
Aνεπανάληπτος...
ΤΟΛΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΣΕ... ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛ.  14-15

ΟΙ ΑΝTIΠΑΛΟΙ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟY, ΤΟΥ ΠΑΟΚ, 
ΤΗΣ ΑΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ AΡΗ 
ΣΤΟΝ ΕΠOΜΕΝΟ ΓYΡΟ

OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 
14.000 ΑΝEΡΓΟΥΣ

ΣΕΛ.  28 ΣΕΛ.  25

BOMBA
ΧΑΚΑΡΑΝ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ «ΠHΓΑΣΟΣ»!

ΓΡΑΦΟΥΝ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΒΗ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

ΜΗΤΣΟΤAΚΗΣ

Θα ανοίξει η πλατφόρμα 
των εμβολιασμών και 
για ηλικίες από 12 και άνω

ΣΕΛ.  23
ΣΕΛ.  5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Μήπως φταίει 
το στραβό μας 

το κεφάλι;

Το παιδί από 
την Κοκκινιά που 

κατέκτησε το όνειρο 

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  34 ΣΕΛ. 34

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Η ΚΑΡΔΙΑ ΠΡΟΔΩΣΕ
ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

«EΦΥΓΕ» ΚΑΙ Η 
ΓΚEΛΥ ΜΑΥΡΟΠΟYΛΟΥ

Μια ζωή σαν παραμύθι

Μετρά αντίστροφα η νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτικότητα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ 26ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΣΕΛ.  20

ΣΕΛ.  10-12

ΣΕΛ.  12



Ο
καθένας από εμάς έχει στο περιβάλλον του
κάποιον γνωστό, φίλο, συνάδελφο κ.λπ. που
παραμένει ανεμβολίαστος παρότι έχει παρέλ-

θει η «κλάση» του. Είναι αλήθεια ότι ένα μεγάλο μέ-
ρος των πολιτών διστάζει. Όχι μονάχα στην Ελλάδα.
Σε όλες τις χώρες. Σε όλο τον κόσμο. Αλλού λιγότερο
και αλλού περισσότερο, υπάρχει ανάλογο πρόβλημα.

Στη χώρα μας περίπου το 35% της ελληνικής κοινω-
νίας αρνείται να εμβολιαστεί. Δεν είναι όλοι τους ψε-
κασμένοι και συνωμοσιολόγοι. Δεν φοβούνται μή-
πως το mRNA τούς αλλοιώσει το DNA. Το αντίθετο,
μάλιστα. Αυτοί είναι φρικτή μειονότητα. Η πλειονότη-
τα των ανθρώπων που ανησυχεί φοβάται μήπως με το
εμβόλιο πάθει κάτι βαρύτερο απ’ ό,τι αν νοσήσει από
κορονοϊό. Και ο φόβος είναι αληθινός, δεν προσποι-

ούνται. Και όλα τα επιχειρήματα της επιστημονικής
κοινότητας μαζί δεν καταφέρνουν να αμβλύνουν τον
δισταγμό τους. Όπως και τα απόλυτα νούμερα της
στατιστικής που συνηγορούν αναφανδόν υπέρ των
εμβολίων δεν είναι ικανά να διαλύσουν τους φόβους
τους.

Την κατηγορία, λοιπόν, αυτών των πολιτών είναι λά-
θος να τη «χαρίσουμε» στους ψεκασμένους. Είναι
άδικο να την παραχωρήσουμε στους συνωμοσιολό-
γους. Είναι ολέθριο να τη σπρώξουμε στην αγκαλιά
των ακραίων, οι οποίοι καραδοκούν. Αυτοί οι άνθρω-
ποι χρειάζονται άλλη προσέγγιση. Τώρα είναι η κα-
τάλληλη στιγμή. Πρέπει να ακούσουμε τους προβλη-
ματισμούς τους και να κατανοήσουμε την αγωνία
τους. Να τους δείξουμε εμπιστοσύνη για να μπορούν

με τη σειρά τους να εμπιστευτούν τους ειδικούς.
Όπως το κάνουν, άλλωστε, σε όλες τις εκφάνσεις της
ζωής τους καθημερινά: με τον ηλεκτρολόγο που θα
τους φτιάξει τη βλάβη, με τον δάσκαλο που θα μορ-
φώσει τα παιδιά τους, με τον δικηγόρο που θα διεκδι-
κήσει το δίκιο τους.

Σε αυτήν τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Χρειάζον-
ται όλοι για να χτιστεί το τείχος της ανοσίας. Όσο πε-
ρισσότεροι τόσο ψηλότερο. Όσο γρηγορότερα τόσο
καλύτερα. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση δίνει κίνη-
τρα για να οδηγήσει όλο και περισσότερους στα εμ-
βολιαστικά κέντρα, θέτει περιορισμούς για όσους
παραμένουν ανένδοτοι και νομοθετεί την υποχρεωτι-
κότητα για όσους από τη φύση της εργασίας τους δεν
μπορεί να είναι ανεμβολίαστοι.
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«P»

Άλλο φοβισμένος και άλλο ψεκασμένος
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Π
αρά το ότι στα λόγια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
θέλει να ποντάρει κομματικά στο
θέμα της πανδημίας, με αφορμή
το… φρένο στη διασκέδαση στη

Μύκονο, επιστρέφει στη γνώριμη τακτική
του να κερδίσει ό,τι μπορεί πολιτικά από
τον κορονοϊό.

Αποτέλεσμα και χθες να συνεχίσει τον
αντιπολιτευτικό κατήφορο αγκαζέ με το
περιορισμένης κυκλοφορίας έντυπο ακρο-
δεξιών και ψεκασμένων θεωριών και να
συνιστά στον κ. Μητσοτάκη «να καταλάβει
πως καλοκαίρι δεν σημαίνει ανέμελα τριή-
μερα κάθε εβδομάδα για τον ίδιο, αλλά
δουλειά για χιλιάδες εργαζόμενους και
επιχειρηματίες». Μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ λη-
σμόνησε ότι κορυφαία στελέχη του είχαν
επιλέξει προσφάτως το ίδιο ξενοδοχείο για
ένα… ανέμελο Σαββατοκύριακο, την ώρα
που έλιωναν από αγωνία για την τύχη των
εργαζομένων και πρωτοστατούσαν σε πο-
ρείες. Παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον
πρωθυπουργό ότι για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά λειτουργεί ως σαμποτέρ και με την
ανευθυνότητα, την ανεμελιά και τα ίδια λά-
θη ετοιμάζεται να τινάξει στον αέρα τόσο τη
δημόσια υγεία όσο και τον τουρισμό, αγνο-
ώντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από
τον Απρίλιο για κατά προτεραιότητα εμβο-
λιασμό όσων εργάζονται στον τουρισμό.

Θυμίζουν επιπλέον ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης πριν από μερικές ημέρες δήλωνε
στην «Bild» ότι οι μήνες Ιούλιος και Αύγου-
στος θα θυμίζουν ένα «κανονικό καλοκαί-

ρι», την ώρα που και ο Χάρης Θεοχάρης ξε-
τύλιγε το κυβερνητικό αφήγημα της επιτυ-
χίας και της κανονικότητας.

Βαβέλ
Στο εσωκομματικό πεδίο, η πολιτικά

ιδιόμορφη «γραμμή του Παύλου Πολάκη»
δείχνει να δημιουργεί μια ιδιότυπη εσω-
κομματική Βαβέλ, που ούτε ο Αλέξης Τσί-
πρας μπορεί να ελέγξει. Ο εκρηκτικός κ.
Πολάκης αμφισβήτησε ευθέως κι από το
βήμα της Βουλής την επίσημη θέση του
κόμματος, όπως την εξέφρασε ο τομεάρ-
χης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Ανδρέας Ξαν-
θός, που με αρθρογραφία και δημόσιες
δηλώσεις τάσσεται «υπέρ της καθολικής
εμβολιαστικής κάλυψης των ενηλίκων»
και ζήτησε «επιτέλους να τελειώνουμε με
την ιστορία της επιστημονικής αμφισβήτη-
σης».  Το «άδειασμα» του κόμματος και του

αρμόδιου τομεάρχη υγείας από τον Παύλο
Πολάκη προκάλεσε παρεμβάσεις της νεο-
λαίας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υπέρ της ανάγκης
«μαζικού εμβολιασμού», ώστε, σε αντίθε-
ση με όσα διατείνεται ο Χανιώτης βουλευ-
τής, να αναδειχθεί η αξιωματική αντιπολί-
τευση σε «δύναμη που συντεταγμένα συμ-
μετέχει στην εκστρατεία πειθούς υπέρ των
εμβολίων». 

Αυξήσεις
«Την ανάγκη για εντατικούς ελέγχους

στην αγορά για την καταπολέμηση της αι-
σχροκέρδειας, μείωση του κόστους ρεύ-
ματος και πετρελαίου για τον πρωτογενή
τομέα παραγωγής και αυστηρή εποπτεία
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» επιση-
μαίνουν σε επίκαιρη επερώτηση που κατέ-
θεσαν 56 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για
την αύξηση του κόστους ζωής, με πρωτο-

βουλία του τομεάρχη Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και βουλευτή
Μεσσηνίας, Αλέξη Χαρίτση.

Σε on camera δήλωσή του, ο Αλέξης Χα-
ρίτσης τονίζει ότι «κάθε μέρα που περνάει
βλέπουμε υπέρογκες αυξήσεις σε είδη
πρώτης ανάγκης, στο ρεύμα, στα καύσιμα,
σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα».

Έως την Πέμπτη, το πολύ, αναμένεται να φτάσει στη
Βουλή η ρύθμιση για την υποχρεωτικότητα των εμβο-
λιασμών στους υγειονομικούς των δημόσιων και ιδιω-
τικών δομών υγείας, αλλά και των Μονάδων Φροντίδας
Ηλικιωμένων. Παράλληλα, ανοιχτή είναι η συζήτηση και
για τη συμπερίληψη άλλων επαγγελματικών ομάδων,
όπως και των εκπαιδευτικών. Σχετική συζήτηση αναμέ-
νεται να κάνει με τα μέλη της Επιτροπής των Λοιμωξιο-
λόγων η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως εντός των
επόμενων ημερών. 

Στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχουν, σύμφωνα με
τις πληροφορίες της «Political», εσωτερικές συζητή-

σεις ως προς το ποια θα πρέπει να είναι η διάταξη που
θα έρθει. Με βάση μια άποψη, η διάταξη μπορεί να είναι
πιο γενική και να αφορά την υποχρεωτικότητα εν γένει,
ενώ μετά θα εξειδικεύεται με Κοινές Υπουργικές Απο-
φάσεις των αρμόδιων υπουργών. Με βάση μια άλλη
άποψη, η υποχρεωτικότητα θα οριστεί εξειδικευμένα
για τις επίμαχες επαγγελματικές ομάδες και θα συμ-
πληρώνεται στη συνέχεια με νομοθετική ρύθμιση ή
ακόμα και με ΠΝΠ, εφόσον κάτι πρέπει να νομοθετηθεί
επιτακτικά εν τω μέσω του Αυγούστου, όταν η Βουλή θα
είναι κλειστή. 

Σε κάθε περίπτωση, το πλαίσιο επιπτώσεων για τους

εργαζομένους που δεν θα ανταποκριθούν στη συμβατι-
κή τους υποχρέωση να εμβολιαστούν, θα περιγράφεται
σαφώς. Όπως είπε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Μά-
κης Βορίδης (ΣΚΑΪ), εφόσον αυτό δεν γίνει, τότε θα εί-
ναι ανοιχτή η παραπομπή δημόσιων υπαλλήλων στα
Πειθαρχικά Συμβούλια, ενώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα
φλερτάρουν με «σοβαρό λόγο απόλυσης». Κυβερνητι-
κές πηγές, πάντως, επιμένουν ότι δεν τίθεται θέμα από-
λυσης υπαλλήλων, ενώ ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης επιβεβαίωσε χθες ότι η αναστολή εργα-
σίας δεν θα έχει χρονικό πλαφόν, ενώ η στέρηση μισθού
θα συνοδεύεται και από στέρηση εισφορών.

Η νομοθετική ρύθμιση χωρίς απόλυση, αλλά και χωρίς εισφορές

ΣΥΡΙΖΑ δύο… ταχυτήτων

Η Κουμουνδούρου 
στοχοποιεί τον Μητσοτάκη
και η νεολαία του κόμματος
τον Πολάκη!

του
Γιάννη Σπ. Παργινού

parginos@paraskhnio.gr



Τ
ο μήνυμα για εμβολιασμούς των
παιδιών και στις ηλικίες από 12
έως 15 ετών έδωσε χθες ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης από τη Μεσ-

σηνία, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σχετική
διάθεση της κυβέρνησης και της Επιτρο-
πής Εμβολιασμών να επέλθει όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη
σε όλο το φάσμα του πληθυσμού που
πλήττεται από τη μετάλλαξη Δέλτα.

Ήδη, τις προηγούμενες μέρες κλείστη-
καν σχεδόν 20.000 ραντεβού από εφή-
βους ηλικίας 15 έως 17 ετών, ενώ η δυνα-
τότητα εμβολιασμού θα επεκταθεί και στα
παιδιά του Γυμνασίου, σε πρώτη φάση με
το εμβόλιο της Pfizer και σε δεύτερο χρό-
νο, εφόσον λάβει έγκριση από τον ΕΜΑ,
και με το εμβόλιο της Moderna. 

Συνομιλώντας χθες με παιδιά αλλά και
τους γονείς τους στη Μεσσηνία, ο κ. Μη-
τσοτάκης ανέφερε ότι θα ανοίξει η πλατ-
φόρμα και για ηλικίες από 12 ετών και πά-
νω. Παράλληλα επανέλαβε ότι η κυβέρνη-
ση θα ακούσει τις σχετικές εισηγήσεις
των ειδικών. Ξεκαθάρισε, δε, ότι οι γονείς
θα έχουν την ευχέρεια να πάρουν την
όποια απόφαση και πως δεν πρόκειται πο-
τέ ο εμβολιασμός για τα παιδιά να είναι
υποχρεωτικός.

Σε άλλο σταθμό της περιοδείας του, ο
πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για
τον εμβολιασμό των πιστών, ευχαριστών-
τας την Εκκλησία για τον ρόλο που έχει
διαδραματίσει στην προσπάθεια οικοδό-
μησης του τείχους ανοσίας. Συγκεκριμέ-
να, χθες το πρωί ο μητροπολίτης Τριφυ-
λίας και Ολυμπίας, Χρυσόστομος, και ο
μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος,
υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό στον
αναστηλωμένο ιερό ναό της Μεταμόρφω-
σης του Σωτήρος στη Χριστιανούπολη και
ο κ. Μητσοτάκης τούς ευχαρίστησε για τα
μηνύματά τους υπέρ του εμβολιασμού.
«Να ευχαριστήσουμε τους σεβασμιωτά-
τους για όλα τα μηνύματα υπέρ του εμβο-
λιασμού. Ήταν πολύ συγκεκριμένα, χωρίς
να μασάνε τα λόγια τους», είπε χθες ο
πρωθυπουργός με έμφαση. Δεν είναι, άλ-
λωστε, μυστικό ότι και στην κυβέρνηση
υπάρχει δυσαρέσκεια για τη στάση ορι-
σμένων ιεραρχών που κατά τόπους έχουν

λειτουργήσει υπονομευτικά για την εμβο-
λιαστική εκστρατεία. 

Λύση για τα απορρίμματα
Χθες το απόγευμα, μετά το πρώτο σκέ-

λος της επίσκεψης στη Μεσσηνία, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το με-
γαλύτερο έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση
απορριμμάτων που υλοποιείται στην Ελ-
λάδα. Πρόκειται για τη Μονάδα Διαχείρι-
σης Απορριμμάτων και τον Χώρο Υγειονο-
μικής Ταφής Υπολειμμάτων που κατα-
σκευάζονται στην Αρκαδία και θα μπο-
ρούν να διαχειριστούν 105.000 τόνους
αποβλήτων ανά έτος. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης βρέθηκε στο εργοτάξιο συνοδευό-
μενος από τον αναπληρωτή υπουργό Ανά-
πτυξης Νίκο Παπαθανάση, συνομίλησε
για την πορεία του έργου με εργαζόμε-
νους και ενημερώθηκε αναλυτικά από τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργο Περιστέρη. 

Η υποδομή στην Αρκαδία αποτελεί τμή-
μα του ευρύτερου έργου για την ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προϋπο-

λογισμό κατασκευής 135 εκατομμύρια
ευρώ. Σε πλήρη ανάπτυξη θα περιλαμβά-
νει δύο ακόμα ανάλογες μονάδες στη
Μεσσηνία και τη Λακωνία και δύο Σταθ-
μούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, που
θα αναπτυχθούν στην Κορινθία και την
Αργολίδα. Η μεταβατική διαχείριση στην
Αρκαδία εκτιμάται πως θα αρχίσει φέτος
τον Οκτώβριο. «Πιστεύω ότι θα λύσουμε
οριστικά πια το ζήτημα των απορριμμάτων
της Πελοποννήσου, για να μπορέσουμε
πια να μπούμε και στη νέα φάση, η οποία
θα συμπεριλαμβάνει περισσότερη πρόλη-
ψη, περισσότερη επαναχρησιμοποίηση,
περισσότερη ανακύκλωση –φυσικά–
στην πηγή, αλλά είναι δεδομένο ότι πάντα
θα υπάρχει ένα μέρος του υπολείμματος
το οποίο πρέπει να το διαχειριζόμαστε με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο
πρωθυπουργός.

Η κατασκευή του νέου ολοκληρωμένου
συστήματος θα βάλει τέλος στην έλλειψη
υποδομών για τη διαχείριση απορριμμά-
των στην Πελοπόννησο και στη λειτουργία
χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλή-
των. Στο έργο απασχολούνται 860 εργαζό-

μενοι στη φάση της κατασκευής και μετά
την ολοκλήρωσή της θα δημιουργηθούν
260 θέσεις εργασίας στη φάση της
25ετούς λειτουργίας. Νωρίτερα, ο πρω-
θυπουργός είχε επισκεφθεί, μεταξύ άλ-
λων, μια μονάδα καλλιέργειας γλυκοπα-
τάτας στη Μεσσηνία, αλλά και τον ιερό ναό
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ο οποίος
αποκαταστάθηκε πλήρως και πλέον το
ίδιο γίνεται και με τον περιβάλλοντα χώρο.
Τέλος, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση
με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πα-
ναγιώτη Νίκα, ενώ το απόγευμα μίλησε σε
ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης για τη νέα κοινή αγροτική
πολιτική ως το 2027.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
από τη Μεσσηνία έστειλε 
το μήνυμα ξεκαθαρίζοντας
παράλληλα ότι δεν 
θα είναι υποχρεωτικοί

Eμβολιασμοί για τους12 και άνω

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Η
Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας
Αφροδίτη Λατινοπούλου
ξαναχτύπησε στα social media

προκαλώντας σεισμό αντιδράσεων.
Συγκεκριμένα, η κυρία Λατινοπούλου
ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter:
«Αναρχικός ο δράστης της δολοφονίας στη
Φολέγανδρο. Οι αριστεροί εξαφανισμένοι,
αλλά κάποιοι δικοί μας επάξια πήραν τον
ρόλο τους βαφτίζοντας γυναικοκτονία μια
στυγερή ανθρωποκτονία. Μιλούν για τις
γυναίκες σαν να είναι ξεχωριστή, κατώτερη
κατηγορία ανθρώπων. Απογοήτευση». Όπως
καταλαβαίνετε, το όνομά της ανέβηκε πρώτο
στα trends. Θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες
κατέθεσε μήνυση στην Υποδιεύθυνση
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας
«έπειτα από επαναλαμβανόμενες απειλές
κατά της ζωής μου και της σωματικής μου
ακεραιότητας, τις οποίες έχω δεχθεί
σωρηδόν από ανώνυμους και επώνυμους
χρήστες των social
media», όπως είπε η
ίδια χαρακτηριστικά.
Μάλιστα,
συμπλήρωσε ότι
«ήδη αναζητούνται οι
δράστες και θα
κινηθούν οι νόμιμες
διαδικασίες».

Στον ΣΥΡΙΖΑ τα όργανα
έχουν αρχίσει...
Παρά τις προσπάθειες του προ-
έδρου Αλέξη να πείσει ότι
στο εσωτερικό του κόμμα-
τος είναι όλα μια χαρά, η
πραγματικότητα τους
διαψεύδει. Αν παρακο-
λουθήσει κανείς προσε-
κτικά την αρθρογραφία
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, θα δια-
πιστώσει ότι το μέγα ερώτημα που πλανάται
πάνω από την Κουμουνδούρου είναι το εξής:
«Προς τα πού θα στρίψουμε το τιμόνι; Θα μεί-
νουμε ακίνητοι αριστερά ή θα πάμε ήπια δε-
ξιά;». «Να στοχεύσουμε στους εργαζομέ-
νους, τους ανέργους, τους νέους, τους μι-
κρούς μικρομεσαίους, που είναι η εκλογική
μας δεξαμενή, ή μήπως να απλώσουμε τη
βεντάλια στη μεσαία τάξη;». Απάντηση, βε-
βαίως, δεν παίρνουν από κανέναν, αφού ο
Αλέξης Τσίπρας δεν απαντά σε κανέναν. Ο
Αλέξης απλώς ονειρεύεται να ρίξει τον Μη-

τσοτάκη από την πρώτη Κυρια-
κή με τον Γιάνη, τη Φώφη και
τον Κουτσούμπα…

Και άλλο λουκέτο... 
στο Φάληρο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν κυ-
κλοφορήσει, χωρίς να υπάρχει κάποια επί-
σημη ανακοίνωση έως τώρα, η σύμβαση της
ενοικίασης του χώρου έληξε και ο ιδιοκτήτης
των ακινήτων προτίμησε να τα διαθέσει για
διαφορετική χρήση. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, τα κτίρια αγοράστηκαν από την
επενδυτική εταιρεία Brook Lane και το πιο
πιθανό είναι να γίνουν γραφεία και κάποιο
ξενοδοχειακό συγκρότημα. Μπαίνοντας στο
επίσημο website των Village διαπιστώνουμε
ότι τα Village Faliro δεν είναι πλέον στη σχε-
τική λίστα των κινηματογράφων. Το εν λόγω
«λουκέτο» έρχεται λίγο καιρό μετά το κλείσι-
μο και του Odeon Starcity, του άλλου μεγάλου
multiplex των νοτίων προαστίων, που βρι-
σκόταν επί της Συγγρού.

Αυστηρό καθεστώς
προστασίας για το
«βουνό των θεών»… 
Ξεκίνησαν οι εργασίες κατάρτισης του
φακέλου της υποψηφιότητας της ευρύτερης
περιοχής του Ολύμπου για τον Κατάλογο με
τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO ύστερα από την πρώτη πανηγυρική
συνεδρίαση της τριμερούς Επιτροπής που
έχει συσταθεί από εκπροσώπους των
υπουργείων Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
και του Οργανισμού Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(ΟΦΥΠΕΚΑ), παρουσία της υπουργού
Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του
υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου
Αμυρά. Μάλιστα, με Προεδρικό Διάταγμα,
που αναμένεται να εκδοθεί έπειτα από
πρόταση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, ο
Όλυμπος και η ευρύτερη περιοχή,
συνολικής έκτασης 366.000 στρεμμάτων,
τίθενται υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας
με ορισμένες χρήσεις γης. Ταυτόχρονα, όλα
τα υφιστάμενα καθεστώτα προστασίας
πρόκειται να συμπεριληφθούν στον φάκελο
που θα συνταχθεί, ενισχύοντας την εν λόγω
υποψηφιότητα.
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Έξαλλη 
η Λατινοπούλου 
με αριστερούς
και... δεξιούς

Έρχεται νέο think tank

Περισσότεροι από εκατό διακεκριμένοι Έλ-
ληνες της Διασποράς συμμετέχουν στη δημι-
ουργία φορέα με την (προσωρινή) επωνυμία
«Κόμβος - Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνι-
σμού» (Νode: Global Hellenic Networks), σε
μια πρωτοβουλία που σηματοδοτεί την ανα-
γκαιότητα για μια ευρύτερη κινητοποίηση
του δυναμικού του Ελληνισμού ως αντιστάθ-
μισμα στην κρισιμότητα της εποχής που δια-
νύει το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Συμμετέ-
χουν προσωπικότητες με διεθνή απήχηση
και διάκριση σε ακαδημαϊκούς, επιστημονι-
κούς, επιχειρηματικούς και άλλους τομείς,
με τους πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας
Κάρολο Παπούλια και Προκόπη Παυλόπουλο
και τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδή-
μο να στηρίζουν την ενέργεια αυτή συμμετέ-
χοντας ως επίτιμοι πρόεδροι στην Επιτροπή
Πρωτοβουλίας. Η ίδρυση του μη κερδοσκο-
πικού φορέα προγραμματίζεται έως τα τέλη
του χρόνου. Ο «Κόμβος», διαβάζω, επιδιώκει
να συνεργαστεί με υπάρχοντες φορείς, δο-
μές και θεσμούς ως φόρουμ συζητήσεων και
ζυμώσεων…

Εμπλοκή στον
Σκαραμαγκά 
Και εκεί που λες ότι όλα θα προχωρήσουν κατ’
ευχήν, «τσουπ» σκάει μια νέα εμπλοκή στα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Όπως έγινε γνωστό
επισήμως, ο Δήμος Χαϊδαρίου θα προσφύγει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας για το ακίνητο που
περιλαμβάνει και τον Προβλήτα 4, καθώς θεωρεί
ότι η πώληση της έκτασης είναι παράνομη και
αντισυνταγματική. Μάλιστα, ο δήμος φέρεται να
έχει ενημερώσει εγκαίρως τόσο την ΕΤΑΔ όσο και
τον Ειδικό Διαχειριστή των ναυπηγείων ότι το
ακίνητο είναι χαρακτηρισμένο ως δημόσιο κτήμα,
όχι υπαγόμενο στην ιδιωτική περιουσία του
Δημοσίου, αλλά κοινόχρηστο, καθώς «αποτελεί
ζώνη παραλίας και αιγιαλού και πρέπει να
διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση ο κοινόχρηστος
χαρακτήρας της και η ελεύθερη πρόσβαση των
πολιτών σε αυτήν», ενώ, σύμφωνα με τα αρχεία του
Εθνικού Κτηματολογίου, ανήκει στον Δήμο
Χαϊδαρίου. Καλά ξεμπερδέματα σε όλους…

Οι Αμερικανοί παραγωγοί δηλώνουν ενθουσιασμένοι
με την Ελλάδα. Έτσι τουλάχιστον είπαν στον Άδωνι
Γεωργιάδη με τον οποίο συνέφαγαν. Οι παραγωγοί
της ταινίας «Greek Freak» (βιογραφική ταινία για τον
Γιάννη Αντετοκούνμπο) δείπνησαν την Παρασκευή
με τον Άδωνι και του ανέφεραν τα σχέδιά τους για τις
νέες κινηματογραφικές ταινίες που μπορούν να γυ-
ριστούν στη χώρα μας… Είχε και σχετικό ρεπορτάζ
το Σαββατοκύριακο το πρακτορείο Bloomberg με τον
τίτλο «Φώτα, κάμερα... σουβλάκι».
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Πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Εργασίας είχε κάνει αιφνιδιαστική επίσκεψη στο ΝΑΤ. Τώρα ξανακατέβηκε για
δεύτερη φορά στον Πειραιά, συγκεκριμένα στα γραφεία του Ταμείου. Πήγε να βραβεύσει ο ίδιος τον συνταξιούχο του
ΝΑΤ Γιάννη Μανουσάκη, ο οποίος έχει προχωρήσει σε πολλές δωρεές για το νησί του τη Ρόδο. Σε ανάρτησή του στο
Facebook ο Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει ότι ο βραβευθείς αποτελεί ξεχωριστό ́ παράδειγμα Έλληνα. «Μπορεί να
μη γνωρίζετε τον Γιάννη Μανουσάκη! Ούτε εγώ τον γνώριζα, μέχρι που έμαθα για εκείνον και θέλησα να τον γνωρίσω
από κοντά. Διότι πρόκειται για ένα ξεχωριστό παράδειγμα Έλληνα. Πρόκειται για έναν απλό ναυτικό που μετά τη συντα-
ξιοδότησή του αποφάσισε να διαθέσει το κομπόδεμά του σε αγαθοεργίες. Ανάμεσα στα άλλα, έχει δωρίσει το σπίτι του
στο Ορφανοτροφείο Θηλέων της Ρόδου, ενώ πρόσφατα με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού διέθεσε χρήματα για
την αγορά δύο κρεβατιών εντατικής με όλο τον εξοπλισμό για το νοσοκομείο της Ρόδου», αναφέρει ο υπουργός.

