο
που παίζετε ανάμεσα στην οικογέ-
νεια και στους φίλους σας. Τι θα
μπορούσε να είναι καλύτερο από
το να βρεθείτε με μια καλή παρέα;

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η εργασία στην οποία συμμετέ-
χετε είναι πιο απαιτητική από ό,τι
περιμένατε. Έχετε νέες προοπτι-
κές για μια καλή σταδιοδρομία.
Πάρτε τον χρόνο σας για να τα
εξετάσετε προσεκτικά τις επόμε-
νες κινήσεις σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Μην αποκαρδιώσετε το αγαπη-
μένο σας πρόσωπο, αν σας κά-
νει… την επίφοβη ερώτηση «τι
συμβαίνει σήμερα με σένα;».
Δεν είναι καλό η μόνη απάντησή
σας να είναι ένα σύντομο «τίπο-
τα!», συνοδευόμενο από ένα κα-
τσούφικο ή θυμωμένο πρόσω-
πο.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Χρησιμοποιήστε τη διαίσθησή σας
για να προχωρήσετε ένα έργο που
νιώθετε πως είναι θετικό και το
οποίο επιθυμείτε να ολοκληρώσε-
τε, κάτι που θα σας βοηθήσει να
έχετε μια διαρκή πρόοδο.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ίσως να είναι χρήσιμο να παραι-
τηθείτε από ορισμένες από τις
συνήθεις μεθόδους σας, για να
έχετε κάποια περιθώρια για
εναλλακτικές λύσεις. Τα οικο-
νομικά σας δεν είναι τόσο καλά.
Να είστε προσεκτικοί, για να
μην υποστείτε ζημιές.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ποτέ δεν αμφιβάλλετε για τις
ικανότητές σας, ακόμα κι όταν
δεν έχετε πάντα τη σωστή
απάντηση άμεσα διαθέσιμη. Τα
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζετε είναι πιο σύνθετα και
απαιτητικά από το συνηθισμέ-
νο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Προσεγγίζετε τα επαγγελματικά
σας σχέδια με μια υγιή αισιοδο-
ξία. Θα πείσετε και τους πιο επι-
φυλακτικούς και απαισιόδοξους
συναδέλφους σας για την εγκυ-
ρότητα της στρατηγικής σας.
Μπορείτε να τους πάρετε στο
πλευρό σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οι οικείοι σας θα σας προσφέρουν
ηρεμία και θα σας ενθαρρύνουν με
τις συμβουλές τους. Εκτελείτε τα
καθήκοντά σας με αυτοπεποίθηση,
ανακουφίζοντας τυχόν ανησυχίες
και προβληματισμούς που μπορεί
να έχουν οι άλλοι.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μην είστε πολύ υπερήφανοι. Ζη-
τήστε οποιαδήποτε βοήθεια χρει-
άζεστε. Μην εκπλαγείτε, αν έχετε
έναν περίεργο πονοκέφαλο ή αι-
σθάνεστε κουρασμένοι. Είστε σε
θέση να ξεπεράσετε τυχόν καθυ-
στερήσεις στην εργασία σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η πίεση που βιώνετε δεν είναι
λόγος να εγκαταλείψετε τον εαυ-
τό σας και να γίνετε εντελώς λη-
θαργικοί. Βεβαιωθείτε ότι φρον-
τίζετε τη φυσική σας κατάσταση
και βρείτε προοδευτικά τι είναι
κατάλληλο για σας.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Αστεροειδής Εστία: 
Τι σημαίνει; 
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που να ’ναι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα ανα-
δειχθεί στον σοφότερο πολιτικό ηγέτη της
εποχής μας. Όχι απαραιτήτως για τις και-
νοτόμες ιδέες και την αποφασιστικότητα

με την οποία τις προωθεί. Αλλά επειδή λέει και πράτ-
τει το αυτονόητο σε εποχές που ο ανορθολογισμός
διαχέεται ταχύτατα και η πολιτική εκτρέπεται σε, κα-
τώτερους των περιστάσεων, ανταγωνισμούς. Πριν
από λίγες ημέρες, αναφερόμενος στην έξαρση της
πανδημίας του κορονοϊού λόγω της εξάπλωσης της
μετάλλαξης Δέλτα, μίλησε για «μια πανδημία για
τους ανεμβολίαστους». Δεν πρόκειται για κάποια
φοβερή και τρομερή σοφία. Στην Ελλάδα οι λοιμω-
ξιολόγοι επισημαίνουν, κάθε τρεις και λίγο, τον κίν-
δυνο να ασθενήσουν όλοι όσοι δεν έχουν εμβολια-
στεί. Πρόκειται όμως για μια καθαρή θέση από έναν
κορυφαίο πολιτικό. Μια καθαρή γραμμή που δεν
αφήνει περιθώριο αμφιβολίας: Εμβολιασθείτε τώ-
ρα. Διαφορετικά, θα νοσήσετε.

Είναι κρίμα που στην Ελλάδα οι όψιμοι θιασώτες
του Αμερικανού προέδρου κάνουν ότι ενθουσιάζον-
ται με την οικονομική πολιτική του, κοιτούν όμως αλ-
λού όταν αυτός αναφέρεται στους εμβολιασμούς.
Ειδικότερα τους υποχρεωτικούς. Για παράδειγμα: τη
νομοθετική ρύθμιση για τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό των εργαζομένων σε δομές φιλοξενίας ηλικιω-
μένων και μονάδες υγείας ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι θα
την καταψηφίσει. Γιατί; Επειδή, λέει, επιχειρεί να
πλήξει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ποιων ερ-
γαζομένων; Αυτών που με τις επιλογές τους απει-
λούν το δικαίωμα στην υγεία όλων εκείνων τους
οποίους οφείλουν να φροντίσουν. Ναι, αλλά θα
διωχθούν. Όχι. Θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής
εργασίας όσο κρατάει η κρίση, δίχως όμως να πλη-

ρώνονται. Και θα επανέλθουν με δόξα, τιμή και πλή-
ρεις αποδοχές όταν και όποτε ξεπεράσουμε την
υγειονομική κρίση. Τότε που οι γέροντες και οι νο-
σηλευόμενοι δεν θα κινδυνεύουν από τη φροντίδα
τους. Όπως συμβαίνει, εδώ και καιρό, σε ευρωπαϊ-
κές χώρες. Και στην Αμερική, που βλέπει με φρίκη
το εμβολιαστικό της πρόγραμμα να έχει εκτραπεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, προκειμένου να χειριστεί την
πανδημία και την κοινωνία με όρους οι οποίοι, κατά
την άποψη της Κουμουνδούρου, εξυπηρετούν την αν-
τιπολιτευτική τακτική του, δεν διστάζει, με διαφορετι-
κή ρητορική και επιχειρήματα είναι αλήθεια, να πε-
ράσει στην όχθη που κυριαρχούν το ΚΚΕ, ο Βαρου-
φάκης και ο Βελόπουλος. 

Για να προσεγγίσει το κέντρο από τα αριστερά όπως
διακήρυξε ο πρόεδρός του; Όχι, φυσικά. Αλλά για να
υπογραμμίσει την αντίθεσή του στην κυβέρνηση αλλά
και προς το ΚΙΝ.ΑΛ. η εκλογική βάση του οποίου
απεχθάνεται τέτοιους μικροπολιτικούς ακροβατι-
σμούς. Πού απευθύνεται, λοιπόν, το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης; Μάλλον εκεί που απευθύνε-
ται και ο Αλέξης Τσίπρας όταν, επισκεπτόμενος τη
Μύκονο, καυτηριάζει τις πολιτικές της κυβέρνησης
για την πανδημία και τον τουρισμό. Σε πολύ μικρά κοι-
νά. Αυτά που είναι πελατειακός χώρος για τα μικρότε-
ρα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το ευτύχημα για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι
απαντήσεις της κυβέρνησης που καταλήγουν σε
μοτίβα περασμένων δεκαετιών. Όπως ότι ο Αλέξης
Τσίπρας με τις δηλώσεις του εκθέτει τη χώρα στο
εξωτερικό. Δίχως να διερωτηθούν τι προκαλεί αρ-
νητικό ενδιαφέρον για τη χώρα στο εξωτερικό. Η
δημόσια κριτική του αρχηγού της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης ή το παγκόσμιας πρωτοτυπίας και
αποτελεσματικότητας μίνι lockdown, ώστε τα μέ-
τρα για τη μουσική και τη μεταμεσονύκτια κυκλο-
φορία να αρθούν σε λιγότερο από μία εβδομάδα;
Αλλά το έχουμε ξαναπεί: ο δρόμος της πολιτικής
επικοινωνίας κρύβει λακκούβες για όσους θεω-
ρούν ότι οι δηλώσεις δεν πρέπει να συνοδεύονται
από επιχειρήματα. 

Ενώ, λοιπόν, η πολιτική φαίνεται να χάνει πόν-
τους στον χειρισμό της πανδημίας η οποία, κατά τον
πρόεδρο του ΕΟΔΥ, εξαπλώνεται με «τον τρομακτι-
κό ρυθμό της μετάλλαξης Δέλτα», η Εκκλησία είναι
αυτή που, με την εγκύκλιο η οποία θα διαβαστεί
στους ναούς της χώρας την Κυριακή, παρεμβαίνει
προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα, ώστε να διαλύσει
νεφελώματα για «τσιπάκια» και «barcode», τα
οποία, σε διαβολική συνεργασία με το «666», επι-
χειρούν τάχα τον «έλεγχο του ανθρώπου». Αν κρί-
νουμε από το κοινό των συγκεντρώσεων κατά των
εμβολίων, ίσως να είναι η πιο κατάλληλη στιγμή.
Όχι επειδή το λέει ο πρόεδρος Μπάιντεν, αλλά επει-
δή η λογική υπαγορεύει ότι το στοίχημα του εμβο-
λιασμού είναι το σημαντικότερο στοίχημα που έχει
βάλει με τον εαυτό της η χώρα τις τελευταίες δε-
καετίες.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η πανδημία παραμένει για τα πολιτικά
κόμματα πεδίο αντιπαράθεσης, την
ώρα που η λογική υπαγορεύει ότι το
στοίχημα του εμβολιασμού είναι το
μεγαλύτερο που, τα τελευταία χρόνια,
έχει βάλει η χώρα με τον εαυτό της...