Περί εμβολιασμών κατ’ οίκον
Η ιδέα είχε πέσει στο τραπέζι και είχε ανακοινωθεί

από την κυβέρνηση ότι θα ξεκινούσε εντός Ιουλίου.
Μια διαδικασία η οποία θα γινόταν με τη συνεργασία
ιδιωτών γιατρών, οι οποίοι θα αμείβονταν με 20 ευρώ
για επισκέψεις στα σπίτια και με 3 ευρώ για εμβολια-
σμό στο ιατρείο. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των ιδιωτών
γιατρών φαίνεται ότι είναι μηδενικό. Δεν συμμετέχει
κανείς, όπως μαθαίνω, με αποτέλεσμα να γίνονται
προσπάθειες να ενεργοποιηθούν τα Κέντρα Υγείας.
Θα μου πείτε, οι ιδιώτες γιατροί αρνήθηκαν να συμμε-
τάσχουν ακόμη και στο εθνικό κάλεσμα να στελεχώ-
σουν τα μεγάλα νοσοκομεία… Δυστυχώς. 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Τα σαΐνια του ΔΝΤ 
Το ΔΝΤ έδωσε στη δημοσιότητα την ετή-
σια έκθεσή του για την Ελλάδα (Article IV
Consultation Report), όπου εμπεριέχεται
και η αναθεωρημένη πρόβλεψή του για τη
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Μά-
λιστα, τα σαΐνια του ΔΝΤ εξακολουθούν
να υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν θα
μπορέσει στην περίοδο 2023-2060 να κα-
ταγράψει πρωτογενή πλεονάσματα
ύψους 2,2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο με
τρόπο που να διασφαλίζει την οικονομική
της ανάπτυξη: «Ακόμη και αν μια χώρα
έχει δεσμευτεί μακροπρόθεσμα για συ-
νετές δημοσιονομικές πολιτικές, υπάρ-
χουν κατά περιόδους εξωτερικά σοκ που
θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τη δημο-
σιονομική της απόδοση, όπως έγινε κατά
τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπι-
στωτικής κρίσης και τη συνεχιζόμενη
πανδημία του κορονοϊού. Σε ένα δείγμα
90 χωρών που αφορά στην περίοδο 1945-
2019, καμία χώρα δεν μπόρεσε να διατη-
ρήσει πρωτογενή πλεονάσματα για 40 συ-
νεχόμενα χρόνια. Μόνο έντεκα χώρες κα-
τάφεραν να επιτύχουν σε βάθος 40 ετών
έναν ετήσιο μέσο όρο πρωτογενών πλεο-
νασμάτων μεγαλύτερων από 1,5% του ΑΕΠ
και σε αυτές περιλαμβάνονται πέντε χώ-
ρες που εξάγουν βασικά εμπορεύματα
(Νορβηγία, Χιλή, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς
και Μεξικό), δύο μέλη της Ε.Ε. (Φινλαν-
δία, Βέλγιο) και τρεις χώρες με υψηλό αρ-
χικό χρέος (Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς,
Χιλή). Είναι απίθανο η Ελλάδα να μπορέ-
σει να μιμηθεί αυτές τις επιδόσεις, δεδο-
μένων των δυσμενών οικονομικών συν-
θηκών, συμπεριλαμβανομένης της χαμη-
λής ανάπτυξης, της υψηλής ανεργίας, των
δημογραφικών αντιξοοτήτων και των πιέ-
σεων στις κοινωνικές δαπάνες, καθώς
και της έλλειψης δυνατοτήτων παρέμβα-
σης στη νομισματική πολιτική και τη συ-
ναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που ρίχνει το
βάρος στη δημοσιονομική πολιτική για να
λειτουργήσει ως το αντικυκλικό μέσο
σταθεροποίησης». Δουλειά δεν είχε ο δι-
άολος, λέει μια παροιμία…

Η
φετινή εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προ-
εδρικό Μέγαρο θα έχει άλλη μορφή. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου
αποφάσισε με τους πολίτες που προσκαλεί να δώσει ένα διαφορετι-

κό χρώμα στην εκδήλωση. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους θα είναι η Μά-
γδα Φύσσα, η Σταυρούλα Αξαρλιάν, ο Γιώργος Μομφερράτος και η Σοφία
Μπεκατώρου. Θα υπάρχουν, βεβαίως, και διακεκριμένοι επιστήμονες όπως

ο καθηγητής Σωτήρης Τσιό-
δρας και η καθηγήτρια Ανα-
στασία Κοτανίδου. Προσκε-
κλημένοι, επίσης, στη δεξίω-
ση του Προεδρικού θα είναι ο
Δημήτρης Κοντοπίδης, επίτι-
μος πρόεδρος του Πανελληνί-
ου Συλλόγου Κυστικής Ίνω-
σης, η Αναστασία Μήλιου, δι-
ευθύντρια Έρευνας στο Ινστι-
τούτο Θαλάσσιας Προστασίας
«Αρχιπέλαγος» και πρέσβει-
ρα της Ελλάδας στην Ε.Ε. σε

θέματα Αειφόρου Θαλάσσιας Πολιτικής, ο Λευτέρης Αραπάκης, ένας από
τους επτά «Νέους Πρωταθλητές της Γης» που βράβευσε το 2020 ο ΟΗΕ για
τις καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις τους, και η Φανή Μπαχαρίδου,
πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Νέας Βύσσας Έβρου. Επίσης, έχουν
προσκληθεί η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια μόδας Μαίρη Κατράντζου και ο
πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Βασίλης Σπανούλης. Δηλαδή, συμπολί-
τες μας που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να βρεθούν σε μια τέτοια εκδήλω-
ση… Πολύ σημαντικό βήμα από την κυρία Σακελλαροπούλου.

Το
... 
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Τραπεζίτες influencers. Αυτή, μαθαίνω, είναι
η νέα μόδα στο εξωτερικό. Ψάχνει, λένε, η
αγορά financial influencers. Τι είναι αυτό;
Χρηματοοικονομικοί επιδραστές!
Οικονομικούς συμβούλους που μέσω των
social media θα προσφέρουν υπηρεσίες
χρηματοοικονομικού «coaching» κάνοντας
την προσέγγιση πιο στοχευμένη στις ανάγκες
των επενδυτών. Κάτι σαν το private banking,
δηλαδή, αλλά να έχεις TikTok και
Instagram...

Δεύτερη φορά στο ΝΑΤ ο Χατζηδάκης

Ποιοι θα παραστούν στην
Προεδρία της Δημοκρατίας; 

Ξέφυγε η κατάσταση 
με τους ψεκασμένους…

Επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα στη Λευκωσία πραγματο-
ποίησε ομάδα αντιεμβολιαστών έπειτα από εκδήλωση διαμαρτυρίας
έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του
καναλιού, η επίθεση έγινε από κουκουλοφόρους που επιχείρησαν να
εκφοβίσουν δημοσιογράφους, θεωρώντας ότι κάνουν προπαγάνδα
υπέρ των εμβολιασμών. «Η επίθεση που δέχτηκε το Σίγμα συνιστά
πλήγμα κατά της δημοκρατίας και κατά της νομιμότητας, το οποίο δεν
γίνεται ανεκτό», ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Twitter ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης και πρόσθεσε: «Το κράτος θα απαντήσει αυστηρά σε
όσους αγνοούν τους νόμους. Η υγεία, η ασφάλεια των πολιτών και η
δημοκρατία μας δεν θα αφεθούν στα χέρια ανεύθυνων πολιτών». 

LOCK
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Η
διάθεση των εμβολίων έχει εύλογα δημι-
ουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας για την
υπέρβαση της πανδημίας. Από την άλλη, η

ύπαρξη των εμβολίων μπορεί να οδηγήσει σε πιο
χαλαρή τήρηση ή/και εγκατάλειψη των μέτρων
αυτοπροστασίας, μειώνοντας έτσι τα οφέλη του
μαζικού εμβολιασμού. Σύμφωνα με μια θεωρία,
σε περιπτώσεις που εφαρμόζεται ένα μέτρο προ-
στασίας από κάποιον κίνδυνο –όπως το εμβόλιο
κατά της Covid-19– η υποκειμενική αίσθηση του
κινδύνου αυτού μειώνεται και έτσι τα άτομα θεω-
ρούν ότι πλέον έχουν το περιθώριο να πάρουν κά-
ποιες αποφάσεις οι οποίες αυξάνουν την έκθεσή
τους σε κίνδυνο. Το αποτέλεσμα είναι η εφαρμο-
γή του μέτρου προστασίας –του εμβολίου– να
αποδίδει χαμηλότερα συνολικά οφέλη από τα
αναμενόμενα, γιατί αυτά «αντισταθμίζονται» ως
έναν βαθμό από συμπεριφορές αυξημένου ρί-
σκου, όπως η μη χρήση μάσκας σε χώρους μαζι-
κής συνάθροισης. 

Όσο μάλιστα ο εμβολιασμός προχωρά και ενι-
σχύεται η εντύπωση ότι είμαστε «κοντά στον στό-
χο», τόσο καθιερώνεται η αντίληψη ότι «αξίζου-
με», ότι «μας παίρνει» να μη φοράμε μάσκα, να
μην τηρούμε τις αποστάσεις ή να πηγαίνουμε σε
πολυσύχναστους χώρους χωρίς προφυλάξεις:
επιλέγουμε συμπεριφορές που μας εκθέτουν
στον κίνδυνο και σαν μια επιβράβευση. Το φαινό-
μενο αυτό λέγεται «επίδραση Πέλτζμαν» (Pel-
tzman effect) και πήρε το όνομά του από τον Αμε-

ρικανό οικονομολόγο που το περιέγραψε. 
Το πιο σημαντικό που αποκαλύπτει η «επίδρα-

ση Πέλτζμαν» είναι ότι η έλευση των εμβολίων
εκλαμβάνεται ως ένα σήμα χαλάρωσης, που
ωστόσο μπορεί να μην προκύπτει από τα εκάστο-
τε επιστημονικά δεδομένα. Επιλέγουμε, δηλαδή,
να είμαστε λιγότερο προσεκτικοί από ό,τι στο πα-
ρελθόν επειδή υπάρχει το εμβόλιο, χωρίς να λαμ-
βάνονται υπόψη νέες, πιο μεταδοτικές παραλλα-
γές του ιού όπως η Δέλτα, ούτε η πιθανότητα νό-
σησης –έστω και ελαφράς– ή/και μετάδοσης του
ιού από εμβολιασμένους ή/και σε εμβολιασμέ-

νους. Κατανοώντας το πώς και γιατί τα άτομα
μπορεί να συμπεριφέρονται λόγω της «επίδρα-
σης Πέλτζμαν», μας δίνεται η δυνατότητα να πε-
ριορίσουμε τον αρνητικό της αντίκτυπο, προκει-
μένου να ενισχύσουμε το συνολικό όφελος των
εμβολιασμών και άρα να πετύχουμε πιο γρήγορα
και με μικρότερες απώλειες την «ανοσία της αγέ-
λης».

Εμπιστοσύνη στα εμβόλια, λοιπόν, γνώση των
ορίων τους και επίγνωση ότι χρειάζεται να συνε-
χίσουμε να κάνουμε ορισμένα βασικά, ώστε να
μείνουμε ασφαλείς.

Π
όσοι και πόσοι δεν έχουμε βρεθεί σε καταστά-
σεις όπου διαπιστώνουμε ότι ο θύτης και το θύ-
μα χορεύουν ταγκό; Ο δεσμός τραύματος (του

οποίου μια υποκατηγορία είναι το σύνδρομο της Στοκ-
χόλμης) είναι ένας δεσμός που βασίζεται σε όλη τη θε-
ωρία προσκόλλησης του ανθρώπου προς άλλον άν-
θρωπο. Η προσκόλληση ξεκινά από την ενδομήτρια
ζωή και φτάνει μέχρι το τέλος της ζωής. Είναι αυτός ο
μηχανισμός που μας επιτρέπει να συνδεόμαστε, να
αναπτυσσόμαστε και στο τέλος να ωριμάζουμε.

Ο κάθε δεσμός έχει τη δική του ιδιοσύσταση (σχέση
εξάρτησης με μητέρα, σχέση αυτονόμησης με φίλο
κ.λπ.), ωστόσο σε κάθε δεσμό διαχέονται στοιχεία αλ-
ληλεπίδρασης που εκφράζονται με συναισθήματα, λέ-
ξεις, σωματική επαφή κ.ά. Για παράδειγμα, ένας ασφα-
λής δεσμός εμπεριέχει την εμπιστοσύνη ενώ ένας δε-
σμός τραύματος δεν την έχει. Περιπτώσεις δεσμών
τραύματος είναι όταν δενόμαστε με κάποιον σε συνθή-
κη ενδοοικογενειακής βίας, παιδικής κακοποίησης,
αιμομιξίας, εγκληματικότητας, σε φανατικές και
ακραίες συμπεριφορές, όπως και στον γηριατρικό
πληθυσμό με έναν κακοποιητικό φροντιστή.

Οι άνθρωποι δένονται ακόμη και με τον θύτη τους,
γιατί όμως παραμένουν σε τέτοιους δεσμούς ενώ
έχουν τραυματιστεί; Γιατί «καλύπτουν» τους θύτες
ωραιοποιώντας τη συμπεριφορά τους; Γιατί συνεχίζουν

τους τοξικούς όρους σχέσης; Γιατί δεν αποχωρούν
απλώς από αυτό το φαύλο σχήμα;

Ο δεσμός τραύματος έχει έναν μεγάλο σύμμαχο: την
ενοχή. Η ενοχή δημιουργεί, συγκρατεί και διαιωνίζει
δεσμούς που είναι επιζήμιοι, τραυματικοί και νοσηροί.
Η ενοχή, ένα μνημειώδες συναίσθημα που ο άνθρωπος
κουβαλάει στο κύτταρο της ύπαρξής του, δύναται να
τον κρατήσει για πάντα δέσμιο μιας κακοποιητικής
σχέσης, επαφής και συνεργασίας. Ο μηχανισμός της
ενοχής βασίζεται στην ενδοβολή. Σε αντίθεση με την
προβολή (projection), η ενδοβολή (introjection) είναι
μηχανισμός όπου τα περιβαλλοντικά (εξωτερικά) ερε-
θίσματα εσωτερικεύονται και ταυτοποιούνται ως εσω-
τερικά. Στην αντίθετη περίπτωση, η προβολή διενερ-
γείται όταν τα εσωτερικά ερεθίσματα (αυτοεικόνα,
προσωπικές αντιλήψεις κ.λπ.) εξωτερικεύονται και
ταυτοποιούνται ως ερεθίσματα του άλλου.

Ο δεσμός τραύματος που ενισχύει την κακοποίηση
συνεχίζεται μέσα από τον φόβο και την ενοχή. Η ενοχή
λειτουργεί μέσα από τον μηχανισμό της ενδοβολής. Για
μεγαλύτερη σαφήνεια, θα δώσουμε ένα παράδειγμα.
Μια μητέρα που κακοποιεί λεκτικά το παιδί της, δημι-
ουργεί συνθήκη αυτοαμφισβήτησης (το παιδί αισθάνε-
ται πως είναι αυτό υπαίτιο για τη συμπεριφορά της,
«εσύ με τρελαίνεις και φέρομαι έτσι»), συνεπώς, το
παιδί ενδοβάλλει την επιθετικότητα της μητέρας και

νιώθει πως το ίδιο σαν πρόσωπο είναι η αφετηρία του
προβλήματος, ήτοι ο επιθετικός άνθρωπος. Εδώ διαπι-
στώνουμε πως η ενδοβολή λειτουργεί όπως η υγρασία
για τους μύκητες και η ενοχή όπως η βροχή για την
υγρασία.

Ο δεσμός τραύματος θεραπεύεται όταν πάρουμε τις
κατάλληλες αποστάσεις από την ενοχή που συντηρεί
μέσα μας την αίσθηση πως «εάν ήμουν κάποιος άλλος,
δεν θα είχε δημιουργηθεί μια τόσο δυσμενής κατάστα-
ση, δεν θα υπήρχε λόγος και τρόπος να τραυματιστεί
κάποιος». 

Δυστυχώς, ο δεσμός αυτός μπορεί να ενσαρκωθεί
μέσα από όλες τις μεταγενέστερες σχέσεις του ατόμου
στην ενήλικη ζωή του. Πολύ συχνά μάλιστα, συναντού-
με περιπτώσεις όπου το άτομο όχι μόνο διατηρεί αλλά
και εξαρτάται από τέτοιες σχέσεις, πράγμα πολύ δυ-
σοίωνο για τη σωματική και ψυχική του υγεία στο πα-
ρόν και στο μέλλον.

Ο δεσμός τραύματος είναι ένας γόρδιος δεσμός, δεν
λύνεται, ούτε και αλλάζει μορφή στην πάροδο του χρό-
νου. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να κοπεί και να
αποτυπωθεί ως ένα σημείο αναφοράς προς αποφυγή
στο μέλλον. Οτιδήποτε συνιστά ψυχικό τραύμα μέσα
μας, οφείλουμε να το πλησιάζουμε, να το κατανοούμε
και στο τέλος, να το αποχαιρετούμε. Αλλιώς, θα γίνου-
με και εμείς οι θύτες του εαυτού μας.

Τα εμβόλια, η χαλάρωση και ο κίνδυνος…

Δεσμός τραύματος

του
Βασίλη 
Γιόγιακα

Ιατρός 
καρδιολόγος, 
βουλευτής 
Θεσπρωτίας 
της Ν.Δ.

της
Ιωάννας 

Λούβη

Ψυχολόγος 
- ειδική 

παιδαγωγός
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1. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, για να προκύ-
ψει το τυχαίο χρειάζεται σχεδιασμός.

2. Οι πολιτικές αναδιανομής υπέρ των ασθενέ-
στερων τάξεων απαιτούν επαρκές και αυξανό-
μενο εθνικό εισόδημα. Η ανεπάρκεια, η φτώ-
χεια, δεν μοιράζεται.

3. Τα σύμβολα στην πολιτική παίζουν κυρίαρχο
ρόλο. Το αμπαλάζ μετράει περισσότερο από το
περιεχόμενο. Το όνομα, το σήμα, το σύνθημα
αντικαθιστούν ιδέες και μιλάνε με υπονοούμε-
να.

4. Ο πολιτικός καλό είναι να μιλά με την ιστορία,
όχι με την τηλεόραση και το ακροατήριό του.

5. Το πολιτικό αφήγημα πρέπει να είναι εύπεπτο,

σαφές και άμεσα αντιληπτό από όλους, χωρίς
ψιλά γράμματα και απαίτηση μετάφρασης.

6. Στην πολιτική κάποιοι ανεβαίνουν με το σπαθί
τους, την αξία τους, και άλλοι λόγω συγγενικών
σχέσεων, ονομάτων και «περίεργων» δημό-
σιων σχέσεων!

7. Συνώνυμο της ξενιτιάς και της μετανάστευσης
στην εποχή των δεκαετιών ’50 και ’60 είναι σή-
μερα το γνωστό μας braindrain. Μια μικρή αλ-
λαγή στην ονομασία και δυστυχώς δεν υπάρχει
και ο αείμνηστος Στέλιος να την τραγουδήσει.

8. Η εξέλιξη ενός πολιτικού προσώπου δεν είναι
θέμα ηλικίας αλλά πολιτικής και επικοινωνια-
κής αύρας του.

9. Πολλά από τα πολιτικά σχόλια που κυκλοφο-
ρούν στα social media μπορούν να ταξινομη-
θούν ως παρωχημένες γραφικότητες και σύγ-
χρονες αστειότητες.

10. Πολλές φορές η κομματική ρητορική παρου-
σιάζει ως γεγονότα εκείνα που θα ήθελε να
συμβούν και όχι τα πραγματικά. Μια κατα-
σκευασμένη οφθαλμαπάτη.

11. Σκέψου πολιτικά, εκφράσου έξυπνα με τον
νέο Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολι-
τεύεσθαι» με 333+1 tips. Ένα «εργαλείο» για
όλους όσοι ασχολούνται με την πολιτική και
θέλουν να κερδίσουν τις εκλογές πριν στηθούν
οι κάλπες!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Μ
ε το τείχος ανοσίας που χτίζεται από τους
εμβολιασμούς, καλούμαστε να αντιμετωπί-
σουμε το τέταρτο κύμα της μεταλλαγμένης

απειλής για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, η απειλή αυτή
είναι εξίσου πολύ σοβαρή για την οικονομία, καθώς,
εκ των πραγμάτων, η καλοκαιρινή περίοδος που δια-
νύουμε, είναι καθοριστικός παράγοντας για την πο-
ρεία ανάκαμψης της αγοράς.

Επί του παρόντος, είναι αδύνατον να προσδιορισθεί
η ημερομηνία «λήξης» της μετάλλαξης Δέλτα, που
εξαπλώνεται απειλητικά και δεν υπάρχει χώρος και
χρόνος για αμφισβήτηση των εμβολιασμών, που είναι
η μόνη μας υγειονομική και οικονομική άμυνα στις
επιπτώσεις της ύπουλης πανδημίας. Επίσης, θα πρέ-
πει να μας προβληματίσει έντονα το γεγονός ότι εάν
χρειαστούν έξτρα ενισχύσεις φέτος, πλέον των 16 δισ.
ευρώ, τότε τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν θα
επαρκούν. Η πικρή αλήθεια είναι ότι, στην περίπτωση
του τέταρτου κύματος, το κόστος σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις δεν θα μπορεί να καλυφθεί από το κρά-
τος με τον τρόπο που έγινε μέχρι σήμερα.

Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει βεβαίως να λαμ-
βάνει στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη του επιχειρη-
ματικού κόσμου, που βρίσκεται σε δυσχερή θέση,
καθώς τα απανωτά «κλειδώματα» συσσώρευσαν από
τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα «κορονοχρέη»
ύψους 8,4 δισ. ευρώ. Ανάσα έρχεται να δώσει η νέα
ρύθμιση που συμφωνήθηκε από το ΥΠΟΙΚ με τους
επικεφαλής των θεσμών, στο πλαίσιο της 11ης μετα-
μνημονιακής αξιολόγησης, ώστε να «καλυφθούν»
όλα τα χρέη στο δημόσιο με μια γενικευμένη ρύθμιση
για τμηματική καταβολή από 36 άτοκες έως 72 χαμη-
λότοκες δόσεις. Περίπου 2 εκατ. εργαζόμενοι, επαγ-
γελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις,
σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα με τους πληττόμε-
νους ΚΑΔ του Απριλίου 2020, θα μπορούν να ρυθμί-
σουν και να εξοφλήσουν φορολογικά και ασφαλιστι-

κά χρέη σε έως και 6 χρόνια. Στη νέα ρύθμιση, που θα
«τρέξει» από τον Ιανουάριο του 2022, θα μπορούν να
ενταχθούν τόσο οι οφειλές που έχουν «παγώσει» μέ-
χρι και το τέλος του 2021, όσο και οι οφειλές που δη-
μιουργήθηκαν μετά τον Ιούνιο του 2020 και αφορούν
τις αρρύθμιστες οφειλές φόρου εισοδήματος, ΕΝ-
ΦΙΑ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονι-
κής παροχής, πρόστιμα ελέγχων και ασφαλιστικές ει-
σφορές. Σε όσους είχαν ρυθμισμένες οφειλές και δεν
κατάφεραν εν μέσω πανδημίας να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται να δοθεί το δι-
καίωμα επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100-120 δό-
σεων.

Είναι γεγονός ότι ο επιχειρηματικός κόσμος του
τουρισμού, της εστίασης και του λιανεμπορίου έχει
υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες από το ξέσπασμα
της πανδημίας, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί στα
σημερινά δεδομένα για να αποφύγει τα χειρότερα.

Επομένως, εργοδότες, εργαζόμενοι και πελάτες
οφείλουμε να τηρούμε τα όποια μέτρα υποδει-
κνύονται από τους ειδικούς, εντάσσοντάς τα στους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Είναι επιτακτική
ανάγκη, εφόσον υπάρχει πλέον επάρκεια και επιλο-
γή εμβολίων, να εμβολιαστούμε, ώστε αφενός να εί-
μαστε υγιείς και αφετέρου να μειώσουμε τον κίνδυ-
νο «καταστροφικών» μέτρων και «ενοχλητικών»
ελέγχων. Το φετινό, καθοριστικό καλοκαίρι για την
αγορά, ας αναδείξουμε τον εμβολιασμό και την αυ-
στηρή τήρηση των μέτρων ως μέσο προσέλκυσης
πελατών και τουριστών σε ασφαλείς και υγιείς
επαγγελματικούς χώρους.

Δεν θα επεκταθώ άλλο στη συζήτηση περί ανα-
γκαιότητας του εμβολιασμού, αφού ο καθένας μας
αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί. Το μόνο
που μπορώ να πω μετά λόγου γνώσεως είναι ότι τα
όποια μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να ξανα-
πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Πρέπει να αντισταθούμε
όχι ο ένας απέναντι στον άλλο, αλλά όλοι μαζί κατά
της πανδημίας. Η απώλεια ζωής και η οικονομική κα-
ταστροφή δεν γνωρίζουν πρόσωπα, καταστάσεις, οι-
κονομικές και άλλες δυνατότητες. Είναι κοινή για
όλους και αυτή πρέπει να είναι η βάση μας για την αν-
τεπίθεσή μας στον κορονοϊό. Οι καταστάσεις που έχει
δημιουργήσει η πανδημία με τα απανωτά κύματά της
είναι πρωτόγνωρες, αφού δεν μπορούμε να μαντέ-
ψουμε πόσες θα είναι οι μεταλλάξεις. Επειδή λοιπόν
δεν υπάρχει πεπατημένη, δεν χωράει γκρίνια αλλά
μόνο συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στο κοινωνι-
κό σύνολο, απέναντι στην οικονομία, απέναντι στην
επιβίωση, που αυτή όπως και την προηγούμενη χρο-
νιά αποδείχθηκε ως η πρώτη ευχή που συνήθως δί-
νουμε, να επιβιώσουμε βιολογικά και οικονομικά.
Καθίσταται τραγικά πραγματικό το γεγονός ότι η βιο-
λογική και η οικονομική επιβίωση τον καιρό της παν-
δημίας τείνει να αποτελέσει ταυτόσημη έννοια.
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Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ
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Η
Ελλάδα συγκινημένη
πενθεί τον θρύλο του
λαϊκού τραγουδιού Τόλη
Βοσκόπουλο, που «έφυ-

γε» χθες το πρωί νικημένος από την
καρδιά του. Σοκαρισμένος ο καλλιτε-
χνικός κόσμος από τον θάνατο του
«τζέντλεμαν» του πενταγράμμου, τον
αποχαιρετά με πόνο, λόγια αγάπης,
φωτογραφίες, αφιερώματα και ένα
αντίο στερνό για τον μακρύ δρόμο στ’
αστέρια.
Ο βαρύς και δραματικός επίλογος για
τον «ανεπανάληπτο» εμβληματικό
πρίγκιπα της πίστας θα γραφτεί αύριο
στις 3.00 το μεσημέρι στο Α’ Νεκροτα-
φείο με τη σύζυγό του Άντζελα Γκερέ-
κου και την κόρη του Μαρία να τον συ-
νοδεύουν προς τα «αδέλφια του, τους
αλήτες, τα πουλιά» που με τόσο πάθος
τραγουδούσε! Η κηδεία του θα γίνει τι-
μής ένεκεν με δημοτική δαπάνη. 
Με τιμές που αρμόζουν στον τελευ-
ταίο των μεγάλων ερμηνευτών που
έγραψε τη δική του πολύτιμη ιστορία,
θα σφραγιστεί το κεφάλαιο για τον
τραγουδιστή των χρυσών επιτυχιών,
τον γόη των ελληνικών κινηματογρα-
φικών ταινιών, τον Πειραιώτη που
αγάπησε και αγαπήθηκε με πάθος.
Ο Τόλης Βοσκόπουλος άφησε την τε-
λευταία του πνοή στο 251 Γενικό Νο-
σοκομείο Αεροπορίας όπου νοση-
λευόταν με σοβαρά προβλήματα, μό-
λις επτά ημέρες πριν γιορτάσει τα γε-
νέθλιά του. Τους τελευταίους μήνες η
κατάσταση της υγείας του δεν ήταν
καθόλου καλή και συχνά μπαινόβγαι-
νε μυστικά στο θεραπευτήριο, αν και
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020
φλέρταρε με τα φώτα της πίστας σε
γνωστό μπαρ-ρέστοραν του Κολωνα-
κίου, χαρίζοντας μοναδικές ερμηνεί-
ες στο κοινό του.

Έφυγε στα 81 του
ο «τζέντλεμαν» 

του πενταγράμμου, 
ο ερμηνευτής 

που αγάπησε και
αγαπήθηκε πολύ

Ο πρίγκιπας
του λαϊκού
τραγουδιού

ΤΟΛΗΣ  ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Το αδύνατο μαυροτσούκαλο αγόρι που
γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου του 1940 και
μεγάλωσε στις φτωχές γειτονιές της Κοκ-
κινιάς ήταν το δωδέκατο παιδί μιας φιλή-
συχης, έντιμης οικογένειας Μικρασιατών. 

Ήταν ο βενιαμίν γιος του μανάβη της πε-
ριοχής, με έντεκα αδελφές, και από νωρίς
διδάχθηκε στους πειραιώτικους χωματό-
δρομους τι σημαίνει να είσαι μάγκας, να
έχεις αντρική τιμή, να φοράς παντελόνια
και ο λόγος σου να είναι συμβόλαιο.

«Όταν γεννήθηκα, και ο πατέρας μου
πέτυχε επιτέλους το πολυπόθητο αγόρι,
έτρεξε κι έβγαλε κάρτες και άλλαξε και
την ταμπέλα στο μαγαζί που έγινε: Χαρά-
λαμπος Ιωάννου Βοσκόπουλος και Υιός.
Ήμουν πάντα μαζί του στη Λαχαναγορά
και στα ταξίδια και τις εμπορικές συναλ-
λαγές του. Όμως έβλεπα πως δεν μου πή-
γαινε αυτή η δουλειά. Από κάτι μπουλού-
κια που ερχόντουσαν στην Κοκκινιά, με
τον Ζαζά, τον Κοκοβιό και άλλους, είχα
ξελογιαστεί κι ήθελα να ασχοληθώ με το
θέατρο. Γύρω στα 15 δεν άντεξα και του το
είπα. Περίμενα πως θα με σφάξει», είχε
αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή
του ο Τόλης Βοσκόπουλος. Μα να που η
ζωή τού έκλεισε το μάτι πονηρά και ο πα-
τέρας του συμφώνησε, ώστε ο μονάκρι-
βός του γιος να ακολουθήσει το όνειρό
του. Να γίνει ηθοποιός. Και το μανάβικο
πάλι δικό του θα ήταν. «Χωρίς να ξέρω για
πού τραβάμε, με πηγαίνει στο Εθνικό
Ωδείο του Καλομοίρη, που είχε και θεα-

τρικό τμήμα. Τότε είναι που πρωτοβγαίνω
από την Κοκκινιά και βλέπω την Αθήνα.
Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Στην επι-
στροφή, μου λέει: “Για να μη μου παραπο-
νεθείς καμιά φορά ότι ήθελες αυτό να γί-
νεις κι εγώ σε εμπόδισα”. Αυτά μου είπε ο
σοφός πρόσφυγας πατέρας μου και τον
ευγνωμονώ. Και κάθε φορά που βγαίνω
στη σκηνή, ακόμα και σήμερα που πλη-
σιάζω τα 80 μου χρόνια, τον φέρνω στο
μυαλό μου και λέω μέσα μου: “Κοίτα τώ-
ρα”», είχε αποκαλύψει στη συνέχεια.

Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1958
και πέντε χρόνια μετά πέρασε στον κινη-
ματογράφο. Στο πεντάγραμμο μπήκε με το
τραγούδι «Βήμα βήμα», αλλά η μεγάλη
επιτυχία ήρθε με το «Αγωνία» το 1968,
που ξεπέρασε τον αστρονομικό για την
εποχή αριθμό των 300.000 πωλήσεων και
έφερε την υπογραφή του Γιώργου Ζαμπέ-
τα: «Ο Τόλης είναι γεννημένος θεατρίνος.

Ανεβαίνει στην πίστα και την καταπίνει
όλη. Γιατί η πίστα όταν ανεβαίνεις σου λέ-
ει: “Φάε με γιατί θα σε φάω. Να ξηγιόμα-
στε”. Μεγάλος εργάτης ο Βοσκόπουλος, ο
μεγαλύτερος», ανέφερε χρόνια μετά στην
αυτοβιογραφία του ο αείμνηστος τραγου-
διστής και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού.
Και εκεί το αστέρι του Τόλη ανέτειλε με
χρυσά σουξέ: «Ανεπανάληπτος», «Δυο
καρδιές», «Το φεγγάρι πάνωθέ μου», «Μα
εγώ αγαπώ μία», «Και εσύ θα φύγεις»,
«Αδέλφια μου, αλήτες, πουλιά», «Γλυκά
πονούσε το μαχαίρι», «Οι άντρες δε μι-
λούν πολύ», «Άιντε στην υγειά της», «Πριν
χαθεί το όνειρό μας», «Τσιγγάνα για χατίρι
σου», «Ψύλλοι στ’ αυτιά μου», «Μου χρω-
στάει μια αγάπη η ζωή».

Συνεργάστηκε με σπουδαίους δημι-
ουργούς, αλλά έγραφε κι εκείνος επιτυ-
χίες. Μεγάλες. Αξεπέραστες. Το 1976,
όταν ο Στράτος Διονυσίου ξεμπέρδεψε με

τη δικαιοσύνη, του έγραψε το «Αποκοιμή-
θηκα». Λίγο καιρό μετά, συνεργάστηκαν
στη Θεσσαλονίκη, με sold out εμφανίσεις.
Ένα απόγευμα εμφανίστηκαν μαζί σε μα-
γαζί της συμπρωτεύουσας θέλοντας να
παίξουν μπιλιάρδο. Ο κόσμος που μαζεύ-
τηκε μέσα κι έξω από το κατάστημα για να
τους δει από κοντά και να ζητήσει αυτό-
γραφα προκάλεσε το αδιαχώρητο και
χρειάστηκε η συνδρομή της αστυνομίας
για να τους «σώσουν»! 

Όσο για το «Ξανθή αγαπημένη Πανα-
γιά», όπως αποκάλυψε ο Τόλης Βοσκό-
πουλος, το έγραψε για τον μεγάλο του
έρωτα (της εποχής), τη Ζωή Λάσκαρη.

Η δημοσιότητα δεν άλλαξε τον μάγκα
ευγενή Πειραιώτη, με τα όμορφα μάτια
και τη δίπορτη σπορ Μερσεντές που οδη-
γούσε τότε. Ξεχώριζε στο σινάφι. Ήταν
άντρας παλαιάς κοπής και οι γυναίκες…
έκοβαν φλέβες για μια ματιά του.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συλλυπητήριο μή-
νυμα για τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου ανέφερε: «Έζησε
όπως τραγούδησε, τραγούδησε όπως έζησε και με τον ίδιο τρό-
πο έφυγε: “ανεπανάληπτος”, όπως θα λένε για πάντα οι μελωδι-
κοί του στίχοι. Η σκέψη μας, στην οικογένειά του». Η υπουργός
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε: «Υπήρξε ένα γνήσιο λαϊκό
είδωλο, ήταν το πρόσωπο που άλλαξε τον τρόπο παρουσίασης
του λαϊκού τραγουδιού, δίνοντας σε αυτό τη λάμψη του θεάμα-

τος». Με μεγάλη θλίψη ο αποχαιρετισμός και της Χαρούλας
Αλεξίου: «Αγαπημένε μου κύριε! Λατρεμένε του κόσμου! Πάν-
τα θα θυμάμαι την αγκαλιά σου που με τόση ευγένεια και στοργή
με έκλεισε στα πρώτα μου βήματα στο τραγούδι. Όλοι σ’ αγαπή-
σαμε, Τόλη!». Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος απέστειλε
μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης στη σύζυγό του και
πρόεδρο του ΕΟΤ  Άντζελα Γκερέκου.

Συλλυπητήρια μηνύματα

Συνέχεια στην Σελ. 12



Από τη Στέλλα Στρατηγού
στη Ζωή Λάσκαρη και από
την Τζούλια Παπαδημητρίου
στην Άντζελα Γκερέκου
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Έφυγε από τη ζωή
η ηθοποιός Γκέλυ
Μαυροπούλου

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η με-
γάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινημα-
τογράφου και του θεάτρου Γκέλυ Μαυροπού-
λου. 

Η σπουδαία ηθοποιός γεννήθηκε στις 21
Οκτωβρίου του 1932 στη Θεσσαλονίκη. Γο-
νείς της ήταν οι επίσης ηθοποιοί Άγγελος
Μαυρόπουλος και Μαρίκα Κρεβατά. Σπού-
δασε στη Γαλλική Ακαδημία Αθηνών και στη
Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του
Καρόλου Κουν.

Στο θέατρο έγινε γρήγορα πρωταγωνί-
στρια, είτε ως θιασάρχισσα είτε συμπράττον-
τας με άλλους θιάσους, παίζοντας από νεοελ-
ληνική κωμωδία έως κλασικό ρεπερτόριο.

Την περίοδο 1957-1961 πρωταγωνίστησε
σε σημαντικές παραστάσεις του Εθνικού Θε-
άτρου, συνεργαζόμενη με σκηνοθέτες όπως
οι Μινωτής, Σολομός, Ροντήρης, Μιχαηλίδης
και ηθοποιούς όπως η Κατίνα Παξινού, ο Λυ-
κούργος Καλλέργης, ο Θάνος
Κωτσόπουλος, η Βάσω
Μανωλίδου, η Άννα
Συνοδινού, ο Δη-
μήτρης Παπαμι-
χαήλ. Το καλοκαίρι
του 1959 πραγμα-
τοποίησε τη μοναδι-
κή της εμφάνιση στο
Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύ-
ρου, στην «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκη-
νοθεσία Δημήτρη Ροντήρη. Την περίοδο
1962-1963 συγκρότησε θίασο με τον τότε σύ-
ζυγό της, τον Στέφανο Στρατηγό.

Στον κινηματογράφο η Γκέλυ Μαυροπού-
λου εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1953 με
την ταινία «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται» του
Γιώργου Λαζαρίδη και ακολούθησαν πρωτα-
γωνιστικοί ρόλοι σε περισσότερες από 40 ται-
νίες («Η ωραία των Αθηνών», «Η θεία από το
Σικάγο», «Έγκλημα στο Κολωνάκι», «Εται-
ρεία θαυμάτων», «Η κυρία του κυρίου», «Ο
δρόμος με τα κόκκινα φώτα», «Απαγωγή»,
«Κάθε λιμάνι και καημός» κ.ά.). Η τελευταία
κινηματογραφική της εμφάνιση ήταν στην
ταινία «17 σφαίρες για έναν άγγελο» (1981)
των Νίκου Φώσκολου-Τάκη Βουγιουκλάκη.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 έκανε το
ντεμπούτο της στην τηλεόραση στην αστυνο-
μική σειρά του Νίκου Φώσκολου «13ον ανα-
κριτικόν γραφείον». Αμέσως μετά πρωταγω-
νίστησε στη θρυλική σειρά «Άγνωστος πόλε-
μος» (1971-1974). 

Η Γκέλυ Μαυροπούλου, επίσης, μετέφρα-
σε θεατρικά έργα και υπήρξε μέλος του Δ.Σ.
του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Μεταπο-
λιτευτικά, είχε πολιτική δράση στο ΠΑΣΟΚ ως
μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Κινήμα-
τος, ενώ στις εκλογές της περιόδου 1989-
1990 ήταν υποψήφια βουλευτής Α’ Αθηνών.

Τ
ο ωραίο φύλο ήταν η αδυναμία
του! Έκανε τέσσερις γάμους ενώ
οι θυελλώδεις έρωτές του με

διάσημες κυρίες του θεάματος έγραψαν
ιστορία.

Ο πρώτος του γάμος ήταν με την ηθο-
ποιό Στέλλα Στρατηγού. Πάθος και έρω-
τας τους ένωσαν γρήγορα, αλλά ο Τόλης
δεν της ήταν πιστός. Η γνωριμία του με
τη Δούκισσα στην πίστα γρήγορα έγινε
παράνομος δεσμός κι όταν έπεσαν οι
τίτλοι τέλους στο ειδύλλιο, ο Πρίγκιπας,
όπως τον έλεγαν τότε οι θαυμαστές του,
επέστρεψε στο σπίτι και τη σύζυγό του.
Ήταν όμως αργά και το διαζύγιο δρομο-
λογήθηκε.

Και επειδή η ζωή αντιγράφει την τέ-
χνη, η πρώτη ματιά που αντάλλαξε με τη
Ζωή Λάσκαρη στην ταινία «Μαριχουάνα
Στοπ» ήταν αρκετή για να δηλώσει υπο-
ταγή στην αγκαλιά της. Ο Τόλης είχε θέ-
ση γκεστ σταρ και σε μια σκηνή με όλα
τα φώτα σβηστά, την πλησίασε και γονά-
τισε μπροστά της, με τις εφημερίδες της
εποχής να παίρνουν φωτιά! Στην παρά-
σταση «Εραστές του ονείρου» που έπαι-
ξαν μαζί, ήταν ήδη ζευγάρι. Ωστόσο,
στην αυτοβιογραφία της αδελφής του
Παναγιώτας Βοσκοπούλου αναφέρεται
πως η σχέση του με τη Λάσκαρη ξεκίνη-
σε πριν πάρει διαζύγιο από τη Στρατη-
γού: «Τη Λάσκαρη τη γνώρισε όταν έπαι-
ζαν μαζί στο “Μαριχουάνα Στοπ”. Τότε
τρελάθηκε ο άνθρωπος και ξέχασε και

σπίτι και δουλειά και συνεργάτες και τα
πάντα και έφυγε μαζί της. Η Στέλλα η
καημένη, τότε που έφυγε με τη Δούκισ-
σα, προσπάθησε, έτρεξε, τον “κυνήγη-
σε” και τον κατάφερε να έρθει πίσω. Μα
τώρα με τη Λάσκαρη δεν έκανε τίποτα,
γιατί κατάλαβε πως, ό,τι κι αν έκανε, θα
ήταν πια μάταιο». 

Μετά από τρία χρόνια σχέσης, η Λά-
σκαρη του ζήτησε τηλεφωνικά να χωρί-
σουν και ο Τόλης πληγωμένος κατέφυγε
στην καμπάνα του στον «Αστέρα», πνί-
γοντας τον πόνο του στο ποτό. Αρκετοί
του συμπαραστάθηκαν, μεταξύ των
οποίων και η Μαρινέλλα, με την οποία
ήρθαν πολύ κοντά, ερωτεύτηκαν και
παντρεύτηκαν το 1973. Ο γάμος τους
κράτησε μέχρι το 1981, ωστόσο ως τζέντ-
λεμαν της άφησε σπίτια και ένα κότερο!

Η γνωριμία του το 1985 με την 26χρο-
νη τότε Τζούλια Παπαδημητρίου σε ένα
παραλιακό κλαμπ κατέληξε σε έναν
θυελλώδη έρωτα κι έναν γάμο λαμπε-
ρό, τον τρίτο. Αρραβωνιάστηκαν στο
διαμέρισμα του Γιώργου Κατσιφάρα
στη Φιλοθέη με μάρτυρα συμβολικά
τον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Παπαν-
δρέου. Την ίδια εποχή κυκλοφόρησε η
μεγάλη του επιτυχία «Ανεπανάληπτος»
και το 1990 έγινε ο θρησκευτικός τους
γάμος. Το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη,
τη Χαρά (η οποία δικαστικά το 2021
αναγνωρίστηκε πως δεν είναι κόρη
του), αλλά λίγα χρόνια μετά κατέληξαν

στο διαζύγιο με αγωγές και μηνύσεις
για υπεξαιρέσεις και πλαστογραφίες. 

Το 2010 ο Τόλης βρέθηκε στη δίνη οι-
κονομικών ατασθαλιών για φοροδιαφυ-
γή κατά την περίοδο 1993-1997, χρω-
στώντας στην ΙΓ’ ΔΟΥ Αθηνών περί τα 5,5
εκατ. ευρώ. Στην εκδίκαση της υπόθεσης
το δικαστήριο του επέβαλε ποινή 3 χρό-
νων με αναστολή για το ποινικό κομμάτι,
δίνοντάς του τη δυνατότητα εξαγοράς της
ποινής με πέντε ευρώ ημερησίως. Ο
ίδιος με επιστολή του προς τα media δή-
λωσε αθώος. Tην εποχή που ο Τόλης Βο-
σκόπουλος νοσηλευόταν με προβλήματα
υγείας, η Άντζελα Γκερέκου τον επισκέ-
φθηκε στο νοσοκομείο. Με αγάπη και
τρυφερότητα τον βοήθησε να σταθεί στα
πόδια του. Η πρώην ηθοποιός ήταν τότε
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.  Η γνωριμία τους
κατέληξε στα σκαλιά του Δημαρχείου τον
Αύγουστο του 1996 στην Κέρκυρα με
κουμπάρο τον Τέρενς Κουίκ. Το 2001
γεννήθηκε η κόρη τους Μαρία, η οποία
ακολουθεί τα βήματα της μαμάς της και
οι τρεις τους πορεύτηκαν ευτυχισμένοι
μέχρι το τέλος της ζωής του.

Οι μεγάλοι έρωτες του Τόλη



Τα ίδια και τα ίδια
Απειθάρχητοι παραμένουν οι Έλληνες οδηγοί όσον αφορά τη Λωρίδα
Έκτακτης Ανάγκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι την προσπερασμένη Κυρια-
κή 226 οδηγοί κινούνταν σε αυτή παράνομα, θέλοντας με αυτό τον τρόπο
να δείξουν στους υπόλοιπους οδηγούς ότι εκείνοι είναι πιο έξυπνοι και
δεν παραμένουν ακινητοποιημένοι στις ουρές που δημιουργούν τα αυ-
τοκίνητα, κυρίως όταν πλησιάζουν προς κάποια διόδια.

Παρέμβαση
Την ηγετική παρουσία της Ελ-
λάδας στα Βαλκάνια και τον
πρωταγωνιστικό ρόλο που μπο-
ρεί να διαδραματίσει, ως ο κύ-
ριος διαμετακομιστικός κόμ-
βος από και προς τις ασιατικές
αγορές, ανέδειξε ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών,
Κώστας Καραμανλής. Η πα-
ρέμβαση έγινε στην άτυπη συ-
νάντηση των υπουργών Μετα-
φορών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, στη Λιουμπλιάνα, με κύ-
ριο θέμα τη διασυνδεσιμότητα
με τα Δυτικά Βαλκάνια.

Θα επανέλθουν
Σοβαρά ερωτήματα για την αντιπολίτευση προκαλεί μια κα-

τεπείγουσα τροπολογία που αφορά την Εθνική Αρχή Διαφά-

νειας, η οποία κατατέθηκε σε άσχετο νόμο και, σύμφωνα με

αυτήν, καλείται μέρος του προσωπικού της Αρχής που υπη-

ρετεί σε θέσεις επιθεωρητών-ελεγκτών σε περαιτέρω επι-

μόρφωση που θα γίνεται από «φορείς που παρέχουν, σύμ-

φωνα με την κείμενη νομοθεσία, πιστοποιημένη σχετική

επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση». Είναι ένα θέμα

που ο ΣΥΡΙΖΑ θα το «σηκώσει».

Η συγγνώμη
Με ανάρτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου

γνωστοποίησε τη δικαίωσή της από το Εφετείο

σε μήνυση που κατέθεσε κατά τριών πρώην

βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για συκοφαντική δυ-

σφήμηση. «Οι πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Παναγιώτης Ρήγας, Μιχαήλ Κάσσης, Κων-

σταντίνος Τριαντάφυλλος μου ζήτησαν εγγρά-

φως συγγνώμη για τις συκοφαντίες που εκτό-

ξευσαν εναντίον μου το 2014», είπε.

Η εικόνα της αγοράς 
μέσα από τα νούμερα

Τ
ο σταδιακό άνοιγμα της αγοράς από τον Μάιο συ-
νοδεύτηκε από αύξηση της τελικής ζήτησης που
εκδηλώθηκε κυρίως μέσω της κατανάλωσης.

Παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στις καταθέσεις των
επιχειρήσεων, χωρίς αυτή να δικαιολογείται από νέα
δάνεια. Όμως, σε μεγάλο μέρος οφείλεται στην αύξηση
των καταναλωτικών δαπανών από νοικοκυριά, των
οποίων οι καταθέσεις τον Μάιο σημείωσαν τη μικρότερη
αύξηση από την αρχή της πανδημίας. Τον ίδιο μήνα, εμ-

φανίζονται για πρώτη φορά θετικές ροές χρηματοδότη-
σης προς νοικοκυριά με νέα στεγαστικά και καταναλω-
τικά δάνεια. Οι θετικές καθαρές ροές δείχνουν ότι οι
εκταμιεύσεις νέων δανείων ήταν μεγαλύτερες από τις
αποπληρωμές. Στις καθαρές ροές δεν λαμβάνονται
υπόψη τιτλοποιήσεις, πωλήσεις δανείων, διαγραφές ή
συναλλαγματικές διαφορές. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικο-
κυριά δανείστηκαν για στεγαστικά και για κατανάλωση,
ύστερα από χρόνια.
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Θ
ετικοί απέναντι στο εμβόλιο του κορονοϊού

εμφανίζονται 7 στους 10 Έλληνες, σύμφω-

να με έρευνα των Focus Bari/YouGov, ένα

ποσοστό ωστόσο πολύ χαμηλό σε σχέση με άλλες

χώρες.

Όπως δείχνει η έρευνα, το 68% των Ελλήνων δηλώ-

νει ότι έχει ήδη κάνει το εμβόλιο ή έχει κλείσει

ραντεβού να το κάνει ή θα το κάνει οπωσδήποτε.

Η έρευνα έγινε συνολικά σε 21 χώρες τον Ιούνιο

του 2021, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, και κατα-

τάσσεται στην τελευταία θέση.

Στο ερώτημα εάν θα κάνουν το εμβόλιο κατά του κο-

ρονοϊού, ακόμη ένα 20% στην Ελλάδα απάντησε

«μπορεί ναι/μπορεί και όχι», ενώ το 12% απάντησε

«μάλλον/οπωσδήποτε δεν θα το κάνουν».

Η αναλογία των αρνητών στη χώρα μας είναι μεγα-

λύτερη στις νεαρές ηλικίες (14% στους 18-24 ετών

και 15% στους 25-34 ετών, έναντι 10% στους 35-44

ετών, 12% στους 45-54 ετών και 10% στους άνω των

55 ετών). Συνεπώς, υπάρχει μια σταθερή αναλογία

αρνητών σε όλες τις ηλικίες, με το ποσοστό να είναι

ίδιο σε άνδρες και γυναίκες. Στην Αττική, οι αρνη-

τές είναι γύρω στο 12%, στη Θεσσαλονίκη 11% και

στην περιφέρεια 13%.

Σε σύγκριση, πάντως, με τις άλλες 20 χώρες που

περιλήφθηκαν στην έρευνα, η οποία έγινε σε αντι-

προσωπευτικό δείγμα 1.004 ατόμων στην Ελλάδα, η

χώρα μας εμφανίζεται με τη συγκριτικά μικρότερη

αναλογία εμβολιασμένων/θετικών προς το εμβόλιο

(68%).

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που βρίσκονται

στην κορυφή, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 93%, ενώ

σε Βρετανία και Ισπανία από 91%.

Είναι, όμως, ενθαρρυντικό ότι μετά τον Απρίλιο το

ποσοστό των αμφίβολων ή αρνητών στην Ελλάδα

βαίνει μειούμενο, αφού φέτος τον Μάρτιο το 42%

απαντούσε «μπορεί να κάνω το εμβόλιο, μπορεί και

όχι», ποσοστό που είχε μειωθεί στο 31% τον Απρίλιο

και στο 20% τον Ιούνιο.

Αντίστοιχα, οι αρνητές («μάλλον/οπωσδήποτε δεν

θα το κάνω»), από 20% στο πρώτο δίμηνο του 2021,

έπεσαν στο 15% τον Απρίλιο και στο 12% έως 13% τον

Ιούνιο. Διαφαίνεται πάντως ότι για το συγκεκριμένο

θέμα οι αρνητές έχουν πιάσει «ταβάνι» και πολύ

δύσκολα θα πειστούν να αλλάξουν στάση. 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Περί αρνητών

anetnews24@gmail.com 
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Σε… πορτοκαλί συναγερμό

Σ
ε απόλυτη εγρήγορση παραμένει
το ελληνικό Επιτελείο, με τις κινή-
σεις της Άγκυρας στην Κύπρο να
δείχνουν διάθεση κλιμάκωσης

της έντασης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
και την Αθήνα να προειδοποιεί για «αναπό-
φευκτες συνέπειες».

Προς το παρόν, η ελληνική πλευρά επιλέ-
γει να απαντήσει μέσω επισκέψεων υψηλού
συμβολισμού. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνοδευόμενος
από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταν-
τίνο Φλώρο, βρίσκεται από χθες στη Λευκω-
σία και σήμερα θα μεταβεί στον Τύμβο της
Μακεδονίτισσας, όπου θα καταθέσει στεφά-
νι, αποτίοντας φόρο τιμής στους Έλληνες
και Ελληνοκύπριους πεσόντες της τουρκι-
κής εισβολής. Στη συνέχεια, ο Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος θα έχει επαφές με τον ομόλο-
γό του Χαράλαμπο Πετρίδη και τον πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστα-
σιάδη. Η παρουσία της πολιτικής και στρα-
τιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων

στην Κύπρο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η
προκλητική φιέστα Ερντογάν στα Κατεχόμε-
να, διαμηνύει ότι Αθήνα και Λευκωσία βρί-
σκονται σε ανοιχτή γραμμή τόσο σε διπλω-
ματικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η Άγκυρα δεν έχει ξεχάσει ακόμη την
«αόρατη» πτήση των ελληνικών F-16 στην
Κύπρο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είκοσι
χρόνια είχαν να προσγειωθούν ελληνικά μα-
χητικά στην Πάφο και όχι απλώς έκαναν επί-
δειξη σημαίας αλλά αιφνιδίασαν το τουρκι-
κό Επιτελείο, αφού πέρασαν εντελώς απα-
ρατήρητα από τα ραντάρ των γειτόνων. 