Μια πανδημία για τους ανεμβολίαστους

Η
μάνα μου κατά καιρούς μού θύμιζε μια
παροιμία: «Παιδάκι μου, αν δεν έχεις νύ-
χια να ξυστείς, μην περιμένεις από άλ-

λους να σε ξύσουν». Αυτή η φράση μού ήρθε πα-
ρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Κύπρο και
συγκεκριμένα στην Αμμόχωστο. Και μου έκανε
εντύπωση η απάθεια των αδελφών μας Κυπρίων
και των πολιτικών νεολαιών στην Ελλάδα, για το
πώς αντιμετώπισαν την εισβολή του «Αττίλα 3»
στην περίκλειστη μέχρι προσφάτως πόλη.

Ήταν πραγματικά σοκαριστική για μένα αυτή η
απάθεια, που με έκανε να αναρωτιέμαι τι συμβαί-
νει τελικά στη μαρτυρική Μεγαλόνησο. Είναι δυ-
νατόν να κάθονται στους καναπέδες τους και να
περιμένουν από τους άλλους να βγάλουν το φίδι
από την τρύπα; 

Άντε και το ’74 έφταιγαν οι άφρονες Ελλαδίτες.
Τώρα ποιος τους φταίει και παρακολουθούν με
αδιαφορία τα τεκταινόμενα οι Κύπριοι;

Είναι δυνατόν να ξεσηκώνονται και να κάνουν

επεισόδια για τα μέτρα κατά της πανδημίας και να
μην αντιδρούν στην εισβολή στην Αμμόχωστο;

Τόσο βολεμένοι είναι ή συμβαίνει κάτι άλλο;
Διότι το… κάτι άλλο που μου μεταφέρουν, δεν θέ-
λω να το πιστέψω ότι υπάρχουν Έλληνες που το
αποδέχονται. Ειλικρινά ντρέπομαι. Όσο και να
καταλαβαίνω την απογοήτευσή τους, δεν μπορώ
να τους δικαιολογήσω. Ούτε αυτούς ούτε τις ελ-
ληνικές πολιτικές νεολαίες που δεν έβγαλαν καν
μια ανακοίνωση. Έστω για τα μάτια του κόσμου.

Είναι δυνατόν να διαδηλώνουν για τους Κου-
φοντίνες, την Αστυνομία στα πανεπιστήμια, τα δι-
καιώματα του κάθε πικραμένου, τους… φονιάδες
των λαών Αμερικάνους και να μην αντιδρούν για
την Αμμόχωστο;

Ύστερα θα μας φταίνε πάλι οι σύμμαχοι, οι ΗΠΑ,
η Βρετανία, η Γαλλία, ο Ερντογάν και όποιος άλ-
λος κατεβάσει η κούτρα μας. 

Ξέρετε τι λένε όλοι αυτοί; Αφού δεν ενοχλούν-
ται ούτε οι ίδιοι, γιατί να χαλάσουμε εμείς τις καρ-
διές μας και τις σχέσεις μας με τον «σουλτάνο»;
Γιατί να χάσουμε παράδες; 

Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσουν αυτά που
γράφω, αλλά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότη-
τα. Πλέον είμαστε ένας λαός που δεν σηκώνεται
για τα εθνικά θέματα από τον καναπέ του και περι-
μένει τους άλλους να σηκωθούν. 

Και αυτό είναι τραγικό. Διότι αυτοί που βγαί-
νουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για την
πατρίδα, είναι μια χούφτα γραφικοί, ακραίοι και
επικίνδυνοι.  Εμείς όμως τους παραχωρήσαμε με
την αδιαφορία μας αυτά τα ζητήματα. Εμείς καθό-
μαστε χαλαρά στον καναπέ μας και ωσάν άλλοι
Νέρωνες παρακολουθούμε την πόλη, τη χώρα και
το έθνος μας να καίγονται, αργά και βασανιστικά.

Θα σηκωθούν οι Κύπριοι (και όχι μόνο) από τον καναπέ;

Είναι δυνατόν να ξεσηκώνονται και να
κάνουν επεισόδια για τα μέτρα κατά
της πανδημίας και να μην αντιδρούν
στην εισβολή στην Αμμόχωστο;