Παρ’ όλα αυτά, το πρόσφατο περιστατικό
με τους πυροβολισμούς της τουρκικής
ακταιωρού εναντίον σκάφους της Λιμενικής
Αστυνομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας,
δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να υπάρχει εφησυχασμός, καθώς η Άγκυρα
αναζητεί τρόπο να προκαλέσει όξυνση μέσω
προβοκατόρικων επεισοδίων. Την ίδια στιγ-
μή, η πρόσφατη επιστολή της Τουρκίας στον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την οποία
επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικο-
ποίησης των ελληνικών νησιών, δείχνει ότι
παρά τις διαρροές για προσφυγή στη Χάγη,
οι γείτονες δεν έχουν μετακινηθεί από τις
θέσεις τους που περιλαμβάνουν «γκριζάρι-
σμα» νησιών του Αιγαίου και αμφισβήτηση

των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. 
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος έχει πει πως

«ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιεί-
ται», ξεκαθαρίζοντας έτσι τη στάση της Αθή-
νας. Σε αυτό το πνεύμα, οι μονάδες των νη-
σιών παραμένουν σε απόλυτη ετοιμότητα
ενώ συχνές είναι οι επισκέψεις του διοικητή
της ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγου Νικόλαου Φλά-
ρη, στις ακριτικές περιοχές του αρχιπελά-
γους. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, έχει
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των
«φρουρών» του Αιγαίου, τόσο σε οπλισμό
και υλικά όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.
Οι αλλαγές στη θητεία και το «τυράκι» για
εννιάμηνο σε ακριτικές μονάδες, έχει ήδη
θετικά αποτελέσματα, με τα στρατόπεδα σε
Έβρο και νησιωτική Ελλάδα να επανδρώ-
νονται σε ικανοποιητικό ποσοστό. Ακόμη, η
αναφορά του αρχηγού ΓΕΕΘΑ για την ανα-
βάθμιση των υποδομών στον Ναύσταθμο
της Κρήτης, με στόχο τη μόνιμη εγκατάστα-
ση μονάδων επιφανείας και υποβρυχίων
του ελληνικού Στόλου, φανερώνει τις προ-
θέσεις του Επιτελείου για σημαντική αύξη-
ση της παρουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων
στην Ανατολική Μεσόγειο και το Νότιο Αι-
γαίο. 

Η Τουρκία γνωρίζει καλά ότι η ανανέωση
του ελληνικού Στόλου με την πρόσκτηση

τεσσάρων νέων φρεγατών, την αναβάθμιση
των ΜΕΚΟ και την παραλαβή των Rafale θα
αλλάξει τις ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατο-
λική Μεσόγειο θα αλλάξουν, φέρνοντας την
Άγκυρα σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην
Κύπρο, πετάει για το Μπορντό της Γαλλίας,
προκειμένου να «παραλάβει» το πρώτο από
τα 18 ελληνικά Rafale. Μαζί του θα βρίσκεται
και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αερο-
πορίας, αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιού-
μης, αλλά και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Σε απόλυτη εγρήγορση 
παραμένει το ελληνικό 
Επιτελείο, με τις κινήσεις 
της Άγκυρας στην Κύπρο 
να δείχνουν διάθεση 
κλιμάκωσης
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Σ
ε χαμηλότερους τόνους από τους
αναμενόμενους, αποτέλεσμα των
προειδοποιήσεων και των πιέσεων
που ασκήθηκαν τις προηγούμενες

ημέρες από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγ-
κτον, κινήθηκε η ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν στην αποκαλούμενη «Βουλή» του ψευ-
δοκράτους. Ο Τούρκος πρόεδρος απέφυγε
οποιαδήποτε αναφορά στην Αμμόχωστο και
τη βάση για πολεμικά Μη Επανδρωμένα Αε-
ροσκάφη, εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά
στο μοντέλο λύσης των δύο κρατών και τις
επενδύσεις που σχεδιάζει η Τουρκία στα Κα-
τεχόμενα. 

Τα «καλά νέα» φαίνεται πως ήταν για τους
εργολάβους, φίλους του Τούρκου προέδρου,
και αφορούν το χτίσιμο του νέου «Προεδρι-
κού» Μεγάρου και του «Κοινοβουλίου» στα
Κατεχόμενα, ενός ακόμη φαραωνικού έργου,
που θα κατασκευαστεί στα πρότυπα του Ακ
Σαράι. «Το έργο έχει ήδη σχεδιαστεί και η κα-
τασκευή του θα ξεκινήσει σύντομα. Θα ξε-
φορτωθούμε τα παλιά», είπε χειροκροτούμε-
νος ο Ερντογάν. 

Φυσικά, οι εξαγγελίες Ερντογάν συνδέονται
με την προσπάθεια της Άγκυρας να επιβάλει
τη λύση των δύο κρατών. «Γνωρίζουμε πολύ
καλά ποιος είναι ο κατακτητής στο νησί. Γνω-
ρίζουμε ποιος έχει το πνεύμα του κατακτητή.
Οι Ελληνοκύπριοι δρούσαν επιθετικά εναντίον
των Τουρκοκύπριων γειτόνων τους και των πε-
ριουσιών τους, με την τρομοκρατική οργάνω-
ση της ΕΟΚΑ», είπε ο Τούρκος πρόεδρος και
συνέχισε: «Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε
άλλα 50 χρόνια. Μια δίκαιη και μόνιμη λύση
μπορεί να επιτευχθεί με την αποδοχή της
πραγματικότητας. Στο νησί υπάρχουν δύο
κράτη και δύο λαοί. Αργά ή γρήγορα η διεθνής
κοινότητα θα αποδεχθεί την πραγματικότητα
αυτή. Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα
δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο
όπως και αυτά των Τουρκοκυπρίων».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του Ερντο-
γάν, παρόντες ήταν εκπρόσωποι του Κοινο-
βουλίου του Αζερμπαϊτζάν, με τον Τούρκο
πρόεδρο να προαναγγέλλει διπλωματικές
σχέσεις ανάμεσα στο ψευδοκράτος και το
Μπακού. «Προσπάθειά μας είναι να εγκαθι-
δρύσουμε σχέσεις σε ανώτατο επίπεδο με
πολλές χώρες του κόσμου, ειδικά με το
Αζερμπαϊτζάν. Οι προσπάθειες αυτές θα συ-
νεχιστούν», ανέφερε. Μετά το τέλος της ομι-
λίας του, ο Ερντογάν είχε συνάντηση με νέους
Τουρκοκύπριους, ενώ το βράδυ κήρυξε, από

κοινού με τον Τατάρ, την έναρξη ποδοσφαιρι-
κού αγώνα «διασημοτήτων» στα Κατεχόμενα.

Οι αρνητικές εξελίξεις στο Κυπριακό θα
επιβαρύνουν και τις ελληνοτουρκικές και τις
ευρωτουρκικές σχέσεις, διαμηνύει η Αθήνα.
«Δεν μπορεί η παρανομία στην Κύπρο να πα-
ράξει νομιμότητα. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα
ακούσει τη φωνή του δικαίου και της λογικής
που είναι προς το συμφέρον της και δεν θα
προκαλέσει ακόμη μία πηγή έντασης», ανέ-
φερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτε-
λία Πελώνη. 

Ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε στο παράνομο
αεροδρόμιο της Τυμπού στα Κατεχόμενα, λίγο
μετά τις τρεις το μεσημέρι, συνοδευόμενος
από δεκάδες μέλη της κυβέρνησής του και
στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, ενώ
στο πλευρό του βρισκόταν και ο εθνικιστής
εταίρος του, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Ο Ερσίν Τα-
τάρ υποδέχτηκε τον Ερντογάν στο αεροδρό-
μιο με τιμές και αγήματα και στη συνέχεια
αναχώρησαν για το κτίριο της λεγόμενης
«Βουλής» του ψευδοκράτους.

Τα τουρκοκυπριακά κόμματα, πάντως, γύ-
ρισαν την πλάτη στον Ερντογάν, που επιχειρεί
να σφίξει τον κλοιό γύρω από τους αντιφρο-
νούντες Τουρκοκύπριους. Μετά τις διώξεις
και τις απελάσεις πολιτών από την Τουρκία, το
Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα και το
Κόμμα Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας αποφάσι-
σαν να μη συμμετάσχουν στη συνεδρίαση του
«Κοινοβουλίου» του ψευδοκράτους, ενώ
ηχηρή ήταν η απουσία των Ακιντζί και Ταλάτ. 

Ο Ερντογάν είχε προϊδεάσει για την ουσία
της επίσκεψής του, προτού ακόμη αναχωρή-
σει από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπο-
λης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τούρ-

κος πρόεδρος ανέφερε πως «η εποχή της
ομοσπονδίας τελείωσε». «Ο τουρκοκυπρια-
κός λαός είναι κυριαρχικά ισότιμος στο νησί.
Μια λύση στην Κύπρο μπορεί να βρεθεί μόνο
με βάση τα γεγονότα στο νησί. Οι Τουρκοκύ-
πριοι αγωνίζονται για ισότητα και δικαιοσύνη
στο νησί για πάνω από μισό αιώνα. Η τουρκο-
κυπριακή πλευρά έδειξε για άλλη μια φορά
στον κόσμο ποιος είναι υπέρ της λύσης και
ποιος επωφελείται από το αδιέξοδο», υπο-
στήριξε. 

«Μπελάδες»...
Μάλιστα, σε ερώτηση αν οι Ελληνοκύπριοι

άνοιξαν πυρ στο περιστατικό με την ακταιωρό
στη θαλάσσια περιοχή του Κάτω Πύργου, ο
Ερντογάν απάντησε: «Το να κάνεις ένα τέτοιο
λάθος θα σήμαινε μπελάδες. Αν υπήρχε κάτι
τέτοιο, εμείς θα επεμβαίναμε αμέσως». Τον
λόγο πήρε και ο Χουλουσί Ακάρ, διευκρινί-
ζοντας πως «αν και υπήρχε τέτοια πληροφο-
ρία, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότη-
τα».  Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις
του Ερσίν Τατάρ, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη
να εμμένει στην άποψη για λύση δύο κρατών
στο Κυπριακό, ενώ χαρακτήρισε για μία ακό-
μη φορά «ειρηνευτική επιχείρηση» τον Αττί-
λα. «Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσου-
με λύση δύο κρατών και δεν θα υποχωρήσου-
με στο άνοιγμα των Βαρωσίων. Οι Τουρκοκύ-
πριοι θα συνεχίσουν να βρίσκονται δίπλα στην
Τουρκία, 47 χρόνια μετά την ειρηνευτική επι-
χείρηση του 1974».

Εντύπωση πάντως προκαλεί η απόπειρα
των Τουρκοκυπρίων να «σβήσουν» την ιστο-
ρία στην Αμμόχωστο. Στις φωτογραφίες που
ανάρτησε ο Τατάρ, αφού επιθεώρησε τις ερ-

γασίες στα Βαρώσια, διακρίνεται το κτίριο του
Ελληνικού Γυμνασίου στον δημοτικό κήπο της
πόλης, από το οποίο αφαιρέθηκε η σχετική
επιγραφή «Ελληνικό Γυμνάσιο» στην πρόσο-
ψή του. 

Σήμερα, ο Ερντογάν θα μεταβεί στο τζαμί
Χαλά Σουλτάν για την πρωινή προσευχή και
στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε ειδική τελε-
τή στο μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Τούρ-
κος πρόεδρος θα παρακολουθήσει τη στρα-
τιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Φαζίλ Κιου-
τσούκ και το μεσημέρι θα προβεί σε δηλώσεις
στο ξενοδοχείο Κονκόρντ. 

Εκτός από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο που
βρίσκεται ήδη στη Λευκωσία, συνοδευόμενος
από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντί-
νο Φλώρο, στη Μεγαλόνησο θα μεταβεί αύριο
και ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο
οποίος θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη,
και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον ομόλο-
γό του, Νίκο Χριστοδουλίδη. Προτού φτάσει
στην Κύπρο, ο κ. Δένδιας θα έχει ένα σύντομο
τετ α τετ με τον νέο Ισραηλινό υπουργό Εξωτε-
ρικών, Γιαρ Λαπίντ.

Προκλήσεις σε... δόσεις
aπό τον Ερντογάν
στα Κατεχόμενα 
της Κύπρου!

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Θα αποδεχτείτε τη διχοτόμηση!»



Σ
ε αυξημένη επαγρύπνηση βρί-
σκονται η κυβέρνηση και οι
λοιμωξιολόγοι, καθώς η επιδη-
μιολογική κατάσταση στη χώρα

σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει εφη-
συχασμό. Τα αυστηρά μέτρα που ανακοι-
νώθηκαν στη Μύκονο το Σαββατοκύρια-
κο είναι βέβαιο ότι αποτελούν «καμπα-
νάκι» και για άλλες περιοχές με υψηλό
επιδημιολογικό φορτίο. Στο στόχαστρο
βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες
Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και οι
Δήμοι Ιητών, Θήρας και Πάρου, μια και τα
κρούσματα διαρκώς αυξάνονται.

Την ώρα που η μετάλλαξη Δέλτα έχει
αρχίσει να εξαπλώνεται και στη χώρα
μας -στην Κρήτη τα 8 στα 10 κρούσματα
αφορούν στη συγκεκριμένη μετάλλαξη,
ένα στα τρία στο Ιόνιο και ένα στα τέσσε-
ρα στην Αττική- ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
χθες 1.834 νέα κρούσματα έπειτα από
38.547 τεστ. Μάλιστα, νέα αύξηση ση-
μειώθηκε στις εισαγωγές με 141, τη στιγ-
μή που δόθηκαν 44 εξιτήρια. Παράλλη-
λα, σημειώθηκαν οκτώ θάνατοι, με τον
συνολικό αριθμό των νεκρών από τον
κορονοϊό να φτάνει τις 12.858. Τέλος, οι
διασωληνωμένοι ασθενείς ανέρχονται
σε 123.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστο-
τελία Πελώνη κατά τη χθεσινή ενημέρω-

ση των πολιτικών συντακτών στάθηκε
στο γεγονός ότι παρουσιάστηκε ιδιαίτε-
ρη αύξηση κρουσμάτων στις Περιφερει-
ακές Ενότητες Μυκόνου, Ρεθύμνου και
Ηρακλείου, καθώς και στους Δήμος Ιη-
τών, Θήρας και Πάρου. Για τον λόγο αυτό
από το περασμένο Σάββατο οι μη εμβο-
λιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και
τις τουριστικές επιχειρήσεις των περιο-
χών αυτών υποχρεούνται να υποβάλλον-
ται σε έλεγχο δύο φορές την εβδομάδα,
μία φορά με self test και μία με rapid.
Ανάλογη υποχρέωση έχουν και τα μη εμ-
βολιασμένα μέλη των πληρωμάτων επι-
βατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.
«Όπου χρειαστεί παρεμβαίνουμε με ση-
μειακές παρεμβάσεις τέτοιου τύπου,
όπως ήταν τα μέτρα που επιβλήθηκαν
στη Μύκονο, κυρίως για τον περιορισμό
της μεταμεσονύχτιας διασκέδασης».

Εξάλλου, ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης, μιλώντας χθες στον
ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι αν δεν υπάρξει ειδική
διάταξη για τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό, θα ισχύουν κυρώσεις για παράβα-
ση σύμβασης εργασίας. «Η υποχρεωτι-
κότητα εμβολιασμού δεν αφορά στο σύ-
νολο του πληθυσμού. Βρίσκονται σε ιδι-
αίτερα ευαίσθητους χώρους οι εργαζό-
μενοι που τους αφορούν, όπως όσοι
φροντίζουν υπερήλικες και μετέπειτα το

υγειονομικό προσωπικό», εξήγησε ο
υπουργός.

Εμβολιασμοί κατ’ οίκον
Στο μεταξύ από σήμερα ανοίγει η πλατ-

φόρμα έτσι ώστε οι γιατροί να μπορούν
να δηλώσουν τους ασθενείς-πολίτες οι
οποίοι έχουν δυσκολίες μετάβασης στα
εμβολιαστικά κέντρα και πληρούν συγ-
κεκριμένα κριτήρια για κατ’ οίκον εμβο-
λιασμό. Η πιστοποίηση για την ένταξη στο
πρόγραμμα εμβολιασμού των ατόμων με
δυσκολία μετάβασης στα εμβολιαστικά
κέντρα μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε
γιατρό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Ο
εμβολιασμός κατ’ οίκον θα πραγματοποι-
ηθεί είτε από ιδιώτη γιατρό είτε από κινη-
τά συνεργεία της επιχείρησης «Ελευθε-
ρία» με το μονοδοσικό εμβόλιο της John-
son & Johnson. Όταν κάποιος ενταχθεί
στο πρόγραμμα, θα ειδοποιείται σε εύλο-
γο χρονικό διάστημα για το πότε θα γίνει
ο εμβολιασμός του.

Lockdown Μυκόνου και σε άλλα νησιά

Στο στόχαστρο Ρέθυμνο,
Ηράκλειο, Ίος, Θήρα και Πάρος
- Στα 1.834 τα νέα κρούσματα
το τελευταίο 24ωρο 
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Freedom pass:
Ανοίγει σήμερα 
η πλατφόρμα 
Ανοιχτή είναι από σήμερα η
πλατφόρμα freedom pass για την
οικονομική ενίσχυση των 150
ευρώ στους νέους 18-24 ετών
που θα εμβολιαστούν, από την
πρώτη δόση του εμβολίου. Όπως
δήλωσε o υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Κυριάκος
Πιερρρακάκης, «οι νέοι θα μπο-
ρούν να μπουν στο gov.gr για να
κάνουν την αίτησή τους με τους
κωδικούς taxisnet. Σε περίπτω-
ση που κάποιος δεν έχει κωδι-
κούς, θα πρέπει να πάει στο ΚΕΠ.
Από εκεί και πέρα, ο τραπεζικός
φορέας θα επικοινωνεί απευθεί-
ας με τον πολίτη εντός δύο ημε-
ρών και θα του δίνει την προπλη-
ρωμένη χρεωστική κάρτα, η
οποία θα αφορά συγκεκριμένες
κατηγορίες δαπανών, όπως του-
ρισμός και πολιτισμός».
Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία
της κυβέρνησης να δοθεί η προ-
πληρωμένη κάρτα των 150 ευρώ
από την πρώτη δόση του εμβολί-
ου, ο υπουργός σχολίασε στον
ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολι-
τικά FM ότι «μερικές φορές παί-
ζει ρόλο και η ταχύτητα όταν δί-
νεις ένα κίνητρο, ενώ παράλληλα
έχουμε και εμπιστοσύνη στους
νέους και ξέρουμε, βλέποντας
και τα στατιστικά, ότι όσοι επιλέ-
ξουν να κάνουν την πρώτη δόση
θα κάνουν και τη δεύτερη». Ο κ.
Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι
έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των
νέων 18-24 ετών που έκλεισαν το
ραντεβού έπειτα από την ανακοί-
νωση του συγκεκριμένου κινή-
τρου και πλέον φτάνουν τους
125.000, ενώ από τις 28 Ιουνίου –
όταν ανακοινώθηκε η απόφαση
για το freedom pass, κλείστηκαν
συνολικά από 542.000 πολίτες
νέα ραντεβού.



Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

E
να βρώσιμο εμβόλιο κατά του κορο-
νοϊού, συγκεκριμένα ένα φύλλο μα-
ρουλιού(!), θα παρουσιάσει στον Παγ-
κόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιο-

λογίας η επιστημονική ομάδα iGEM, η οποία θα
εκπροσωπήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η
ομάδα, που αποτελείται από 14 προπτυχιακούς
φοιτητές των Τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής,
Πληροφορικής και Επιστήμης Υλικών, συγκρο-
τήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο και θα ολο-
κληρώσει το έργο της τον φετινό Νοέμβριο, το
οποίο θα παρουσιάσει στον Παγκόσμιο Διαγω-
νισμό στο Παρίσι. «Ήρθαμε σε επαφή με καθη-
γητές Βιολογίας και άλλων τμημάτων του πα-
νεπιστημίου και τους παρουσιάσαμε τις ιδέες
μας. Κάποιες αφορούσαν τον κορονοϊό και άλ-
λες περιβαλλοντικά θέματα. Καταλήξαμε σε
αυτό το project λαμβάνοντας υπόψη και τις
προοπτικές, θέλαμε δηλαδή μια ερευνητική
εργασία που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια
καλή θέση και παράλληλα να δημιουργήσουμε
θεμέλια για να συνεχιστεί το έργο μας», εξηγεί
στην «Political» η φοιτήτρια Βιολογίας και te-
am leader της ομάδας iGEM Μαρία-Θεοδώρα
Βυτιάδου.

Οι εργασίες για την ανάπτυξη του βρώσιμου
εμβολίου ξεκίνησαν με τη συμβολή και την κα-
θοδήγηση καθηγητών, μεταπτυχιακών και δι-
δακτορικών φοιτητών στα τέλη του 2020,
ωστόσο το lockdown καθυστέρησε την ομάδα,
καθώς δεν είχε πρόσβαση στα εργαστήρια του
πανεπιστημίου. «Μέχρι τα τέλη Μαΐου, όταν ξε-
κινήσαμε τα εργαστηριακά πειράματα, μελε-
τούσαμε τις διατροφικές αναφορές και προ-
σπαθούσαμε μέσω υπολογιστή και προσομοι-
ώσεων να δούμε τα αποτελέσματα. Σήμερα πια
βρισκόμαστε στο στάδιο ελέγχου ανοσοποί-
ησης σε ποντίκια», λέει η Μαρία-Θεοδώρα.

Η ίδια περιγράφει με ποιον τρόπο θα λει-
τουργεί το βρώσιμο εμβόλιο που αναπτύσσει η
ομάδα: «Έχουμε συνθέσει στο εργαστήριο την
πρωτεΐνη-ακίδα του κορονοϊού, η οποία χρησι-
μοποιείται και στα τωρινά εμβόλια, και θα την
εκφράσουμε σε φύλλα μαρουλιού. Θα περά-
σουμε, δηλαδή, τη γενετική πληροφορία της
ακίδας της πρωτεΐνης για τρεις μεταλλάξεις
μέσα σε φύλλα μαρουλιού. Πρόκειται για την
αρχική μορφή του ιού, την αφρικανική και τη
βρετανική μετάλλαξη». Πώς, όμως, θα δρα το
βρώσιμο εμβόλιο στον ανθρώπινο οργανισμό;
«Θα τρώμε μαρούλι, στην κλασική ή σε άλλη
μορφή, όπως ένα χάπι, και θα ενεργοποιείται
το ανοσοποιητικό μας σύστημα με παρόμοιο
τρόπο, όπως συμβαίνει όταν λαμβάνουμε εν-
δομυϊκά ένα ενέσιμο εμβόλιο, για να δημιουρ-
γήσει αντισώματα μέσω του βλεννογόνου του
εντέρου».

Σύμφωνα με την team leader της ομάδας
iGEM, επέλεξαν το μαρούλι, ενώ θα μπορού-
σαν να έχουν επιλέξει και οποιονδήποτε άλλον
φυτικό οργανισμό, επειδή ήταν πιο εύκολο να
δεχτεί τη διαδικασία με την οποία τοποθετείται
η πρωτεΐνη-ακίδα στα φύλλα του αλλά και να
καταναλωθεί από τα ποντίκια, στα οποία πραγ-
ματοποιούνται τα πειράματα. Όπως επισημαί-
νει η Μαρία-Θεοδώρα, «θέλουμε να δώσουμε
το proof of concept στον διαγωνισμό με στόχο
να συνεχιστεί η δουλειά μας από επιστήμονες
και ενδεχομένως να βγει στο βρώσιμο εμβόλιο
στην αγορά». 

Την πρωτοποριακή ιδέα 
θα παρουσιάσουν 14 προπτυχιακοί
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης
στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό 
Συνθετικής Βιολογίας

ΤΡΙΤΗ 20 IOYΛIOY 2021

POLITICAL EΛΛΑΔΑ17

Βρετανία: Προειδοποίηση-σοκ για τα ημερήσια κρούσματα
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο

«Τσιόδρας της Βρετανίας», ο καθηγητής
Νιλ Φέργκιουσον, εκτιμώντας ότι τα ημε-
ρήσια κρούσματα θα μπορούσαν να φθά-
σουν έως τις 200.000 στο Ηνωμένο Βασί-
λειο και να προκαλέσουν «μεγάλη ανα-
στάτωση» στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της
χώρας (NHS). Με αφορμή τη χθεσινή
«Ημέρα Ελευθερίας» των Βρετανών, ο κο-
ρυφαίος επιστήμονας που διαμόρφωσε τη
στρατηγική που υιοθετήθηκε από την κυ-

βέρνηση του Λονδίνου σε ό,τι αφορά το
lockdown εν μέσω πανδημίας, κάνει δυ-
σοίωνες προβλέψεις.

Αρχικά ο καθηγητής Νιλ Φέργκιουσον
είχε δηλώσει ότι είναι «σχεδόν αναπό-
φευκτο» η άρση των τελευταίων περιορι-
στικών μέτρων κατά του Covid-19 να οδη-
γήσει στην καταγραφή 100.000 ημερη-
σίων κρουσμάτων με περίπου 1.000 ημε-
ρήσιες νοσηλείες, παρά το γεγονός, μάλι-
στα, ότι περίπου το ήμισυ των πολιτών στο

Ηνωμένο Βασίλειο έχει εμβολιαστεί πλή-
ρως. Την Κυριακή, όμως, σε δηλώσεις του
στην εκπομπή «Andrew One» του βρετα-
νικού δικτύου BBC One ο Βρετανός επι-
στήμονας τόνισε ότι η (χθεσινή) «Ημέρα
Ελευθερίας» των Βρετανών θα οδηγήσει
σε ημερήσιες νοσηλείες που θα μπορού-
σαν να φθάσουν τις 2.000 και τα ημερήσια
κρούσματα τις 200.000.

«Τις τελευταίες εβδομάδες τα ημερήσια
κρούσματα κορονοϊού στο Ηνωμένο Βα-

σίλειο αυξάνονται, το ίδιο και οι νοσηλεί-
ες, λόγω της εξάπλωσης της μετάλλαξης
Δέλτα και της μερικής άρσης των περιορι-
σμών», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα
«Guardian». Την ώρα που η Αγγλία αίρει
την υποχρέωση της χρήσης μάσκας και
καταργεί τη λεγόμενη κοινωνική απόστα-
ση, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και
ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, οι
οποίοι είχαν επαφή με κρούσμα, έχουν
επίσης εισέλθει σε περίοδο απομόνωσης.

Βρώσιμο εμβόλιο κατά του Covid-19 

Κύπρος: Επίθεση αντιεμβολιαστών 
σε τηλεοπτικό σταθμό 
Επεισόδια και σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν στην Κύπρο έπειτα από
διαμαρτυρία διαδηλωτών κατά των μέτρων για τον κορονοϊό και των
εμβολιασμών. Αρχικά σημειώθηκε ένταση έξω από το Προεδρικό Μέ-
γαρο στη Λευκωσία και στη συνέχεια έγινε επίθεση σε τηλεοπτικό
σταθμό με εκτεταμένες υλικές ζημιές. Πιο αναλυτικά, επίθεση με
κροτίδες στο συγκρότημα ΔΙΑΣ και τον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα στην
Κύπρο έκαναν το βράδυ της Κυριακής ομάδες ατόμων που διαμαρτύ-
ρονταν για τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Αποτέλεσμα
ήταν να ανάψουν φωτιές και να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.
Το συγκρότημα δέχτηκε επίθεση από άτομα που πέταξαν κροτίδες και
προκάλεσαν καταστροφές τόσο στα αυτοκίνητα του σταθμού όσο και
στο εσωτερικό του κτιρίου. Είχε προηγηθεί διαμαρτυρία για τα μέτρα
κατά της πανδημίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου προκλήθη-
καν εκτεταμένες υλικές ζημιές στους εξωτερικούς χώρους. Θέση για
τα γεγονότα πήρε και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης.
«Η επίθεση που δέχτηκε το Σίγμα συνιστά πλήγμα κατά της δημοκρα-
τίας και κατά της νομιμότητας, το οποίο δεν γίνεται ανεκτό. Το κράτος
θα απαντήσει αυστηρά σε όσους αγνοούν τους νόμους. Η υγεία, η
ασφάλεια των πολιτών και η δημοκρατία μας δεν θα αφεθεί στα χέρια
ανεύθυνων πολιτών», έγραψε στο Twitter.



Αθήνα

Συνεργασία του δήμου με τον ΕΟΤ
για προβολή της πρωτεύουσας

Την τουριστική προβολή της μητροπολιτικής και
ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και την ανάδειξή
της σε διεθνή ανταγωνιστικό προορισμό προωθεί ο
Δήμος Αθηναίων. Προς τούτο υπέγραψε τριετές
μνημόνιο συνεργασίας μέσω της Εταιρείας Ανάπτυ-
ξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) με τον Ελληνι-
κό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), στοχεύοντας στην
ανάκαμψη των τουριστικών επιχειρήσεων και στην
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Το σχέδιο συνερ-
γασίας ανάμεσα στην ΕΑΤΑ και τον ΕΟΤ αφορά σε
στρατηγικές δράσεις για την ανάδειξη της Αθήνας:
σε ιδανικό προορισμό ταξιδιών μικρής διάρκειας (c-
ity break destination) καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, σε πρότυπο προορισμό συνεδρίων και μεγά-
λων διοργανώσεων, σε προορισμό για διαμονή διαρ-
κείας των σύγχρονων ψηφιακών νομάδων (digital
nomads), σε προορισμό νεανικού τουρισμού, τουρι-
σμού τρίτης ηλικίας, γαστρονομικού τουρισμού κ.ά.

Κεντρική Μακεδονία

Εγκαινιάστηκε το αρχαιολογικό
πάρκο της Νεκρόπολης των Αιγών

Το Αρχαιολογικό
Πάρκο της Νεκρόπολης
των Αιγών εγκαινίασαν ο
περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας και
η υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Λίνα
Μενδώνη. Η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδότησε ένα από τα σημαντικότερα
πολιτιστικά, αρχαιολογικά και ιστορικά έργα της Ελλάδας, που
αποτελεί επίκεντρο της Μακεδονίας, αναδεικνύοντας τους Βασιλι-
κούς Τάφους στη Νεκρόπολη των Αιγών με τη δημιουργία του Αρ-
χαιολογικού Πάρκου της Νεκρόπολης. Τα αρχαία νεκροταφεία της
πρωτεύουσας των Μακεδόνων, η Νεκρόπολη των Αιγών, είναι ένα
συγκρότημα μοναδικό, το οποίο περιλαμβάνει τη βασική ταφική
συστάδα του Φιλίππου Β’, τη συστάδα των βασιλισσών, τη συστάδα
των Τημενιδών, τη συστάδα Heuzey - Μπέλλα, το νεκροταφείο
τύμβων, την αρχαϊκή νεκρόπολη και τη νεκρόπολη των κλασικών
χρόνων. Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτι-
στικής κληρονομιάς από την UNESCO.

ΟΤΑ

Τροπολογία για ναυαγοσώστες
Προ των πυλών βρίσκεται τροπολογία του υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τους ναυαγοσώστες, όπως
προαναγγέλθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Η
νέα τροπολογία θα λαμβάνει υπόψη της ότι πολλοί δήμοι δεν
βρίσκουν προσωπικό, με αποτέλεσμα οι σχετικοί διαγωνισμοί
να κηρύσσονται άγονοι και να επιβάλλονται πρόστιμα στους
ΟΤΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δίνεται η δυνατότητα
πρόσληψης ναυαγοσωστών σε όσους έχουν φοιτήσει σε σχο-
λεία ναυαγοσωστών, αλλά λόγω Covid-19 δεν έχουν δώσει
εξετάσεις, ενώ θα υπάρξει μέριμνα και για τα επιβαλλόμενα
πρόστιμα.

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής διοργάνωσε για τους
πεσόντες από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 το
περασμένο Σάββατο ο Δήμος Σερρών. Στην εκδήλωση ήταν
παρών ο υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας Βασίλης Δημητριάδης, ενώ συμμετείχαν η
Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, η Ένωση
Κυπρίων Ν. Σερρών, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών
Σερρών και η Λέσχη Καταδρομέων Ειδικών Δυνάμεων Ν.
Σερρών. Η κεντρική τελετή πραγματοποιήθηκε στον
ανδριάντα του αντισμηνάρχου Συμεωνίδη στην πλατεία
Πεσόντων και Αγνοουμένων Πολεμιστών Κύπρου.

Παράλληλο Πρόγραμμα Οικονομικής
Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολι-
κής Ηλικίας για τον κύκλο περιόδου 2021-
2022 ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Το-
πικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι εργαζό-
μενοι/ες που είναι α) υπάλληλοι, μόνιμοι
και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των
ΝΠΔΔ, καθώς και των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθ-
μού) ή β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμε-
νοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν
έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρη-
ματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οι-
κογενειακής και επαγγελματικής ζωής και
γ) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες
στον ιδιωτικό τομέα που αποκλείονται από
τη συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμό-
νιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής». Προϋποθέσεις τίθενται μόνο σε ει-
σοδηματικά κριτήρια και σε αριθμό παι-
διών: 33.000 ευρώ για αιτούντες έως δύο
παιδιά, 36.000 ευρώ για αιτούντες έως τρία
παιδιά, 39.000 ευρώ για αιτούντες έως τέσ-
σερα παιδιά και 42.000 ευρώ για αιτούντες
από πέντε και άνω.

!ΕΕΤΑΑ

Παράλληλο πρόγραμμα 
για παιδικούς σταθμούς

Περιφέρεια Ηπείρου 

Καταβλήθηκαν 23 εκατ. ευρώ 
σε 2.000 επιχειρήσεις που
επλήγησαν από την πανδημία
Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις που έχουν

πληγεί από τον Covid-19 έχουν λάβει ήδη την επιχο-

ρήγηση που τους αναλογούσε, όπως ανακοίνωσε ο

περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης. Οι επι-

χειρήσεις που υπέβαλαν αίτημα οικονομικής βοή-

θειας είναι 3.600 και απομένουν ακόμη περίπου 300.

Το συνολικό ποσό που έχει εκταμιευτεί υπερβαίνει

τα 23 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της οικονομι-

κής επιτροπής.
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Τίμησαν τους πεσόντες από την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο το 1974

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Σέρρες
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Α
πό δύο πλευρές δέχθηκαν την πα-
ράκληση να συμβάλουν στην προ-
σπάθεια του εμβολιαστικού προ-

γράμματος οι δήμαρχοι της χώρας, καθώς
στα γραφεία τους έφτασαν σχεδόν ταυτό-
χρονα δύο επιστολές. 

Μια από τον αναπληρωτή υπουργό Εσω-
τερικών Στέλιο Πέτσα που καλούσε τους
δημάρχους να εμβολιαστούν οι ίδιοι και τα
στελέχη των δήμων, αλλά και να προτρέ-
ψουν με όποιον τρόπο μπορούν τους πολί-
τες να κλείσουν τα ραντεβού τους, και μια
δεύτερη από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημή-
τρη Παπαστεργίου, που γινόταν πιο συγκε-
κριμένος ζητώντας να διαθέσουν κατ’ ελά-
χιστον ένα όχημα και έναν οδηγό ο καθέ-
νας, προκειμένου να βοηθήσουν στην υλο-
ποίηση του προγράμματος κατ’ οίκον εμβο-
λιασμού. Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών, αφού καλούσε
τους δημάρχους να εμβολιαστούν (αν και
σύμφωνα με την ΚΕΔΕ η μεγάλη πλειοψη-

φία έχει ήδη εμβολιαστεί), τόνιζε στην επι-
στολή του: «Σας καλώ να συνδράμετε το
σχέδιο του κατ’ οίκον εμβολιασμού αδύνα-
μων συμπολιτών μας και να ανταποκριθείτε
θετικά στο αίτημα να διαθέσετε ένα τουλά-
χιστον όχημα και οδηγό, προκειμένου να
μπορέσουμε να εμβολιάσουμε όσους συμ-
πολίτες μας δεν μπορούν να μετακινηθούν.
Κυβέρνηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως
κρίκοι στην ίδια αλυσίδα, είναι στο χέρι μας
να αυξήσουμε τον απόλυτο αριθμό των εμ-
βολιασμών, “χτίζοντας” το απαραίτητο τεί-
χος ανοσίας για να προφυλάξουμε τις τοπι-
κές κοινωνίες».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ στην επιστολή του που είχε προηγη-
θεί του υπουργού, έκανε σαφές: «Θεωρώ
ότι οφείλουμε όλοι να συμμετάσχουμε σε
αυτή την προσπάθεια και να συμβάλουμε
ουσιαστικά στην υλοποίηση του προγράμ-
ματος, διαθέτοντας τα απαραίτητα μέσα και
προσωπικό». 

Επανέρχεται το Alimos Classic Car
Οι δύο θεαματικές πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις που δεν έγιναν
πέρσι, λόγω της πανδημίας,
προγραμματίστηκαν τελικά για
τις 19 και 26 Σεπτεμβρίου φέ-
τος, όπως ανακοίνωσε ο δή-
μαρχος Αλίμου Ανδρέας Κον-
δύλης. Το Alimos Classic Car
Sunday 2, η εντυπωσιακή υπαί-
θρια έκθεση κλασικών αυτοκι-
νήτων, όχι απλώς επιστρέφει με
νέα και παλιά εκθέματα, αλλά
απλώνεται και στον κόσμο της
κλασικής μοτοσικλέτας. Έτσι, στον πεζόδρομο Αλίμου, πλάι στη θάλασσα, την Κυριακή 19
Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αλίμου σε συνεργασία με τη ΦΙΛΠΑ διοργανώνει το δεύτερο ACCS,
ενώ την επόμενη Κυριακή, στις 26 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη Φί-
λων Κλασικής Μοτοσικλέτας, διοργανώνει την πρώτη Alimos Classic Motorbike Sunday
με την παρουσία πάνω από 100 μηχανών μεγάλης ηλικίας αλλά και μεγάλου… κυβισμού.

Καμπάνια 
στις παραλίες 

Με το σύνθημα «Μη μασάς, Πες Ναι
στη ζωή, Πες Ναι στο εμβόλιο», τα συ-
νεργεία της Περιφέρειας Αττικής και
του ΙΣΑ επισκέφθηκαν πολυσύχνα-
στες παραλίες και χώρους ψυχαγω-
γίας των ατόμων νεαρής ηλικίας στην
Αττική και μοίρασαν ενημερωτικά
φυλλάδια που επεξηγούν τα οφέλη και
την αναγκαιότητα του εμβολιασμού.
Μεταξύ άλλων πήγαν και στο παραλια-
κό beach bar της Βάρκιζας, όπου βρέ-
θηκε και ο περιφερειάρχης Αττικής
και πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατού-
λης. Ο κ. Πατούλης είχε την ευκαιρία
να συζητήσει με νέους σχετικά με τα
οφέλη του εμβολιασμού, αλλά και να
τους ενημερώσει για ζητήματα που
σχετίζονται με την πανδημία. Ακόμη
επισήμανε: «Όλοι οι νέοι μας πρέπει
να κατανοήσουν ότι ο εμβολιασμός εί-
ναι δύναμη ζωής και ο τρόπος για τη
συνέχιση της ζωής και κανείς δεν
πρέπει να στερηθεί αυτό το “δώρο” της
επιστήμης». 

ΚΔΑΠ μεΑ στον Δήμο
Ηρακλείου Αττικής

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλη-
σης αποκλειστικά για παιδιά με Ανα-
πηρία δημιουργείται στον Δήμο Ηρα-
κλείου Αττικής με πρωτοβουλία του
δημάρχου Νίκου Μπάμπαλου. Ο στό-
χος είναι να λειτουργήσει από τον
προσεχή Σεπτέμβριο με την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς. Θα στεγα-
στεί σε χώρο του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου της πόλης και θα φιλοξενεί
μαθητές τόσο από το συγκεκριμένο
σχολείο όσο και από τις οικογένειες
που θα θελήσουν να εγγράψουν, φυ-
σικά δωρεάν, τα δικά τους παιδιά για
να απασχολούνται δημιουργικά και
μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου.
Για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ μεΑ ο δή-
μος συνεργάζεται με το ανθρωπιστικό
μη κερδοσκοπικό σωματείο «Έχω τη
Δύναμη», το οποίο εκπονεί παρόμοια
προγράμματα και σε άλλους δήμους
της χώρας. Στο ΚΔΑΠ μεΑ θα προ-
σφέρονται προγράμματα όπως: μελέ-
τη-προετοιμασία για το σχολείο, ρομ-
ποτική, καλλιτεχνικά, δημιουργική
γραφή κ.ά.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
δημιούργησε διαπαραταξια-
κή επιτροπή για να «αμυν-
θεί» στην «αρπακτική τακτι-
κή» γείτονα δημάρχου, αλλά
δεν έχει καταφέρει να συμ-
μετάσχουν οι περισσότερες
από τις παρατάξεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου του; Τα
νούμερα λένε ότι από τις επτά
παρατάξεις του συμβουλίου
μόνο άλλες δύο (εκτός από τη
δική του) ανταποκρίθηκαν
και έτσι χάλασε ο ολομέτω-
πος ανένδοτος αγώνας που
ήθελε ο δήμαρχος. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σημαντικά έργα 
με χρηματοδότηση
Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κα-
τάφερε να ενταχθούν δύο μεγάλα έργα
για την Αγία Παρασκευή ο δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς. Ο λόγος για τα έργα
«Δημιουργική Επανάχρηση Ιδιοκτη-
σίας Ιόλα» και «Ανέγερση Στέγης Υπο-
στηριζόμενης Διαβίωσης». Η χρηματο-
δότηση του έργου πραγματοποιείται μέ-
σω επενδυτικού δανείου που χορηγεί-
ται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και αποπληρώνεται από πό-
ρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Η ένταξη των δύο αυτών έργων, συνολι-
κού προϋπολογισμού 7.361.235,92 ευ-
ρώ, αφορά την πρώτη από τις εννέα προ-
τάσεις που υπέβαλε ο δήμος για χρημα-
τοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης», που είχε ευτυχή κατάληξη.
Όπως υποστήριξε ο δήμαρχος: «Με τις
εντάξεις αυτές καλύπτεται με 3 εκατ.
ευρώ το ποσό για τη δημιουργική επα-
νάχρηση της ιδιοκτησίας Ιόλα, ποσό το
οποίο δεν θα μπορούσε να διατεθεί από
πόρους του δήμου μας». 

Διπλή πίεση στους δημάρχους 
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΚΕΔΕ  



Την ξυλοκόπησε και 
ττην πέταξε στα βράχια

Ορίστηκε η νέα διοίκηση
του Ελληνικού 
Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)  

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, ορίστηκε
μεταβατικά η νέα διοίκηση του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Ειδικότερα, τη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα
πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χιωτάκης (φω-
τό), ενώ πρόεδρος του διοικητικού συμβου-
λίου ορίστηκε ο Γεώργιος Βρεττάκος, μηχα-
νολόγος-μηχανικός.

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε ως τακτικό
μέλος του Δ.Σ. ο Νικόλαος Ασλάνογλου, μέ-
λος της επταμελούς γραμματείας του ΠΑΝ-
ΔΟΙΚΟ.

«Είναι ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη ο ορι-
σμός μου στη θέση του διευθύνοντος συμ-
βούλου του ΕΟΑΝ. Ευχαριστώ τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκρέκα,
καθώς και τον πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη,
για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύομαι
ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες μου
τις δυνάμεις για την προώθηση και την επί-
τευξη των στόχων για την ανακύκλωση στην
Ελλάδα. Σε συνεργασία με το Δ.Σ. και τα στε-
λέχη του ΕΟΑΝ, τους δήμους, τις περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις, τα Συστήματα Εναλ-
λακτικής Διαχείρισης και βεβαίως με τους
πολίτες, θα καταφέρουμε να κάνουμε την
ανακύκλωση στάση ζωής», δήλωσε σχετικά
ο κ. Χιωτάκης.

Η νέα διοίκηση του ΕΟΑΝ ορίστηκε από το
ΥΠΕΝ μεταβατικά, μέχρι την ολοκλήρωση
των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρ-
θρα 20, 21 και 22 του ν. 4735/2020, όπως
ισχύουν, για την επιλογή και τον ορισμό νέου
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Π
ριν καλά καλά η κοινωνία
μας ξεπεράσει το σοκ από
τη δολοφονία της 20χρονης
Καρολάιν από τον 32χρονο

σύζυγό της, μια άλλη στυγερή γυναικο-
κτονία (σ.σ. η πρώτη αναφορά στη συγ-
κεκριμένη λέξη ανάγεται στο 1818 στη
Βενετία και συγκεκριμένα στο βιβλίο
του Νεόφυτου Βάμβα «Εγχειρίδιο Ηθι-
κής Φιλοσοφίας»), αυτή της 26χρονης
Γαρυφαλλιάς, έρχεται να συνταράξει το
πανελλήνιο. 

Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως
(σ.σ. κυρίως από την ιατροδικαστική έκθε-
ση) είναι συντριπτικά για τους ισχυρισμούς
του 30χρονου «φίλου» της αδικοχαμένης
Γαρυφαλλιάς, καθώς ακόμη και την ύστατη
ώρα δεν κατέβαλε ούτε την ελάχιστη προ-
σπάθεια για να γλιτώσει από τα οργισμένα
χτυπήματά του που είχαν ως αποτέλεσμα
την πτώση της στη θάλασσα και τον θάνατό
της από πνιγμό. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η σορός της 26χρονης φέρει κακώσεις στο
κεφάλι και στο σώμα: κάποιες προήλθαν
από την πτώση στα βράχια, ωστόσο, υπάρ-
χουν κι άλλες που δείχνουν ότι είναι πολύ
πιθανό να χτύπησε την αδικοχαμένη Γαρυ-
φαλλιά πριν την πετάξει προς τη θάλασσα.
Πιο αναλυτικά, έχει θλαστικά τραύματα
(μώλωπες) στο μάτι και σε άλλα μέρη του
κεφαλιού της, σαν να έχει γρονθοκοπηθεί. 

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ., με γνώση των ερευ-
νών, σχολίαζαν στην «Political» ότι από την
πρώτη στιγμή ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος

επιχειρεί να κρύψει στοιχεία από όσα συ-
νέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στη
Φολέγανδρο. Για αυτό και κάθε άλλο παρά
έκπληξη προκαλούν τα νέα στοιχεία της
αποτρόπαιης πράξης που αποκαλύπτονται.
Με απλά λόγια, είναι πολύ πιθανό ο αναί-
τιος θυμός του 30χρονου για τον... χαμένο
δρόμο στις διακοπές να οδήγησε σε έκρη-
ξη οργής με ξυλοδαρμό της άτυχης κοπέ-
λας, πριν τη ρίξει στα βράχια, με αποτέλε-
σμα να χτυπήσει στο κεφάλι και να βρεθεί
χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα και
εκεί να βρει τραγικό θάνατο. Η ανάλυση
των στοιχείων στα εγκληματολογικά εργα-
στήρια συνεχίζεται (σ.σ. εκεί θα δοθούν οι
τελικές απαντήσεις) με βάση τα ευρήματα
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. 

Τι ισχυρίζεται ο 30χρονος
Στην προανακριτική απολογία του στους

αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Αν-
θρωποκτονιών, ο καθ’ ομολογίαν δολοφό-
νος της Γαρυφαλλιάς φέρεται να υποστήρι-
ξε πως όταν έριξε το αυτοκίνητο στην πλα-
γιά και η νεαρή κοπέλα βγήκε τρομοκρα-
τημένη, εκείνος την ακολούθησε και πάνω
στον καβγά την έσπρωξε (δυο φορές), ρί-
χνοντάς τη στα βράχια και εν συνεχεία στη

θάλασσα, όπου πνίγηκε. «Με ειρωνευόταν
και με πρόσβαλλε κι αυτή ήταν η κυριότερη
αιτία της έντασης μεταξύ μας. Αυτό έγινε
και την ημέρα που ήμαστε μέσα στο αυτο-
κίνητο. Δεν ήθελα να τη σκοτώσω και δεν
είχα προσχεδιάσει τίποτα», φέρεται να εί-
πε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας (σ.σ.
όπως και ο 32χρονος πιλότος - συζυγοκτό-
νος της 20χρονης Καρολάιν) να ρίξει στο
θύμα την ευθύνη για ό,τι συνέβη. 

Τέλος, σήμερα, Τρίτη, ο 30χρονος θα
οδηγηθεί στον ανακριτή Νάξου προκειμέ-
νου να δώσει τη δική του εκδοχή για τα όσα
συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής
και οδήγησαν στον θάνατο της 26χρονης
Γαρυφαλλιάς. Να θυμίσουμε ότι το κατη-
γορητήριο σε βάρος του είναι βαρύτατο και
αφορά ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Για
την υπόθεση ο δικηγόρος της οικογένειας
του θύματος, Αλέξης Κούγιας, δήλωσε:
«Εκείνο που μου ζήτησε η μητέρα της Γα-
ρυφαλλιάς είναι στο πλαίσιο της δίκαιης
δίκης, ο κατηγορούμενος να τιμωρηθεί με
τη μεγαλύτερη ποινή».

Συγκλονίζει η στυγερή
δολοφονία στη Φολέγανδρο
– Τα νέα στοιχεία είναι
συντριπτικά για τον 30χρονο
καθ’ ομολογίαν δράστη 
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Τ
η δυνατότητα να υποβάλουν το
μηχανογραφικό δελτίο τους και
το παράλληλο μηχανογραφικό
έχουν από χθες και μέχρι τις 28

Ιουλίου οι υποψήφιοι των φετινών πανελ-
λαδικών εξετάσεων, καθώς χθες το
υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιό-
τητα την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)
ανά πανεπιστημιακό τμήμα. Υπενθυμίζε-
ται ότι για να έχει ένας υποψήφιος το δι-
καίωμα επιλογής μιας σχολής αποτελεί
προϋπόθεση η βαθμολογία που έχει συγ-
κεντρώσει να είναι ίση ή υψηλότερη της
ΕΒΕ αυτής. Ως εκ τούτου, όπως προκύ-
πτει από τους οριστικούς πίνακες, το 8,09
είναι ο μαγικός αριθμός για τους υποψή-
φιους γενικών λυκείων όλων των επιστη-
μονικών πεδίων, αφού όσοι έχουν λάβει
χαμηλότερη βαθμολογία δεν θα μπορέ-
σουν να υποβάλουν μηχανογραφικό δελ-
τίο. Παράλληλα, φαίνεται ότι επιβεβαι-
ώνονται οι εκτιμήσεις για περισσότερους
από 17.000 υποψηφίους που θα μείνουν
εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντι-
στοίχως, για τους μαθητές των επαγγελ-
ματικών λυκείων η χαμηλότερη ΕΒΕ είναι
το 5,83.

Σημειώνεται ότι οι ΕΒΕ προέκυψαν από
τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά
επιστημονικό πεδίο ή τομέα, σε συνδυα-
σμό με τους συντελεστές που όρισαν οι
ίδιες οι σχολές. Συγκεκριμένα, κάθε σχο-
λή είχε επιλέξει ως ΕΒΕ μια τιμή μεταξύ
του 80% και του 120% της μέσης επίδοσης
των υποψηφίων. Αντιστοίχως, για τα
απαιτούμενα ειδικά μαθήματα, εφόσον
υπάρχουν τέτοια, κάθε σχολή είχε επιλέ-

ξει ως ΕΒΕ μια τιμή μεταξύ του 70% και
του 110% της μέσης επίδοσης των υποψη-
φίων.

Αναλυτικά, τη χαμηλότερη ΕΒΕ (8,09)
έχουν τα τμήματα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, στα οποία δι-
καίωμα εισαγωγής έχουν υποψήφιοι από
όλα τα επιστημονικά πεδία. Για τις περι-
ζήτητες Ιατρικές η ΕΒΕ ορίστηκε στο
14,54 και για τις Νομικές Σχολές στο
13,41. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται, μετα-
ξύ άλλων, οι Σχολές Οικονομικών Επιστη-
μών, οι Φαρμακευτικές, οι Βιοϊατρικών
Επιστημών και οι Επιστήμης Διατροφής
και Διαιτολογίας με ΕΒΕ το 14,54. Ενδει-
κτικά, τα τμήματα Μαθηματικών, Μηχα-
νολόγων Μηχανικών, Βιολογίας και Επι-
στήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-

θρώπου έχουν ΕΒΕ 14,38, ενώ οι Σχολές
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και
Αστυφυλάκων βρίσκονται στο 8,27.

Στον αντίποδα, τμήματα όπως τα Ψη-
φιακών Συστημάτων, Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού, Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Οργανισμών έχουν από τις
χαμηλότερες ΕΒΕ στο 8,27, όπως και τα
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής
Πολιτικής, Θεατρικών Σπουδών, Φιλοσο-
φίας και Ιστορίας - Αρχαιολογίας στο
8,94.

Στα ΕΠΑΛ τη χαμηλότερη ΕΒΕ (5,83)
έχουν αρκετές σχολές, μεταξύ των οποί-
ων η Μηχανικών, Πλοιάρχων, Αστυφυλά-
κων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχα-
νολόγων Μηχανικών, Φυσικής και Μηχα-

νολόγων Μηχανικών. Τις υψηλότερες
ΕΒΕ (12,27) έχουν τα τμήματα Αγρονόμων
και Τοπογράφων, Μηχανικών - Μηχανι-
κών, Γεωπληροφορικής και Πολιτικών
Μηχανικών, ενώ οι αμέσως υψηλότερες
είναι το 11,16 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών και το 10,72 της Σχολής Δη-
μόσιας Διοίκησης. 

Με 8,09 το «εισιτήριο» για τα ΑΕΙ 
Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Η ανάγκη εμβολιασμού καθηγητών και φοιτητών προκει-
μένου να λειτουργήσουν διά ζώσης τα πανεπιστήμια την
επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και η εφαρμογή της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για πρώτη φορά φέτος ήταν τα θέ-
ματα που κυριάρχησαν στη Σύνοδο των Πρυτάνεων. Κατά τη
συνεδρίαση, παρουσία της υπουργού Παιδείας, η Σύνοδος
των Πρυτάνεων εισηγήθηκε τη διεξαγωγή των μαθημάτων,
εργαστηρίων, κλινικών και πρακτικής άσκησης διά ζώσης
από το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 με απαραίτητη προ-
ϋπόθεση τον εμβολιασμό όλων των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Στην κατεύ-
θυνση αυτή η κυρία Κεραμέως ζήτησε από τους επικεφαλής
των ιδρυμάτων να καταρτίσουν σχέδιο με συγκεκριμένες
προτάσεις για την ασφαλή επαναλειτουργία των ΑΕΙ.

Οι διοικήσεις των πανεπιστημίων εξέ-
φρασαν την ανησυχία τους για τις επι-
πτώσεις της εφαρμογής της ΕΒΕ κυρίως
σε τμήματα περιφερειακών πανεπιστη-
μίων, «τα οποία διαθέτουν επαρκείς πό-
ρους λειτουργίας και προσφέρουν ποι-
οτικές σπουδές». Παράλληλα, η σύνο-
δος ζήτησε υπό το καθεστώς των έκτα-
κτων συνθηκών της παρατεταμένης κρί-
σης της πανδημίας να διερευνηθούν μέ-
τρα στήριξης βιωσιμότητας των τμημά-
των αυτών. Από την πλευρά της η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως κατέστησε σαφές ότι «παρά τις πιέσεις που δεχ-
θήκαμε για την ΕΒΕ, δεν υποχωρήσαμε, διότι θεωρούμε ότι

πρόκειται για ένα μέτρο απαραίτητο» και
πρόσθεσε πως «κάθε χρονιά που περνά-
ει και δεν εφαρμόζεται η ΕΒΕ εγκλωβί-
ζουμε τη νέα γενιά, διότι ένας εισακτέος
με βαθμό 3 και 4 έχει απειροελάχιστες
πιθανότητες να αποφοιτήσει».

Παράλληλα, προέτρεψε τους πρυτά-
νεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους
σχετικά με τους τρόπους εισαγωγής στα
ιδρύματα, επισημαίνοντας ότι τα πανεπι-
στήμια πρέπει να έχουν λόγο στα κριτή-

ρια βάσει των οποίων εισάγονται οι φοιτητές. Ανακοίνωσε
ακόμη ότι οι βάσεις εισαγωγής και οι επιτυχόντες θα ανακοι-
νωθούν στα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου.

Σύνοδος Πρυτάνεων: Προτεραιότητα η διά ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων 

Μέχρι τις 28 Ιουλίου 
η συμπλήρωση του 
μηχανογραφικού από τους
υποψηφίους - Ποια είναι 
η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
στις περιζήτητες σχολές 
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Σ
τις φυλακές οδηγήθηκε ο 21χρονος που συνελή-
φθη για το αιματηρό επεισόδιο που έγινε στο Πευ-
κοχώρι Χαλκιδικής, όταν πυροβολήθηκε στο πόδι

20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο
νοσοκομείο. Το επεισόδιο αποδίδεται από τις διωκτικές
Αρχές σε διαφορές που αφορούν σε συναλλαγές της νύ-
χτας.

Ο νεαρός αλβανικής καταγωγής στην απολογία του αρ-
νήθηκε ότι πήγε στο σημείο για να πυροβολήσει τον
20χρονο, αλλά δήλωσε ότι έγινε καβγάς και ο ίδιος αμύν-
θηκε. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να
μείνει προσωρινά κρατούμενος. Μαζί του απολογήθηκαν
στον ανακριτή Πολυγύρου και δύο άλλοι ομοεθνείς του,

οι οποίοι αρνήθηκαν ότι είχαν ενεργό εμπλοκή στο επει-
σόδιο. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι καταβάλλοντας
χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ, ενώ τους επιβλήθηκαν
οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη
χώρα και της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα της
περιοχής.

Το επεισόδιο έγινε σε beach bar στο Πευκοχώρι το
βράδυ της 3ης Ιουλίου. Ο 21χρονος είχε απασχολήσει και
στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, καθώς είχε συλλη-
φθεί και καταδικάστηκε για τραυματισμό νεαρού σε
μπαρ στα Λαδάδικα τον Ιανουάριο του 2020. Είχε αφεθεί
όμως ελεύθερος, καθώς η έφεσή του είχε ανασταλτικό
αποτέλεσμα. 

Ο Χάρης Καστανίδης με τη συνέντευξή του στο free
press «Karfitsa» ουσιαστικά έστειλε το πρώτο μήνυμα, λέ-
γοντας ότι «υπολογίζω ότι θα μείνουμε πιστοί στην αρχή
της ευρείας συμμετοχής των πολιτών. Η επιστροφή στο
ακρωνύμιο και στα σύμβολα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολύ
λογικό αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημο-
κρατικών πολιτών». 

Το ισχυρό ποντιακό στοιχείο αλλά και η στήριξή του από
τους «παπανδρεϊκούς» είναι μια καλή αφετηρία. Ο Νίκος
Ανδρουλάκης, από την άλλη, προσδοκά στα νέα στελέχη.
Ήδη ο αντιδήμαρχος Συκεών - Νεάπολης και πολιτευτής
στην Α’ Θεσσαλονίκης Αντώνης Σαουλίδης με ανάρτησή
του και φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη στη σελίδα
του έσπευσε να παράσχει στήριξη.

Το μήνυμα του Καστανίδη και ο Ανδρουλάκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μήνυμα Ζέρβα 
για τον Τόλη
Βοσκόπουλο  
Το δικό του «αντίο» στον Τόλη Βο-
σκόπουλο με μία ανάρτηση είπε ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταν-
τίνος Ζέρβας. Όπως έγραψε ο κ.
Ζέρβας, ο «πρίγκιπας» λατρεύτηκε
όσο λίγοι και έγραψε τη δική του,
ανεπανάληπτη ιστορία στο λαϊκό
τραγούδι και στις καρδιές των αν-
θρώπων.

Στον ΟΑΕΔ ο
Βαρτζόπουλος  
Με τον διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο
Πρωτοψάλτη συναντήθηκε ο
Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ο
βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.
τονίζει ότι από την εποχή της Γενικής
Γραμματείας Συντονισμού είχε μια
ιδιαίτερη ενασχόληση με την
αναδιάρθρωση («re-engineering»)
του ΟΑΕΔ και ιδιαίτερο σεβασμό για
τις δυνατότητες και την προσφορά
των ΕΠΑΣ. Στη συζήτηση με τον
διοικητή τονίστηκαν όλες τις πτυχές
του ζητήματος της δυαδικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Λεπτομερώς συζητήθηκαν η
εκπαίδευση των ΑμεΑ και ο
σημαντικότατος ρόλος που
διαδραματίζει το Εκπαιδευτικό
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΑμεΑ της Λακκιάς.

Στο τραπέζι 
τα δάνεια 
στις επιχειρήσεις
Η βουλευτής
Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.
Άννα Ευθυμίου
συναντήθηκε με το
προεδρείο του Εμπορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης
και άκουσε τα
προβλήματα των εμπόρων
λόγω των οικονομικών
συνεπειών της πανδημίας
και τη δυσκολία υπαγωγής
στον τραπεζικό δανεισμό
της συντριπτικής
πλειονότητας των
εμπορικών επιχειρήσεων.
«Το τραπεζικό σύστημα
είναι κρίσιμο να ανοίξει τη
στρόφιγγα των δανείων,
ιδίως από τη στιγμή που
μειώνονται τα κόκκινα
δάνεια και έχει θετικά
αποτελέσματα και το
πρόγραμμα “Ηρακλής”»,
τόνισε η κυρία Ευθυμίου.

«Χάθηκαν έργα 528.000 ευρώ»
Για ένα ακόμη δημοπρατημένο έργο που χάθηκε

για τον Δήμο Θερμαϊκού κάνει λόγο ο πρώην δήμαρ-
χος Γιάννης Μαυρομάτης. Μέσω σχετικής ανακοί-
νωσης υποστηρίζει ότι η διοίκηση Τσαμασλή απώλε-
σε έργα προϋπολογισμού 528.000 ευρώ που θα άλ-
λαζαν την εικόνα 14 σχολικών μονάδων του δήμου
και τα οποία ήταν ενταγμένα στο πρόγραμμα «Φιλό-
δημος». 

Μόνο κεντρική πολιτική σκηνή 
Δεν πρόκειται να
ασχοληθεί με τις
περιφερειακές
εκλογές, όποτε και
αν αυτές
διεξαχθούν, ο
Χρήστος
Γιαννούλης. Και
αυτό διότι έχει
στοχεύσει στην
κεντρική πολιτική
σκηνή και μάλιστα
βάζει πλώρη για να
διαδραματίσει
κεντρικό ρόλο
στην «επόμενη μέρα» του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα είναι
ο αντικαταστάτης του; Ακόμη νωρίς είναι και έτσι
μπορεί να προκύψουν νέοι «μνηστήρες», γιατί
έως τώρα το ενδιαφέρον είναι αδύναμο. 

Κατ’ οίκον εμβολιασμός 
των πολιτών  

Ο Δήμος Αριστοτέλη θα διαθέσει ειδικό αυτοκί-
νητο για τη μετακίνηση του προσωπικού του ΕΟΔΥ
για τους πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν
κατά του Covid-19, αλλά δεν μπορούν να μετακινη-
θούν προς τα εμβολιαστικά κέντρα. Η επιχείρηση
κατ’ οίκον εμβολιασμού θα διαρκέσει από τις 30
Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου.

Οι ζυμώσεις στο ΚΙΝ.ΑΛ.  
Εφόσον εξελιχθούν όλα ομαλά, το ΚΙΝ.ΑΛ. μέχρι
το τέλος του τρέχοντος έτους θα επιλέξει νέα
ηγεσία. Ο
προγραμ-
ματισμός
περιλαμβά-
νει συνε-
δρίαση της
Κεντρικής
Πολιτικής
Επιτροπής
τον Σεπτέμ-
βριο, προκειμένου να αποφασιστούν τα διαδικα-
στικά και οργανωτικά ζητήματα. Εκτός από τη
Φώφη Γεννηματά και τον Ανδρέα Λοβέρδο, άλλοι
δύο θεωρούνται βέβαιοι υποψήφιοι.  

Στη φυλακή 21χρονος για τον
πυροβολισμό στο Πευκοχώρι 



Δ
ημοσιογράφοι, ακτιβιστές, πολιτικοί
και δικηγόροι σε όλο τον κόσμο βρέ-
θηκαν στο στόχαστρο αυταρχικών κα-
θεστώτων και κυβερνήσεων, μέσω

της χρήσης λογισμικού υποκλοπής, το οποίο πω-
λείται από ισραηλινή εταιρεία, σύμφωνα με
έρευνα μέσων ενημέρωσης για μια μαζική διαρ-
ροή δεδομένων.

Η έρευνα –η οποία δημοσιεύθηκε σε 17 μέσα
ενημέρωσης, ανάμεσά τους στις εφημερίδες «Le
Monde», «The Guardian» και «The Washington
Post»– κάνει λόγο για εκτεταμένη και συνεχιζό-
μενη κατάχρηση του λογισμικού υποκλοπής Pe-
gasus της ισραηλινής εταιρείας NSO Group.

Το λογισμικό Pegasus, αφού εγκατασταθεί εν
αγνοία του κατόχου του σε κάποιο κινητό τηλέ-
φωνο τύπου smartphone, επιτρέπει την υποκλο-
πή μηνυμάτων, φωτογραφιών, επαφών, καθώς
και των κλήσεων.

Η ιδρυθείσα το 2011 στο Ισραήλ εταιρεία NSO, η
οποία κατηγορείται συχνά πως παίζει το παιχνίδι
αυταρχικών καθεστώτων, διαβεβαιώνει πως το
λογισμικό της χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
την παρακολούθηση και την εξάρθρωση κυκλω-
μάτων κακοποιών ή τρομοκρατών.

Η διαρροή περιέχει λίστα με περισσότερους
από 50.000 αριθμούς τηλεφώνων. Ο μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός Forbidden Stories που
εδρεύει στο Παρίσι και η Διεθνής Αμνηστία απέ-
κτησαν αρχικά πρόσβαση στη λίστα, την οποία
κοινοποίησαν σε μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 180 δημοσιογράφοι φέρονται να περι-

λαμβάνονται σε αυτή, από οργανισμούς όπως το
Γαλλικό Πρακτορείο, το CNN, οι «New York
Times», το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρω-
σης.

Η λίστα περιλαμβάνει ακόμη δύο γυναίκες από
το περιβάλλον του δολοφονημένου Σαουδάραβα
δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, καθώς και τον
Μεξικανό δημοσιογράφο Σεσίλιο Πινέδα Μπίρτο,
ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε.

Η ευρύτερη λίστα λέγεται πως περιλαμβάνει
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, μέλη αραβι-
κών βασιλικών οικογενειών και στελέχη επιχει-
ρήσεων. Επιπλέον, αρκετές πολιτικές προσωπι-
κότητες –έναν αρχηγό κράτους και δυο αρχηγούς
κυβερνήσεων στην Ευρώπη– τα ονόματα των
οποίων θα αποκαλυφθούν τις προσεχείς ημέρες.

Σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον δέκα κυ-
βερνήσεις εκτιμάται ότι συγκαταλέγονται στους
πελάτες της εταιρείας που εισήγαγαν τηλεφωνι-
κούς αριθμούς στο σύστημα: Αζερμπαϊτζάν, Μπα-
χρέιν, Καζακστάν, Μεξικό, Μαρόκο, Ρουάντα, Σα-
ουδική Αραβία, Ουγγαρία, Ινδία και Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα.

Κατά την ευρεία έρευνα, δεκάδες δημοσιογρά-
φοι και διευθυντικά στελέχη γαλλικών μέσων
ενημέρωσης φιγουράρουν στον κατάλογο των
στόχων του Pegasus, ανάμεσά τους μέλη των
συντακτικών ομάδων των εφημερίδων «Le
Monde», «Le Canard Enchaîné», «Le Figaro»,
του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς και του δι-
κτύου France Télévisions.

Εικόνες καταστροφής
φτάνουν τα τελευταία
24ωρα από Γερμανία και
Βέλγιο, που χτυπήθηκαν
από σφοδρές βροχοπτώ-
σεις, πλημμύρες και κατολι-
σθήσεις. Μέχρι στιγμής οι
φυσικές καταστροφές
έχουν στοιχίσει τη ζωή σε
πάνω από 156 ανθρώπους
στη Γερμανία. Το ευχάριστο νέο είναι πως η
αστυνομία κατάφερε να επικοινωνήσει με
εκατοντάδες που αγνοούνταν. Φαίνεται, λοι-
πόν, να επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση ότι
πολλοί από τους αγνοούμενους είναι καλά
στην υγεία τους, αλλά δεν έβρισκαν τρόπο να

επικοινωνήσουν με τους οι-
κείους τους τις πρώτες ώρες
μετά την καταστροφή, καθώς
είχε καταρρεύσει το τηλε-
φωνικό δίκτυο. Νέες, ισχυ-
ρές βροχοπτώσεις έπληξαν
από το βράδυ του Σαββάτου
τη Βαυαρία, την ημιορεινή
Σαξονία, αλλά και τη γειτονι-
κή Αυστρία.

Στο μεταξύ, αυξάνεται ο αριθμός των αν-
θρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις
πλημμύρες στο Βέλγιο. Τριάντα ένας είναι μέ-
χρι τώρα οι νεκροί, ενώ τουλάχιστον 163 οι
αγνοούμενοι, σύμφωνα με εκτίμηση του κέν-
τρου κρίσεων, όπως αναφέρει το RTBF.

Υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν είναι πλέον πάνω από
210 περιφέρειες του Αφγανιστάν, οι οποίοι προ-
ελαύνουν και επικρατούν των κυβερνητικών δυνά-
μεων. Αυτό σημαίνει πως οι ισλαμιστές αντάρτες κα-
τέχουν κάτι παραπάνω από το 50% της χώρας, καθώς
το Αφγανιστάν μετρά περίπου 400 περιφέρειες στις
34 επαρχίες του. Η κυβέρνηση διατηρεί τον πλήρη
έλεγχο σε μόλις 110 περιφέρειες. Σε περίπου 80 πε-
ριφέρειες, οι δύο πλευρές δίνουν μάχες. Μεγάλο μέρος των εδαφικών κερ-
δών των Ταλιμπάν αποσπάστηκε μετά την έναρξη της αποχώρησης των ξένων
στρατευμάτων τον Μάιο. Μια από τις επαρχίες στις οποίες σημειώθηκε τελευ-
ταία προέλαση των ισλαμιστών ανταρτών είναι η Παντσίρ (βορειοανατολικά),
γενέτειρα του γνωστού πολέμαρχου Αχμάντ Σα Μασούντ. Οι Ταλιμπάν το τρέ-
χον διάστημα επικεντρώνονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν συ-
ναντήσει τη σφοδρότερη αντίσταση όταν είχαν καταλάβει την εξουσία στο
Αφγανιστάν, από το 1996 ως το 2001.

Το Αφγανιστάν πέφτει και πάλι 
στα χέρια των Ταλιμπάν 
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Τα  νερά υποχωρούν αποκαλύπτοντας 
εικόνες βιβλικής καταστροφής

P E G A S U S  Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο

Παρακολουθούσαν πολιτικούς,
ακτιβιστές και δημοσιογράφους



Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου θα αποφασι-
στεί από την κυβέρνηση το ύψος του νέου κατώτατου
μισθού στον ιδιωτικό τομέα, με το ΚΕΠΕ και τους ερ-
γοδοτικούς φορείς να προτείνουν να μη δοθούν αυ-
ξήσεις. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία, ο υπουργός Εργασίας
θα εισηγηθεί το ύψος του νέου κατώτατου μισθού στο
Υπουργικό Συμβούλιο πιθανότατα τη Δευτέρα 26 Ιου-
λίου.

Το υπουργείο Εργασίας, που θα υποβάλει τη σχετική
εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, σταθμίζει τρεις πα-
ράγοντες:

•  Τις εισηγήσεις κοινωνικών εταίρων και επιστημονι-
κών φορέων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της σχετικής
διαβούλευσης.

•  Το πλαίσιο που διαμορφώνει η πανδημία, κατάσταση
στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μι-
κρομεσαίες που επλήγησαν. 

• Τις ανάγκες των εργαζομένων που αμείβονται με τον κα-
τώτατο μισθό. Υπενθυμίζεται ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με
καταγεγραμμένη ύφεση 8,2% το 2020 λόγω του κορονοϊού.
Την ίδια στιγμή, για το 2021 υπάρχουν θετικές εκτιμήσεις για
την προοπτική της οικονομίας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
μιλά για ανάπτυξη 4,2%. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτικοί φο-
ρείς προτείνουν «πάγωμα», επικαλούμενοι τα δυσμενή οικο-
νομικά μεγέθη που απορρέουν από την κρίση της πανδημίας,
τονίζοντας ότι μια ενδεχόμενη αύξηση είναι εκτός πραγματι-
κότητας και θα εντείνει τον κίνδυνο να εκτοξευτεί η ανεργία. 

Κατώτατος μισθός: Αποκαλυπτήρια σε επτά μέρες - Εισήγηση Χατζηδάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο

Σ
ε δύο κύματα θα καταβλη-
θούν τα αναδρομικά και οι
αυξήσεις στους συνταξιού-
χους. Οι «νέοι» ασφαλισμέ-

νοι θα πληρωθούν τα ποσά που αντι-
στοιχούν στον επανυπολογισμό της
σύνταξής τους με βάση τα νέα ποσο-
στά αναπλήρωσης για τα περισσότερα
από 30 έτη ασφάλισης στις 27 Ιουλίου,
ενώ οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι θα
πρέπει να περιμένουν έως το τέλος
Σεπτεμβρίου.

Οι αυξήσεις των νέων συνταξιούχων
θα καταβληθούν μαζί με τις συντάξεις
Αυγούστου από 26 έως 29 Ιουλίου,
ενώ η καταβολή των αναδρομικών θα
πραγματοποιηθεί με εμβόλιμη πλη-
ρωμή στις 27 Ιουλίου 2021.

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων
που αιτήθηκαν οι συνταξιούχοι μετά
τις 13 Μαΐου 2021 έχουν «κλειδώσει».
Υπενθυμίζεται ότι οι αυξήσεις των πο-
σοστών αναπλήρωσης βάσει του νό-
μου Βρούτση ισχύουν από τον Οκτώ-
βριο του 2019 και για αυτό τα αναδρο-
μικά αφορούν στην 20μηνη περίοδο
από Οκτώβριο του 2019 έως Μάιο του
2020.

Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρω-
σης ανέρχεται από 0,56% (28,35% αντί
για 27,79% που προέβλεπε ο νόμος

Κατρούγκαλου) για συνταξιούχους
που έχουν 31 έτη και φτάνει έως και το
7,21% (50,01% αντί για 42,8% που προ-
έβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου) για
συνταξιούχους που είχαν συμπληρώ-
σει 40 έτη κατά τη συνταξιοδότηση.

Οι χωρίς αστερίσκους κερδισμένοι
είναι όσοι αποχώρησαν με τουλάχι-
στον 30 έτη ασφάλισης μετά την
1/1/2019, όπου δεν προβλεπόταν δια-
τήρηση μέρους της προσωπικής δια-
φοράς από το προηγούμενο νομοθετι-
κό καθεστώς, συνεπώς λαμβάνουν
ολόκληρη την αύξηση.

Για όσους συνταξιούχους έχουν κα-
ταθέσει αίτηση για σύνταξη πριν από
τον Οκτώβριο του 2019 η σύνταξη θα
υπολογιστεί με τα ποσοστά αναπλή-
ρωσης του νόμου Κατρούγκαλου για
το διάστημα έως 30/9/2019 και με τα
ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου
Βρούτση για το διάστημα από
1/10/2019 και μετά.

Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 4,5 ευ-
ρώ για συνταξιούχο που είχε τον βασι-

κό μισθό και 31 έτη ασφάλισης έως και
216 ευρώ μεικτά για συνταξιούχο με
3.000 ευρώ μισθό και 40 έτη ασφάλι-
σης.

Για όσους είχαν ακόμη μεγαλύτε-
ρες αποδοχές η αύξηση είναι μεγαλύ-
τερη. 

Η αύξηση είναι συνάρτηση του συν-
τάξιμου μισθού, δηλαδή των αποδο-

χών βάσει των οποίων υπολογίστηκε η
σύνταξη και των ετών ασφάλισης.

ΤΤο χρονοδιάγραμμα 
Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η αποπληρωμή των αναδρομικών για
τους «παλιούς» συνταξιούχους να ολοκληρωθεί έως το τέλος καλο-
καιριού, ωστόσο θα μεταφερθεί λόγω του επανυπολογισμού από τον
e-ΕΦΚΑ το φθινόπωρο. Τελικά η καταβολή των αυξήσεων και των
αναδρομικών θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου (με τις συν-
τάξεις Σεπτεμβρίου) αρχικά στους συνταξιούχους του Δημοσίου
και η ολοκλήρωσή του στα τέλη Σεπτεμβρίου με τις συντάξεις
Οκτωβρίου. Έτσι οι «παλιοί» συνταξιούχοι το φθινόπωρο θα λάβουν
την προσαύξηση στη σύνταξή τους και τα αναδρομικά 23 μηνών που
δικαιούνται.

Θα καταβληθούν 
με εμβόλιμη πληρωμή στις
27 Ιουλίου - To φθινόπωρο η
καταβολή στους «παλαιούς»

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Ξεκινούν άμεσα
οι πληρωμές των
νέων συντάξεων

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ι Κ A
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Ώθηση στην αγορά με
επιπλέον τζίρο 3,84 δισ.
ευρώ τον Μάιο

Με 3,84 δισ. ευρώ ή σχεδόν 2,5% του Ακα-
θάριστου Εγχωρίου Προϊόντος ενισχύθηκε ο
τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο, έχοντας
ως στήριγμα τον τουριστικό κλάδο. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων
ο τζίρος των επιχειρήσεων ενισχύθηκε σε πο-
σοστό 24% και διαμορφώθηκε στα 19,88 δισ.
ευρώ έναντι 16,035 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο
περσινό μήνα. Τη μεγαλύτερη αύξηση πα-
ρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δρα-
στηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύμα-
τος και υπηρεσιών εστίασης» κατά 163,7%. Τη
μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρή-
σεις του τομέα «Δημόσια διοίκηση και άμυ-
να, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» κατά
0,7%, ενώ μείωση κατέγραψαν οι επιχειρή-
σεις του τομέα «Άλλες δραστηριότητες πα-
ροχής υπηρεσιών» κατά 1%. Ο κλάδος των
καταλυμάτων που είχαν τεθεί σε αναστολή
λειτουργίας τον Μάρτιο εκτοξεύτηκε κατά
561,7% τον Μάιο, ενώ τη μικρότερη αύξηση
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου
«Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπι-
κών υπηρεσιών» κατά 2,3%.

Big Brother για τους
οφειλέτες του Δημοσίου

Εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης των
οφειλετών θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αναζητώντας και
διασταυρώνοντας στοιχεία από τρεις βάσεις
δεδομένων. Έτσι, όποιος χρωστάει στο Δημό-
σιο και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις
του θα υφίσταται τη διαδικασία του τριπλού
διασταυρωτικού ελέγχου για την ύπαρξη πε-
ριουσιακών στοιχείων από τις βάσεις δεδομέ-
νων του Κτηματολογίου, του Γενικού Εμπορι-
κού Μητρώου και του Συστήματος Άυλων Τίτ-
λων. Ταυτόχρονα, θα ζητούνται στοιχεία από
τις φορολογικές Αρχές των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με το σύστημα
«Eispraxis» θα δημιουργείται ο ηλεκτρονικός
φάκελος του οφειλέτη, ο οποίος θα ενημερώ-
νεται σε πραγματικό χρόνο.

Σ
την αφετηρία εκκίνησης βρίσκε-
ται ο νέος σχεδιασμός του ΟΑΕΔ
για την προώθηση προγραμμά-
των απασχόλησης με πόρους

τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ, οι οποίοι θα
προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και
το ΕΣΠΑ, έχοντας ως στόχο την ένταξη
τουλάχιστον 100.000 ανέργων στην αγορά
εργασίας.

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτο-
ψάλτης δημοσιοποίησε μέσω του e-mag-
azine ΟΑΕΔnews «τα νέα προγράμματα
απασχόλησης της επόμενης μέρας», τα
οποία περιλαμβάνονται στο εξαμηνιαίο
δελτίο του Οργανισμού (Ιούλιος - Δεκέμ-
βριος 2021). Οι δράσεις και οι πολιτικές
του ΟΑΕΔ θα ενταθούν και θα επικεντρω-
θούν στην πλήρη αξιοποίηση των πόρων
του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης,
στο πλαίσιο του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Οι
πόροι των 2 δισ. ευρώ θα διατεθούν για
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, για
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ερ-
γατικού δυναμικού και τη μεταρρύθμιση
της κατάρτισης, για την ενίσχυση της μα-
θητείας, τον εκσυγχρονισμό των υποδο-
μών του Οργανισμού, καθώς και για τον
ψηφιακό και οργανωσιακό μετασχηματι-
σμό και την επιμόρφωση του ανθρώπινου
δυναμικού του ΟΑΕΔ. «Ο ΟΑΕΔ δεν πα-
ρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στην
αγορά εργασίας, αλλά συμμετέχει ενεργά

σε αυτές και ανταποκρίνεται στις νέες
ανάγκες που δημιουργούν οι τεχνολογι-
κές και οικονομικές εξελίξεις, προσαρ-
μόζοντας με ταχύτητα τις δράσεις και τη
στρατηγική του», επισημαίνει ο κ. Πρωτο-
ψάλτης. Τα προγράμματα που πρόκειται
να προκηρυχθούν άμεσα εντός του επό-
μενου τριμήνου είναι τα ακόλουθα:
1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσε-

ων για την απασχόληση 4.000 ανέργων
ηλικίας 30 ετών και άνω στις περισσό-
τερο αναπτυγμένες περιφέρειες της
χώρας.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσε-
ων για την απασχόληση ανέργων ηλι-
κίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανα-
πτυγμένες περιφέρειες της χώρας με
έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και
σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών (β’
κύκλος).

3. Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000
άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών
στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

4. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας για νέους ανέργους ηλικίας

έως 29 ετών στο ψηφιακό μάρκετινγκ
(β’ κύκλος).

5. Δέσμη προγραμμάτων συμβουλευτι-
κής, κατάρτισης, απασχόλησης και
προεργασίας σε περιοχές και για ανέρ-
γους που επλήγησαν κατά τη μεταλιγνι-
τική περίοδο.
Επίσης, είναι υπό σχεδιασμό νέα προ-

γράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από
το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν στην
αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευ-
σης βραχυπρόθεσμης απασχόλησης,
στην απασχόληση σε περιοχές υψηλής
μακροχρόνιας ανεργίας, στις ειδικές
πληθυσμιακές ομάδες με σημαντικά εμ-
πόδια ένταξης και επανένταξης στην αγο-
ρά εργασίας, στην απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας για νέους άνεργους, στην πιλο-
τική δράση «ανοικτού τύπου» και στη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας στην
«πράσινη» ανάπτυξη. 

Αρχίζουν άμεσα τα πρώτα 
πέντε προγράμματα για την
απασχόληση 14.000 - Ποια 
θα υλοποιηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 
και ποιους αφορούν 

ΟΑΕΔ: Δράσεις 2 δισ. ευρώ για
100.000 προσλήψεις ανέργων

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Π
ερισσότεροι από εκατό εργαζόμενοι έχουν ήδη
στελεχώσει το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουρ-
γιών και Υπηρεσιών της Pfizer στη Θεσσαλονίκη,

το οποίο έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από τον Απρίλιο.
Οι πρώτες αυτές θέσεις εργασίας αφορούν σε διαφορετι-
κές ειδικότητες από τους τομείς των οικονομικών υπηρε-
σιών, του ανθρώπινου δυναμικού, της διαχείρισης έργων
και προμηθειών κ.λπ. Η μέση ηλικία των στελεχών που ερ-
γάζονται στο κέντρο είναι τα 34 έτη, ενώ το 66% είναι γυναί-
κες. Το 40% των εργαζομένων διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, ενώ ένας σημαντικός αριθμός είναι και κάτοχοι
διδακτορικού, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό μορφω-
τικό επίπεδο και την εξειδίκευση των εργαζόμενων στο
Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών. 

Παράλληλα, τα 2/3 των νέων προσλήψεων προέρχονται
από τη Θεσσαλονίκη, ενώ το 17% των νέων στελεχών είναι
Έλληνες και Ελληνίδες που εργάζονταν στο εξωτερικό και
επέστρεψαν στη χώρα για να ενταχθούν στο κέντρο. Σύμ-
φωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του κέντρου, στόχος
είναι ο αριθμός των εργαζόμενων να διπλασιαστεί εντός
του 2021 και να φτάσει τους 280 εργαζομένους μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του 2022.

Optima Bank: Νέα πλατφόρμα
mobile banking

Μια νέα πλατφόρμα mobile banking έχει θέ-
σει στη διάθεση των πελατών της η Optima
Bank, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν
συναλλαγές από τις κινητές τους συσκευές και
όχι μόνο. Πρόκειται για μια παραμετρική εφαρ-
μογή που επιτρέπει στον χρήστη να διαμορφώ-
σει την αρχική σελίδα σύμφωνα με τις δικές του
προτιμήσεις και ανάγκες. Εύκολα, γρήγορα και
απλά, με λίγα μόνο κλικ, ο χρήστης μπορεί να
βρει την πληροφορία που χρειάζεται και να
πραγματοποιήσει τη συναλλαγή που επιθυμεί
χάρη στο λειτουργικό και εύχρηστο μενού.

Metropolitan Expo: Η Defea 
ολοκληρώθηκε με ασφάλεια

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διε-
θνής έκθεση για την αμυντική βιομηχανία Defea
- Defence Exhibition Athens 2021, η οποία φιλο-
ξενήθηκε στο υπερσύγχρονο Εκθεσιακό και Συ-
νεδριακό Κέντρο Metropolitan Expo. Όπως δή-
λωσε ο γενικός διευθυντής του Metropolitan Ex-
po Μαρίνος Μαρίνος, «η έκθεση Defea διοργα-
νώθηκε κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συγκυρίες
και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις πρωτόγνωρες
προκλήσεις που έφερε η πανδημία. Εντούτοις η
διοργανώτρια εταιρεία ΡΟΤΑ κατάφερε να πραγ-
ματοποιήσει με απόλυτη ασφάλεια ένα από τα
μεγαλύτερα διεθνή εκθεσιακά γεγονότα».

Fractis με SKY express: Σύμβουλος
ασφαλείας στον κυβερνοχώρο της

Την έναρξη της συνεργασίας της με την ταχύ-
τερη αναπτυσσόμενη ελληνική αεροπορική
εταιρεία ανακοίνωσε η Fractis. Η συμφωνία έρ-
χεται ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης της διε-
θνούς εμπειρίας τής εταιρείας κυβερνοασφά-
λειας σε μεγάλους πολυεθνικούς και κρατικούς
οργανισμούς σε μια σειρά από κλάδους, σε συν-
δυασμό με τις λύσεις που αξιοποιούν τεχνολο-
γίες αιχμής. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τη SKY
express στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού της εταιρείας αλλά και ο εντοπισμός, η
ανάλυση και η διαχείριση κινδύνων ασφαλείας
στον κυβερνοχώρο.
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Μέτρα για την ανάσχεση των ανατιμήσεων στα τιμολόγια του ηλεκτρι-

κού, που προκαλούνται από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου

και των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, εισηγείται η

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Οι πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν

σε τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των προμηθευτών ρεύματος

και περιλαμβάνουν: την κατάργηση της πάγιας χρέωσης, την παροχή τι-

μολογίων με σταθερή χρέωση πέρα από εκείνα που περιλαμβάνουν ρή-

τρες και αναπροσαρμογές ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών χονδρι-

κής στο χρηματιστήριο ενέργειας, τη θέσπιση ορίου 30% στη διακύμαν-

ση των προσαυξήσεων λόγω εφαρμογής των ρητρών που συνδέονται με

την τιμή χονδρικής και την κατάργηση του πέναλτι για πρόωρη αποχώ-

ρηση του καταναλωτή από έναν προμηθευτή προτού λήξει το συμβόλαιο.

H PwC Ελλάδας ανακοινώνει ότι, με γνώμονα την ανά-

πτυξη και εξέλιξη των στελεχών της και παραμένοντας

πιστή στον σκοπό της για τη δημιουργία κλίματος εμπι-

στοσύνης και την επίλυση σημαντικών προβλημάτων,

ενισχύει τη διοικητική της ομάδα με τέσσερις νέους

partners. Τα νέα μέλη της διοικητικής ομάδας θα συμ-

βάλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη των προσφερόμενων

ελεγκτικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρε-

σιών, τομείς στους οποίους η εταιρεία κατέχει ηγετική

θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, χτίζοντας σχέσεις εμπι-

στοσύνης με τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

PwC Ελλάδας: Ενισχύει τη διοικητική ομάδα της με τέσσερις νέους partners

ΡΑΕ: Φρενάρει τις ανατιμήσεις

Πάνω από εκατό προσλήψεις στο
κέντρο της Pfizer στη Θεσσαλονίκη



Intracom Telecom: Επίσκεψη 
του επιτρόπου Οικονομικής 
Ανάπτυξης της Τζόρτζια των ΗΠΑ

Η
Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοι-
νωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε
την επίσκεψη του Πατ Ουίλσον, επιτρόπου του

τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της πολιτείας Τζόρ-
τζια των ΗΠΑ, στις εγκαταστάσεις της στην Παιανία Αττι-
κής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο κ. Ουίλσον
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Intracom Tele-
com για τις επενδύσεις που πραγματοποιεί στην Ατλάντα
της Τζόρτζια, όπου εδρεύει η θυγατρική της Conklin-In-
tracom, ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες του ομί-
λου και συζήτησε για τα μελλοντικά σχέδια, τις νέες συ-
νεργασίες και τα έργα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ευρύ-
τερη περιοχή της Βόρειας Αμερικής. Στο πλαίσιο της συ-
ζήτησης επισημάνθηκαν οι ευκαιρίες και τα προγράμ-
ματα που προσφέρονται στις εταιρείες της Τζόρτζια, τα
οποία συμβάλλουν στην ίδρυση και την ενίσχυση των
δραστηριοτήτων τους στην αγορά. 

Βραβεία Βιβλίου Public: Περισσότερες
από 176.443 ψήφοι στην α’ φάση
Με 176.443 ψήφους ολοκληρώθηκε η α’ φάση ψηφο-
φορίας των 8ων Βραβείων Βιβλίου Public. Οι αναγνώ-
στες επέλεξαν ανάμεσα σε 2.200 βιβλία, 1.600 συγ-
γραφείς και 130 εκδότες, διαμορφώνοντας τις βρα-

χείες λίστες των
υποψηφίων που θα
διεκδικήσουν τα
μεγάλα βραβεία.
Στόχος του θεσμού
για ακόμη μια χρο-
νιά είναι να αναδεί-
ξει την αγάπη όλων
μας για το βιβλίο,
φέρνοντας κοντά
συγγραφείς, εκδό-
τες και αναγνωστι-
κό κοινό, ανεξαρ-
τήτως συνθηκών.

Lamda Development: Τριπλασιασμός
εσωτερικής αξίας έως το 2025

Η εκτιμώμενη συνολική καθαρή εσωτερική αξία (NAV)
της Lamda Development το 2025 θα ανέλθει στα 3 δισ.
ευρώ, ειδικότερα μεταξύ 2,8 και 3,2 δισ. ευρώ. Δηλαδή,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το NAV της εταιρείας σχεδόν
θα τριπλασιαστεί κατά την πρώτη πενταετία της επένδυ-
σης στο Ελληνικό σε σχέση με την υφιστάμενη NAV που
διαμορφώνεται στο 1,1 δισ. ευρώ. Με βάση την παρου-
σίαση της Lamda Development σε αναλυτές στο πλαίσιο
σχετικής «investor day», η προβολή για το 2025 «δεί-
χνει» growth της τάξεως του 21% με 24% ετησίως, με την
εσωτερική αξία ανά μετοχή να φτάνει θεωρητικά στα 16-
18 ευρώ σε σχέση με την πρόσφατη NAV των 6,21
ευρώ/μετοχή, δηλαδή επιπλέον 10-12 ευρώ ανά μετοχή.
Τα Malls θα εισφέρουν NAV 300 εκατ. ευρώ (1,5 ευρώ
ανά μετοχή επιπλέον) και το project «Ελληνικό» 1,4 με
1,8 δισ. ευρώ ή αλλιώς 8,2-10,5 ευρώ ανά μετοχή (σε
όρους εσωτερικής καθαρής αξίας). 

Στην Partners Group 
περνά η Pharmathen
Η διεθνής επενδυτική εταιρεία BC Partners ανακοίνωσε
την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού της Pharmath-
en, ηγετικής ευρωπαϊκής φαρμακευτικής εταιρείας, στη
διεθνή εταιρεία ιδιωτικών αγορών Partners Group (η
οποία ενεργεί εκ μέρους των πελατών της). Η συναλλαγή
αποτιμά την επιχείρηση στα 1,6 δισ. ευρώ. Η Pharmathen
ιδρύθηκε το 1969 και αποκτήθηκε από κεφάλαια υπό τη
διαχείριση της BC Partners το 2015 έναντι 475 εκατ. ευ-
ρώ και αποτελεί σήμερα την κορυφαία ευρωπαϊκή εται-
ρεία στον τομέα της τεχνολογίας χορήγησης φαρμάκων.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, με ένα
υψηλά διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και
ισχυρή διοικητική ομάδα η εταιρεία εξειδικεύεται στην
ανάπτυξη τεχνολογιών «παρατεταμένης απελευθέρω-
σης» με κορυφαίες δυνατότητες Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης, εξυπηρετώντας ένα χαρτοφυλάκιο blue chip πελα-
τών σε σχεδόν εκατό χώρες παγκοσμίως.
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Στο Αιγαίο δρομολογούνται 
τα Highspeed 4, Hellenic 
Highspeed και Flying Cat 3

H Attica Group, με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση
και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των προορισμών
που προσεγγίζει, ανακοινώνει τη δρομολόγηση των
ταχυπλόων Highspeed 4, Hellenic Highspeed και
Flying Cat 3 στο Αιγαίο, προσφέροντας ακόμη πε-
ρισσότερες εναλλακτικές λύσεις στον τρόπο με τον
οποίο ταξιδεύει το επιβατικό κοινό. Αυτό το καλο-
καίρι οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν την ταχύτη-
τα και την άνεση των ταχύπλοων της Hellenic Sea-
ways από Πειραιά και Ραφήνα προς Κυκλάδες και
από Πειραιά προς Ικαρία, Φούρνους, Πάτμο, Λέρο
και Κάλυμνο, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ταξι-
διού προς τους συγκεκριμένους προορισμούς.

Ένωση Ρυμουλκών: Δωρεά
εξοπλισμού στο Λιμεναρχείο Σάμου
Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών,
Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοί-
ων, στο πλαίσιο της κοινωνικής της υπευθυνό-
τητας και με γνώμονα τις αξίες της ένωσης,
της ακεραιότητας, του αλληλοσεβασμού και
της αποτελεσματικότητας, για τη δημιουργία
καλύτερων συνθηκών για τις κοινωνίες στις
οποίες δραστηριοποιείται προχώρησε στη
δωρεά επιχειρησιακού εξοπλισμού προς το
Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρ-
χείου Σάμου. Η δωρεά περιλαμβάνει υλικό
απαραίτητο για τις επιχειρήσεις των ειδικών
δυνάμεων, ώστε να μπορούν να φέρουν σε πέ-
ρας τις καθημερινές, επίπονες αποστολές
τους. Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό υλικό
θα βοηθήσει το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών
του Λιμεναρχείου Σάμου να κινείται με ασφά-
λεια από ξηρά και θάλασσα, προστατεύοντας
τη σωματική ακεραιότητα των στελεχών.

Ελληνικό: Σήμερα η παρουσίαση
των έργων του παράκτιου μετώπου

Τα έργα στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού και
τα αρχιτεκτονικά σχέδια της Marina Galleria παρου-
σιάζονται σήμερα στις 12 μ. σε διαδικτυακή παρου-
σίαση ανοιχτή προς το κοινό από τη Lamda Devel-
opment.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μ ε τον νικητή του ζευγαριού Μούρα - Λουντογ-
κόρετς κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον 3o γύ-
ρο του Champions League, αν φυσικά προ-

κριθεί κόντρα στη Νέφτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν
στον 2ο προκριματικό που αρχίζει αύριο, Τετάρτη, στο
«Καραϊσκάκης» (22.00), με τον επαναληπτικό να γίνεται
μία εβδομάδα αργότερα (20.00).

Στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League ο
ΠΑΟΚ, στον οποίο συμμετέχει απευθείας, θα αντιμετω-
πίσει την Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο ή την
Μποέμιανς από την Ιρλανδία. 

Η ΑΕΚ αν προκριθεί εις βάρος της Βελέζ Μόσταρ στον
2ο προκριματικό γύρο, θα βρει μπροστά της τον νικητή
του ζευγαριού Έλφσμποργκ (Σουηδία) - Μιλσάμι (Μολ-
δαβία). 

Τον Άρη –αν βγάλει έξω την Αστάνα από το Καζακστάν
στον 2ο προκριματικό– θα περιμένει ο νικητής των αγώ-
νων Κουόπιο (Φινλανδία) - Βόρσκλα Πολτάβα (Ουκρα-
νία).

Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, η Μούρα είναι σλοβένι-
κη ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων, σαφώς καλύτε-
ρη και πιο πλούσια η βουλγαρική Λουντογκόρετς που
πριν από μερικά χρόνια έκανε ξεπέταγμα στην Ευρώπη.
Τα πρώτα παιχνίδια του 3ου προκριματικού γύρου του
Champions League θα γίνουν στις 2, 4 Αυγούστου και οι
επαναληπτικοί 10, 11 του ίδιου μήνα. Αν οι «ερυθρόλευ-
κοι» αποκλειστούν από τη Νέφτσι, θα μεταπηδήσουν
στο Europa League, όπου θα τους περιμένει η σουηδική
Μάλμε, στην οποία αγωνίζεται ο δανεικός από τον ΠΑΟΚ
Κροάτης φορ Τσόλακ, ή η φινλανδική Ελσίνκι.

Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα ούτε με την Ντουντε-
λάνζ, ούτε με την Μποέμιανς, είναι κλάσεις ανώτερος
και θα προκριθεί στα play offs του Conference League.
Η, δε, ενισχυμένη στις μεταγραφές «Ένωση», έστω και
δύσκολα, θα ξεπεράσει το εμπόδιο των Σουηδών, που
είναι το φαβορί στο ματς με τους Μολδαβούς. Περισσό-
τερο πρέπει να αγωνιά η ΑΕΚ για τις αναμετρήσεις με τη
Βελέζ στον 2ο προκριματικό. 

Τα ίδια ισχύουν και για τον Άρη. Αν καταφέρει και
προκριθεί εις βάρος της πλούσιας και με ευρωπαϊκές
εμπειρίες τα τελευταία χρόνια Αστάνα, τότε ούτε η
Κουόπιο ούτε η Βόρσκλα είναι αντίπαλοι που πρέπει να
τον φοβίζουν. Οι πρώτοι αγώνες του 3ου προκριματικού
γύρου στο Conference League θα γίνουν 5 Αυγούστου
και 12 οι επαναληπτικοί.

Οι αγώνες του 2ου προκριματικού του Conference
League θα γίνουν μεθαύριο, Πέμπτη 22 Ιουλίου (Βελέζ -
ΑΕΚ, Αστάνα - Άρης), και οι επαναληπτικοί μία εβδομά-
δα μετά.

Η κλήρωση των play offs είναι προγραμματισμένη για
τις 2 Αυγούστου, ενώ τα ματς θα διεξαχθούν στις 19 και
26 Αυγούστου.

Από εκεί και πέρα, αν οι τρεις ελληνικές ομάδες φτά-
σουν στα play offs του Conference League, τότε ΠΑΟΚ
και ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς και ο Άρης στους ανί-
σχυρους, με βάση την ειδική βαθμολογία (ranking) της
UEFA.

Κλήρωση-«λουκούμι» για όλους
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Α
ν περάσει από την
Εκτελεστική Επι-
τροπή της FIFA η
πρόταση του προ-

έδρου της Τζιάνι Ινφαντίνο, θα
μιλάμε για την απόλυτη… μπα-
σκετοποίηση του ποδοσφαί-
ρου. Όπως αποκαλύπτει η
ισπανική εφημερίδα «Mundo
Deportivο», ο Ινφαντίνο ετοι-
μάζει τις εξής αλλαγές: Το κάθε
ημίχρονο θα διαρκεί 30 λεπτά,
αντί για 45, αλλά θα παίζεται σε
«καθαρό χρόνο». Θα σταματάει
το χρονόμετρο στα πλάγια
άουτ, στα φάουλ, στους τραυ-
ματισμούς. Οι ομάδες θα έχουν το δι-
καίωμα να κάνουν απεριόριστες αλ-
λαγές, αντί για τρεις ή πέντε, κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Επίσης,
όταν ένας ποδοσφαιριστής γίνεται

αλλαγή, θα έχει το δικαίωμα να ξα-
ναμπεί στο παιχνίδι, αν θέλει να τον
χρησιμοποιήσει και πάλι ο προπονη-
τής του. Όποιος ποδοσφαιριστής τι-
μωρείται με κίτρινη κάρτα, θα απο-
βάλλεται για πέντε λεπτά και μετά θα

επανέρχεται στο παιχνίδι. Τέλος, τα
πλάγια άουτ δεν θα παίζονται με τα
χέρια αλλά με τα πόδια. Όπως γράφει
η εφημερίδα, αυτό γίνεται για περισ-
σότερη ταχύτητα στο ποδόσφαιρο και
«δικαιοσύνη χρόνου».

Η FIFA… αλλάζει το ποδόσφαιρο! Τον Νοέμβριο η δίκη 
για τον ξυλοδαρμό 
του διαιτητή Τζήλου

Για τις 4 Νοεμβρίου έχει οριστεί η δίκη στο Μι-
κτό Ορκωτό Δικαστήριο Τρικάλων της υπόθεσης
ξυλοδαρμού του διαιτητή Αθανάσιου Τζήλου, έξω
από το σπίτι του στη Λάρισα. Κατηγορούμενοι εί-
ναι ένας 46χρονος σεσημασμένος ακόμα και για
ληστεία τράπεζας, ο οποίος φέρεται να έχει δια-
φύγει στο εξωτερικό, και ένας 26χρονος, και οι
δύο κάτοικοι Αθηνών. Ένα ζητούμενο για το δικα-
στήριο θα είναι να εξετάσει αν υπάρχει ηθικός
αυτουργός.

Ριζοσπαστική 
πρόταση από Τσιτσιπά

Ριζοσπαστική αλλαγή πρότεινε για το τένις ο
Στέφανος Τσιτσιπάς. Μέσω tweet, ζητάει να επι-
τραπεί στους προπονητές να δίνουν οδηγίες κατά
τη διάρκεια των αγώνων στους τενίστες. Να τι
έγραψε: «Είμαστε, πιθανότατα, ένα από τα ελάχι-
στα αθλήματα παγκοσμίως που δεν χρησιμοποι-
ούν την προπονητική καθοδήγηση κατά τη διάρ-
κεια του παιχνιδιού. Κάντε τη νόμιμη. Μιλάμε για
επαγγελματικό τένις». Προς το παρόν δεν έχει
υπάρξει κάποια αντίδραση.

Επέστρεψε και ο Βράνιες 
Η ΑΕΚ, μετά τον Αργεντινό φορ Σέρχιο Αραού-

χο, ξαναπήρε και τον διεθνή Βόσνιο
στόπερ Όγκνιεν Βράνιες. Είχε παίξει
στην «Ένωση» τη σεζόν 2017-18, με-
τά έφυγε για την Άντερλεχτ, δεν τα

βρήκε με τους Βέλγους και επέστρε-
ψε. Μαζί με τον Τζαβέλλα, αναμένεται
να αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό

δίδυμο της ΑΕΚ την προσεχή αγωνιστική
σεζόν.

Τρία τα κρούσματα 
στο Τόκιο

Θετικοί στην πανδημία βρέθηκαν δυο αθλητές
στο Ολυμπιακό Χωριό του Τόκιο, ενόψει των
Ολυμπιακών Αγώνων που αρχίζουν την προσεχή
Παρασκευή και θα διαρκέσουν έως και την 9η
Αυγούστου. Επίσης, θετικό βρέθηκε και ένα μέ-
λος τη Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Πρόκει-
ται για τον Νοτιοκορεάτη Ρίου Σέουνγκ-Μιν,
«χρυσό» Ολυμπιονίκη της Αθήνας το 2004 στο
πινγκ πονγκ.

Έφυγε από τη ζωή ο «νεκρός» της Θύρας 7
Θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια του Ολυμπιακού ο θάνατος του
Φάνη Τζιόβα σε ηλικία 58 ετών από ανακοπή. Την αποφράδα ημέ-
ρα της τραγωδίας της Θύρας 7 (Φεβρουάριος του ’81), όπου 21
παιδιά έχασαν τη ζωή τους, ο Τζιόβας είχε δηλωθεί ως… νεκρός,
το είχε αναφέρει κι ο Γιάννης Διακογιάννης στην «Αθλητική Κυ-
ριακή».  Ενώ, όμως, μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ένας περαστι-
κός γιατρός είχε κάνει τραχειοτομή στον Τζιόβα μ’ ένα τραπεζο-
μάχαιρο! Κι έζησε…

Μία νίκη μακριά
από τον τίτλο! 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε τρίτη σερί νίκη, 123-119, εναντίον των Σανς, 
αυτή τη φορά μέσα στο Φίνιξ! Οι Μπακς έχαναν 2-0 και τώρα προηγούνται 3-2 στις νίκες 
και χρειάζονται μία ακόμα, στο γήπεδό τους ξημερώματα Τετάρτης, για να πανηγυρίσουν
τον τίτλο στο ΝΒΑ. Αν ηττηθούν, θα γίνει ένα ακόμα ματς στο Φίνιξ. 
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«Βασιλικά» βαφτίσια
στη Βουλιαγμένη!

• Στην Ελλάδα για διακοπές ο πρίγ-
κιπας Παύλος με τη Μαρί Σαντάλ
και τα παιδιά τους. Επισκέφθηκαν
οικογενειακώς την Ακρόπολη.

• Με κλαρίνα και δημοτικά

τραγούδια το τελευταίο αντίο

στη Φιλιώ Πυργάκη.

• Τον γύρο των Κυκλάδων με σκά-
φος κάνουν ο Σάκης Ρουβάς και η
πολύτεκνη οικογένειά του!

• Γυρίζει ο τροχός: Έτοιμοι για

γάμο η καλλονή Τζούλια Νόβα

και ο δάσκαλος extreme 

sports Μιχάλης Βιτζηλαίος;

• Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο
πρώην «Survivor» Ηλίας Μπόγδα-
νος, που διαγνώσθηκε με κορο-
νοϊό.

• Ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης

και η Πωλίνα Φιλίππου βάφτι-

σαν την Κυριακή τον μοναχο-

γιό τους. Ο νεοφώτιστος πήρε

το όνομα Παντελής, από τον

αδικοχαμένο τραγουδιστή, με

νονό τον θείο του Κωνσταντίνο

Παντελίδη.

• Ποια τραγουδίστρια είναι η γρου-
σούζα του καλοκαιριού; Μόλις πά-
τησε το πόδι της στη Μύκονο, το νη-
σί μπήκε σε lockdown.

• Ο γνωστός σεφ Δημήτρης

Σκαρμούτσος δήλωσε σε τηλε-

οπτική του εμφάνιση: «Δεν αι-

σθάνομαι ασφαλής στην κου-

ζίνα με ανεμβολίαστους».

• Ξανθιά έγινε η Ελένη Φουρέιρα
για τα γυρίσματα του νέου της βιν-
τεοκλίπ.

• Δύσκολες ώρες για τη Σίσσυ

Χρηστίδου. Η μητέρα της που

πάσχει από χρόνια μυελοδυ-

σπλαστική λευχαιμία νοση-

λεύεται σε νοσοκομείο.

• Έξαλλος ο καλλιτεχνικός κόσμος
με τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς
στη Φολέγανδρο. Παρουσιάστριες
και ηθοποιοί πλημμύρισαν το Twit-
ter με σκληρά σχόλια για τη μεγάλη
εγκληματικότητα, τους βιασμούς
και τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα.

Σ
την Αθηναϊκή Ριβιέρα με ατελείωτη πο-
λυτέλεια και χλιδή θα γίνουν τα βαφτίσια
του βενιαμίν γιου του Κύπριου billionai-
re Ανδρέα Παναγιώτου και της καλλονής

συζύγου του Αλεξάνδρας Λοΐζου. Το ζάπλουτο ζευ-
γάρι που διαμένει μόνιμα στο Λονδίνο σε μια έπαυ-
λη-όνειρο, ήρθε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλά-
δα, ρυθμίζοντας και την τελευταία λεπτομέρεια για
τη βάφτιση του 9 μηνών πρίγκιπά τους, που θα τελε-
στεί αύριο, Τετάρτη, στον ιερό ναό της Παναγίας Φα-
νερωμένης στη Βουλιαγμένη, με καλεσμένους την
αφρόκρεμα της αριστοκρατίας από τα τέσσερα ση-
μεία του πλανήτη.

Ο νεαρός γόνος του βαθύπλουτου «βασιλιά του
real estate» θα πάρει το όνομα Αριστοτέλης και στη
λαμπερή δεξίωση που θα ακολουθήσει προς τιμήν
του σε γνωστό bar-restaurant της Αθηναϊκής Ριβιέ-
ρας, φημολογείται πως εκτός από το executive din-
ner οι καλεσμένοι θα απολαύσουν live ένα πολύωρο
πρόγραμμα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να ερμη-
νεύει τις μεγάλες της επιτυχίες.

Η διοργάνωση της μεγάλης γιορτής έγινε με βάση
το εγχώριο πρωτόκολλο κατά του Covid-19, ενώ δε-
κάδες άνδρες security θα περιφρουρούν από στε-
ριά και θάλασσα το κτήμα εκδηλώσεων λόγω της
VIP οικογένειας και των εκλεκτών προσκεκλημέ-
νων της.

Η υπέρλαμπρη Αλεξάνδρα Λοΐζου (πρώην play-
mate) αναμένεται να κλέψει τα φώτα στη βάφτιση,
που θα θυμίζει κινηματογραφική υπερπαραγωγή.
Τo πρώην μοντέλο λέγεται πως έχει επιλέξει επική
βραδινή τουαλέτα κορυφαίου Έλληνα σχεδιαστή
για την περίσταση, ενώ πιθανολογείται πως στη δε-
ξίωση θα εμφανιστεί με δεύτερο αέρινο φόρεμα
που θα τονίζει την καλλίγραμμη σιλουέτα της, δί-
νοντας μαθήματα κομψότητας! 

Η εντυπωσιακή μαμά θα συνοδεύεται στο μυστή-
ριο από τον μεγιστάνα σύζυγό της αλλά και τον

5χρονο γιο της Γρηγόρη, που απέκτησε από τον
πρώτο της γάμο με τον επιχειρηματία Βασίλη Στα-
θοκωστόπουλο. Μάλιστα, στην ίδια εκκλησία που θα
τελεστεί η βάφτιση, το 2014 είχε χορέψει τον χορό
του Ησαΐα με τον Έλληνα ιδιοκτήτη νυχτερινών κέν-
τρων.

Τις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρουν πληρο-
φορίες, η όμορφη οικογένεια με τον νεοφώτιστο θα
«οργώσουν» το Αιγαίο με το πανάκριβο, θηριώδες
σκάφος τους, απολαμβάνοντας τα όμορφα νησιά,
τον ήλιο, τη θάλασσα και την παραδοσιακή κυκλαδί-
τικη κουζίνα.

Ο ιδιοκτήτης των Χίλτον Ευρώπης και η μούσα του
παντρεύτηκαν το 2019, σε έναν παραμυθένιο γάμο
με 200 καλεσμένους από όλο τον κόσμο, σε μια δε-
ξίωση που έμελλε να αφήσει εποχή! 

Το ballroom του Claridge’s Hotel ήταν στολισμέ-
νο από άκρη σε άκρη με λευκά τριαντάφυλλα, ορχι-
δέες και δεκάδες κεριά, ενώ η τεράστια χρυσή
τούρτα που στήθηκε στο κέντρο της σάλας ξεπέρα-
σε κάθε φαντασία. Ο διάσημος all around the world
επιχειρηματίας έκανε γαμήλιο δώρο στη σύζυγό
του ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στις Μπαχάμες, γιορ-
τάζοντας την ένωσή τους!



Η απόλυτη σταρ 
πήγε θέατρο!

Βόλτα με το φουσκωτό!

Ξεκίνησαν οι σκαφάτες εξορμήσεις της Ελέ-
νης Μενεγάκη και του Μάκη Παντζόπουλου στο
Αιγαίο με επισκέψεις στα νησιά των Κυκλάδων.
Η λαμπερή παρουσιάστρια, ανήμερα τη γιορτή
της Μαρίνας Παντζοπούλου, της μικρότερης κό-
ρης της, μαζί με την οικογένειά της επιβιβάστη-
κε στο φουσκωτό σκάφος και βγήκε στα ανοιχτά
για απολαυστικές βουτιές σε καθαρά νερά. Μά-
λιστα, η γλυκιά μαμά δημοσίευσε φωτογραφίες
από τη μεγάλη βόλτα με την εορτάζουσα στην
αγκαλιά της, ευχαριστώντας τους χρήστες για τις
ευχές στην πριγκίπισσά της.

Μπανάκια στα Κύθηρα

Οι τρεις «Χάριτες» της ελληνικής τηλεόρα-
σης, Μαρία Σολωμού, Κατερίνα Ζαρίφη και
Ντορέττα Παπαδημητρίου, δροσίζουν τα κορ-
μάκια τους στα Κύθηρα. Οι πρώην συνεργάτι-
δες στην εκπομπή «Roomies» στο Mega είναι
πλέον αχώριστες φίλες, απολαμβάνοντας κοι-
νές βραδινές εξόδους στην Αθήνα και κοινές
καλοκαιρινές διακοπές στο ήσυχο νησί του Αι-
γαίου με τις απίθανες ομορφιές. «Θα έχουμε
πάντα τα Κύθηρα… Για αρχή!», σχολίασε η Κα-
τερίνα Ζαρίφη. Τα κορίτσια πόζαραν χαμογε-
λαστά και «καλοσιδερωμένα», αφού το παρά-
καναν με το ρετουσάρισμα!

Η γνωστή ηθοποιός Εβελίνα
Παπούλια και ο frontman των
«Onirama» και πρώην σύζυ-
γος της Σίσσυς Χρηστίδου Θο-
δωρής Μαραντίνης δεν έκαναν
καμία προσπάθεια να κρύψουν
τον καλοκαιρινό τους έρωτα,
ανταλλάσσοντας άπειρες αγ-
καλιές ξανά και ξανά… για χά-
ρη των γυρισμάτων του βιντε-
οκλίπ «Τόσα καλοκαίρια»!
«Ένα υπέροχο project, μία
φανταστική παρέα», σχολίασε
ο τραγουδιστής στα προσωπικά
του social media.

Έπιασε τα… 120!
Η καραντίνα βοήθησε τη Χρύσα Παππά να
διαβάσει πολύ και να γεμίσει τα μπαλκό-
νια της με λουλούδια, ξεπερνώντας τις
120 γλάστρες! «Ένα από αυτά που έχω
απολαύσει είναι να διαβάζω και να περι-
ποιούμαι τα φυτά μου, που έφτασαν πια
τα 120! Αγάπη για τα βιβλία, αγάπη για τα
φυτά μου και την ομορφιά που δίνουν»,
έγραψε η ηθοποιός στο Instagram.

Καυτά φιλιά 
στην Κύθνο!

Τ
η sold out παράσταση του καλοκαιριού «The 1821-Η επι-
θεώρηση» παρακολούθησε το βράδυ της Κυριακής στο
Βεάκειο η Άννα Βίσση κι έπειτα πόζαρε με τον μισό θίασο,
αφού όλοι μαζί δεν χωρούσαν σε μία φωτογραφία! «Πα-

ραλύω, η Άννα Βίσση!» έγραψε με χιούμορ ο Μιχάλης Οικονόμου
με την ερμηνεύτρια δίπλα του, χαλαρή, χαμογελαστή, ντυμένη ca-
sual με μαύρο T-shirt και τζιν παντελόνι να απολαμβάνει τα φλας.
Από την παράσταση απουσίαζε ο ηθοποιός Γιώργος Γάλλος, ο οποί-
ος νόσησε με κορονοϊό, αλλά μετά από δύο εβδομάδες είναι έτοι-
μος να επιστρέψει, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος διαδικτυακά: «Η περι-
πέτεια τελείωσε! Μετά από καραντίνα, συμπτώματα και αποθερα-
πεία... επιστρέφω την τελευταία εβδομάδα στην παράστασή μας:
“The 1821-η επιθεώρηση”, σκηνοθεσία Δ. Καραντζά και μουσική Φ.
Δεληβοριά, 20/7 και 21/7 Κηποθέατρο Παπάγου, 23/7, 24/7 και 25/7
Βεάκειο Θέατρο».
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Δεν χορταίνει Ελλάδα!
Η διάσημη ηθοποιός Κέιτ Χάντσον αποθεώνει καθημερινά τη χώρα
μας στο Instagram καταγράφοντας με το κινητό της τηλέφωνο τις
ομορφιές της Πελοποννήσου. Σ’ ένα διάλειμμα των γυρισμάτων της
για την ταινία «Knives out 2» η πρωταγωνίστρια παρέα με τον αγα-
πημένο της Ντάνι Φουτζικάουα επισκέφθηκαν το Ναύπλιο και ανέ-
βηκαν στο Παλαμήδι. «999 σκαλιά, 999 degrees», έγραψε η σταρ
αποκαμωμένη!



Ο
εμβολιασμός για τον κορονοϊό είναι ο
πιο αποτελεσματικός τρόπος προστα-
σίας από τη νόσο. Οι ειδικοί έχουν ανα-
φερθεί στις πολύ σπάνιες παρενέργειες

του εμβολιασμού έναντι της Covid-19 και κάποιες
σχετίζονται με την καρδιά. Είναι η μυοκαρδίτιδα
και η περικαρδίτιδα. Ο Ιωάννης Παληός, καρδιο-
λόγος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, μας
εξηγεί τα δεδομένα για τον εμβολιασμό κατά του
κορονοϊού και απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα που
σχετίζονται με τη μυοκαρδίτιδα-περικαρδίτιδα
και τα εμβόλια.

«Γενικά τα εμβόλια έναντι της νόσου Covid-19
θεωρούνται ασφαλή και αποτελεσματικά. Εκα-
τομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν εμβολια-
σθεί με επιτυχία και ασφάλεια. Μεγάλοι οργανι-
σμοί υγείας όπως το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων CDC και ο Αμερικανι-
κός Οργανισμός Φαρμάκου FDA, ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκου EMA και άλλοι παρακο-
λουθούν στενά την ασφάλεια των εμβολιασμών.
Σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες, οι πιο συνηθι-
σμένες ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανόν να
εμφανιστούν μετά τον εμβολιασμό είναι πόνος στο
σημείο της ένεσης, πονοκέφαλος, μυαλγίες, αρ-
θραλγίες, κόπωση, ρίγος ή και πυρετός. Σοβαρές
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες, αλλά
μπορεί να υπάρξουν. Η αναφυλαξία είναι σοβαρή
αλλεργική αντίδραση στο εμβόλιο που μπορεί να
συμβεί με συχνότητα 2-5 περιστατικά ανά εκα-
τομμύριο εμβολιασμών, σύμφωνα με τα δεδομένα
του CDC. Θρομβωτικό σύνδρομο με θρομβοπενία
είναι επίσης πολύ σπάνια επιπλοκή μετά από εμ-
βολιασμό με συχνότητα 3-4 περιστατικά ανά εκα-

τομμύριο εμβολιασμών σύμφωνα με τα δεδομένα
του CDC. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν φαίνεται
συσχέτιση του συνδρόμου αυτού με τα mRNA εμ-
βόλια. Μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα μετά από
εμβολιασμό έχουν καταγραφεί πολύ σπάνια κυ-
ρίως μετά από εμβολιασμό με mRNA εμβόλια.
Ήδη από τον Απρίλιο του 2021 υπάρχουν αναφο-
ρές, κυρίως στο Ισραήλ, για περιστατικά μυοκαρ-
δίτιδας και περικαρδίτιδας μετά από εμβολιασμό
με mRNA εμβόλια. Οι αναφορές αυτές είναι σπά-
νιες και αφορούν κυρίως νέους άνδρες, συχνότε-
ρα μετά τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού. Τυπι-
κά, τα συμπτώματα εμφανίζονταν λίγες ημέρες
μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Όλες οι
περιπτώσεις ήταν ήπιες και υπήρχε σταδιακή
ύφεση των συμπτωμάτων. Μέχρι και τον Μάιο του
2021 στην Ευρώπη είχαν αναφερθεί 138 περιπτώ-
σεις μυοκαρδίτιδας και 144 περιπτώσεις περικαρ-
δίτιδας μετά από εμβολιασμό με mRNA εμβόλιο
σε σύνολο περίπου 180 εκατομμυρίων δόσεων
εμβολίου. Αντίστοιχα, περί τα 40 συνολικά περι-
στατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας έχουν
καταγραφεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα μετά από
εμβολιασμό με ομαλή πορεία ανάρρωσης», ανα-
φέρει ο κ. Παληός.
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Πολύ σπάνιες παρενέργειες του
εμβολιασμού κατά του κορονοϊού
είναι η μυοκαρδίτιδα και 
η περικαρδίτιδα…

Ξεκούραση και 
φαρμακευτική αγωγή 
Η μυοκαρδίτιδα μετά από εμβολιασμό είναι
μια αυτοάνοσης αιτιολογίας φλεγμονή της
καρδιάς και αντίστοιχα η περικαρδίτιδα εί-
ναι μια αυτοάνοσης αιτιολογίας φλεγμονή
του περικαρδίου. «Ο παθοφυσιολογικός
μηχανισμός δημιουργίας της καρδιακής
φλεγμονής είναι πολύπλοκος. Σημαντικό
ρόλο φαίνεται να παίζει η συστηματική
φλεγμονώδης απάντηση του οργανισμού
και η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού
που εμφανίζονται μετά τον εμβολιασμό. Συ-
νήθως η μυοκαρδίτιδα εμφανίζεται λίγες
ημέρες μετά τον πλήρη εμβολιασμό ως πό-
νος στον θώρακα, δύσπνοια, αίσθημα παλ-
μών και αρρυθμία. Στον καρδιολογικό έλεγ-
χο παρατηρείται παθολογικό ηλεκτροκαρ-
διογράφημα και παθολογικές εξετάσεις αί-
ματος. Από το υπερηχογράφημα καρδιάς
μπορεί να προκύψει διαταραχή της συστο-
λικής λειτουργίας της καρδιάς και τμηματι-
κές διαταραχές κινητικότητας. Η καλύτερη
απεικονιστική εξέταση για τη διάγνωση της
μυοκαρδίτιδας είναι η μαγνητική τομογρα-
φία καρδιάς. Με βάση τα σημερινά δεδομέ-
να, οι περιπτώσεις αυτές είναι ήπιες και εί-
τε είναι αυτοπεριοριζόμενες είτε, σπανιό-
τερα, απαιτούν τη λήψη φαρμακευτικής
αγωγής σε συνδυασμό με ξεκούραση»,
αναφέρει ο ειδικός.

Ιωάννης Παληός, καρδιολόγος, 
διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Εμβόλιο και επιπλοκές στην καρδιά 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Δ
εν είναι τόσο δύσκολο το να πλησιά-
σετε έναν ή μία Καρκίνο. Δεν είναι
δύσκολο να τον/την πείσετε να μείνε-

τε μαζί. Το δύσκολο είναι να τον/την αντέξετε
στην πορεία! 

Οι Καρκίνοι είναι παιδιά του σπιτιού, αλλά
αυτό δεν σημαίνει πως δεν αγαπούν τη δια-
σκέδαση. Ωστόσο, τίποτα δεν τους ικανοποιεί
όσο μια βραδιά στο σπίτι με καλό κρασί, φα-
γητό, κουβέντα, ρομαντισμό και, τέλος, καυ-
τό, ανεπανάληπτο σεξ!

Είναι γλυκύτατοι, αισθησιακοί, πικάντικοι,
πραγματικοί ποιητές του έρωτα, σαν τους πα-
λιούς τροβαδούρους. Αν ζούσατε σε μια άλλη
εποχή, οι Καρκίνοι δεν θα είχαν κανένα πρό-
βλημα να έρθουν κάτω από το παραθύρι σας
και να σας κάνουν καντάδα! Στην αρχή θα πι-
στέψετε πως βρήκατε τον άνθρωπο της ζωής
σας - πως κανείς ή καμία δεν είναι σαν αυ-
τούς. Στην πορεία, όμως, θα δείτε και… την
άλλη πλευρά της Σελήνης!

Αυτά τα παιδιά του Φεγγαριού δεν είναι εύ-
κολο να τα κατανοήσει κάποιος και, ακόμη
περισσότερο, να τα ικανοποιήσει. Σαν τα μω-
ρά οι Καρκίνοι κλαίνε και γκρινιάζουν συνέ-
χεια, χωρίς να μιλούν, χωρίς να εξηγούν το
γιατί - ίσως γιατί και αυτοί δεν το ξέρουν. Το

δράμα είναι η ζωή τους και ανακαλύπτουν
προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Παράλ-
ληλα, θα κολλήσουν επάνω σας σαν βδέλλες,
την ίδια στιγμή που θα παραπονιούνται πως
τους πνίγετε! Θα σας κάνουν να αισθάνεστε
θεοί ή μηδενικά την ίδια κιόλας μέρα. Θα σας
κάνουν δηλώσεις πάθους και θα σας διώ-
χνουν χωρίς λόγο. Ένας τρόπος, λοιπόν, να
επιβιώσει η σχέση σας είναι να μην τους
παίρνετε στα σοβαρά. Χαϊδέψτε τους το κε-
φαλάκι, πείτε δυο καλές κουβέντες και αδια-
φορήστε έως ότου περάσει η μπόρα.

Με τον τρόπο τους οι Καρκίνοι είναι πιστοί.
Ωστόσο, εσείς θα νιώσετε πολλές φορές το
έδαφος να τρέμει κάτω από τα πόδια σας.
Μην τους δείξετε την αδυναμία σας. Θα σας
κάνουν τον βίο αβίωτο. Θέλουν ειδικό χειρι-
σμό και ψυχραιμία.

Οι Καρκίνοι έχουν φιλότιμο και υπευθυνό-
τητα και θα πάρουν πάνω τους πολλές από τις
δυσκολίες της σχέσης και της καθημερινότη-
τας. Αντίθετα, όμως, απ’ ό,τι πιστεύουν πολ-
λοί, δεν είναι μόνο καλοί νοικοκύρηδες. Θέ-
λουν να πετύχουν στον επαγγελματικό στίβο
και χρειάζονται το χειροκρότημα. Για αυτό
μην τους θεωρήσετε δεδομένους!

Κριός
(21/3-20/4)
Θυμηθείτε ότι δεν θα έχουν όλοι
μια τέτοια ανάκαμψη, οπότε να
είστε προσεκτικοί όσον αφορά
στη ζήλια των άλλων. Υπάρχουν
ευκαιρίες για μικρές αγορές.
Προτιμήστε την παρέα έναν λογι-
κό και πρακτικό φίλο. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μη σας φοβίζουν η απομόνωση
και η μοναχικότητα. Πρόκειται για
κάτι προσωρινό. Το εγώ σας είναι
εύθραυστο και δεν σας βοηθούν οι
αλληλεπιδράσεις με αρνητικά
άτομα και με τον πολύ κόσμο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Τι θα επηρεάσει περισσότερο τη
ζωή σας; Μη χάνετε χρόνο σε ασή-
μαντες καταστάσεις. Επικεντρω-
θείτε σε αυτό που θα σας δώσει τη
μεγαλύτερη ικανοποίηση και εξα-
σφάλιση και αφήστε όλα τα άλλα
στην άκρη.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ρωτήστε τον εαυτό σας αν
υπάρχουν άλλοι τρόποι για να
βρείτε χρήματα. Προσπαθήστε
να διατηρήσετε την ενέργειά
σας ψηλά σήμερα, ώστε να κα-
ταφέρετε αυτό που έχει τη με-
γαλύτερη σημασία για εσάς.
Καταγράψτε τις προτεραιότη-
τές σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα η ουράνια ενέργεια επι-
στρέφει σε σας και βοηθάει στη
σταδιοδρομία σας ή σε επιχειρη-
ματικές υποθέσεις. Ωστόσο, αυτό
δεν ισχύει σε ό,τι αφορά τη συναι-
σθηματική υγεία και την ευεξία,
οπότε χρειάζεστε ξεκούραση και
ίσως απομόνωση. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μπορείτε να αντέξετε οικονομικά
και να περάσετε ήρεμα τις όποιες
δυσκολίες, χωρίς να δουλέψετε
πολύ σκληρά. Πρέπει να ακούσετε
το σώμα σας σήμερα. Να κρατάτε
το μέτρο. Οι υπερβολές μπορεί να
είναι επιβλαβείς για την υγεία σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αφήστε χρόνο για ονειροπόλη-
ση ή φτιάξετε μια νοερή λίστα
με ιδέες που αφορούν ένα μελ-
λοντικό σας σχέδιο. Πρέπει να
αποφύγετε τις μεγάλες αγορές
οποιουδήποτε είδους, παρά την
αίσθηση που έχετε ότι χρειάζε-
στε οπωσδήποτε κάτι.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα προβληματιστείτε για το
πώς θα αλλάξετε αυτή την κα-
τάσταση. Μια δυσκολία μπορεί
να ξεπεραστεί χάρη στις ικανό-
τητές σας. Θα έχετε καλά νέα
προς το βράδυ. Εμπιστευτείτε
τις ανησυχίες σας στο Σύμπαν
και θα δικαιωθείτε.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Προσοχή στα ψεύδη και τις υπο-
σχέσεις. Θα μπορούσατε να χά-
σετε χρήματα σήμερα, αν κάνετε
λάθος επενδύσεις. Προσπαθήστε
να διαφυλάξετε τα κέρδη σας. Αν
σας ζητηθεί να υπογράψετε οτι-
δήποτε, διαβάστε το καλά. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σαν από κάποιο θαύμα, η σύγκρου-
ση που έχει προκύψει πρόσφατα
ανάμεσα σε εσάς και ένα κοντινό
σας άτομο θα επιλυθεί εκεί που δεν
το περιμένετε. Επιπλέον σήμερα θα
βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στην
πραγματοποίηση ενός ονείρου σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αποφύγετε την αναπόφευκτη
εξάντληση που μπορεί να φέρει η
ανταλλαγή ενέργειας. Το βράδυ
θα περάσετε χρόνο με έναν άν-
θρωπο που γνωρίζετε εδώ και
πολύ καιρό. Θα θυμηθείτε τις κα-
λές μέρες και θα μοιραστείτε
αναμνήσεις.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η μέρα σας θα αναλωθεί στο με-
γαλύτερο μέρος της στις διαπρο-
σωπικές σας σχέσεις. Θα βρείτε
αβίαστα την υποστήριξη και τους
ευεργέτες που αναζητάτε. Κάποι-
οι θετικοί άνθρωποι θα σας βοη-
θήσουν.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Οι Καρκίνοι στον έρωτα 
και τις σχέσεις
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Τ
ο μερικό lockdown που επιβλήθηκε στη Μύ-
κονο έγινε δεκτό στην καλύτερη περίπτωση με
επιφυλάξεις και στη χειρότερη με αναθέματα.

Εδώ που τα λέμε, δεν είναι απλή υπόθεση στο μέσο
της τουριστικής περιόδου και του καλοκαιριού η λή-
ψη τέτοιων μέτρων. Πολύ περισσότερο όταν πριν
από λίγο καιρό το νησί είχε στεφθεί πρωταθλητής
των εμβολιασμών. Οι κάτοικοί του είχαν εμβολιαστεί
σε ποσοστό που πλησίαζε το 90%. Πολύ λογικό αφού
η τοπική (και όχι μόνο) οικονομία έχει ως βασικό
πόρο το τουριστικό προϊόν, το οποίο όλοι -κράτος,
επιχειρηματίες, επαγγελματίες του κλάδου, κάτοι-
κοι, Αυτοδιοίκηση- επεδίωξαν να διαφυλάξουν ως
κόρη οφθαλμού. Και έως ένα σημείο το πέτυχαν,
αφού η προσέλευση των τουριστών πλησίασε κατά
πολύ την προ του κορονοϊού εποχή.

Πού απέτυχαν; Στη λήψη όλων των υπόλοιπων
μέτρων, τα οποία απαιτούσαν χρήμα, χρόνο και συμ-
μόρφωση με τους κανόνες. Αν δούμε ποιοι ήταν οι
βασικοί παράγοντες έξαρσης της πανδημίας, θα αν-
τιληφθούμε τι πήγε στραβά στην υπόθεση της Μυ-
κόνου. Πρώτος και βασικός παράγων υπήρξε ο
πλημμελής εμβολιασμός των επισκεπτών και ο ακό-
μη πιο πλημμελής έλεγχός τους. Δεύτερος και εξί-
σου σημαντικός, το εποχικό προσωπικό στις τουρι-
στικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις εστίασης
του νησιού. Σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, το
υπαλληλικό προσωπικό που είχε εμβολιαστεί μόλις
και μετά βίας άγγιζε το 46% το συνόλου. Ούτε ένας
στους δύο, δηλαδή. Ποιος έλεγξε τις επιχειρήσεις;
Κανένας. Ποιος τις υποχρέωσε να αναφέρουν τον
αριθμό των εργαζομένων, το είδος της απασχόλη-
σης και αν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού;
Επίσης, κανένας. Ποιος έθεσε ως προϋπόθεση
πρόσληψης τον εμβολιασμό; Ισχύει η ίδια μονότονη
απάντηση: κανένας.

Μα το κράτος θα πρέπει να φροντίσει ώστε να γί-
νουν όλα; Θα ρωτήσετε. Θα συμφωνήσω πως όχι. Το
κράτος θα μπορούσε, όμως, να θέσει εξαρχής τις
προϋποθέσεις. Και οι υπηρεσίες του όφειλαν να
ερευνήσουν πόσοι από το προσωπικό ήταν μόνιμοι
και πόσοι έκτακτοι. Πόσοι και ποιοι ήταν ντόπιοι και
ποιοι όχι. Αλλά και ποια σχέση εργασίας είχαν με την
επιχείρηση στην οποία είχαν προσληφθεί. Ώστε και οι
υγειονομικοί κανόνες να εφαρμοστούν και να απο-
κλειστεί (μια υπόθεση κάνουμε) η «μαύρη», ανασφά-
λιστη δηλαδή, εργασία. Εκτός, όμως, των δημόσιων
υπηρεσιών και οι επιχειρηματίες όφειλαν για την
προστασία τη δική τους και των πελατών τους να είναι
προσεκτικότεροι και επιμελέστεροι. Και στις διαδι-
κασίες πρόσληψης του έκτακτου προσωπικού και
στον εμβολιασμό τους και στην τήρηση των μέτρων.

Κακά τα ψέματα. Ανεμβολίαστοι επισκέπτες (κυ-
ρίως νεαρά άτομα) και χαμηλά ποσοστά εμβολια-
σμού μεταξύ των εργαζομένων έδωσαν τροφή στον
συγχρωτισμό ώστε τα κρούσματα να εκτοξευτούν. Τα
κορονοπάρτι συμπλήρωσαν την εικόνα. Άλλωστε, τα
κορονοπάρτι στη Μύκονο δεν είχαν σχέση με τα, προ
διμήνου, νεανικά ξεφαντώματα μέχρι πρωίας στην
πλατεία Βαρνάβα και στις πλατείες των μεγάλων πό-
λεων. Εδώ μιλάμε για μπίζνες εκατοντάδων χιλιάδων
ευρώ. Για «πόλεμο» με κάμερες και drones της

Αστυνομίας που έδινε (και δίνει) μάχη για τη ματαί-
ωσή τους. Γράφτηκε (και δεν διαψεύστηκε) ότι το mi-
ni lockdown είχε ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί κο-
ρονοπάρτι-μαμούθ. Το κόστος για την προετοιμασία
του υπερέβη τις 400.000 ευρώ και θα γινόταν στον
ίδιο χώρο που πριν από δύο χρόνια είχε διοργανωθεί
πάρτι με προσκεκλημένους τους Duran Duran!

Και φθάνουμε στον τρίτο παράγοντα έξαρσης της
πανδημίας που δεν αφορά μόνο στη Μύκονο μα σε
όλα τα νησιά. Πρόκειται για τον έλεγχο στα πλοία, ο
οποίος, έως ότου αναλάβει το Λιμενικό, διεξαγόταν
από αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της ακτο-
πλοΐας. Έχω προσωπική εμπειρία επιβίβασης σε
πλοίο στο οποίο ουδείς ζήτησε να δει το πιστοποιητι-
κό εμβολιασμού μου. Αντ’ αυτού (όπως και πέρσι)
στα εκδοτήρια, μαζί με τα εισιτήρια, παραδιδόταν
«φόρμα» στην οποία ο ταξιδιώτης όφειλε να γράψει
το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό του, τη θέση
που ταξιδεύει και αν είχε έρθει σε επαφή με κρού-
σμα Covid, αν έβηχε ή είχε πυρετό. Κατά την επιβί-
βαση το πλήρωμα μάζευε τις φόρμες-στρατσόχαρ-
τα, τις έριχνε σε μια πλαστική σακούλα και από εκεί
και μετά η τύχη τους αγνοούνταν. Μόλις χθες σε τη-
λεοπτική εκπομπή ο υπουργός Ναυτιλίας χαρακτή-
ρισε αυτό τον έλεγχο πλημμελή. Ναι, αλλά γινόταν
πάνω από έναν χρόνο! Με τούτα και με τ’ άλλα φθά-
σαμε στο τοπικό lockdown της Μυκόνου. Κάπως
έτσι θα φθάσουμε και στο επόμενο, σε ένα άλλο νησί
ή σε κάποιον άλλον τουριστικό προορισμό. Με τις
ίδιες επιφυλάξεις, τις ίδιες γκρίνιες και αναθέματα.
Γιατί, όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε,
για πολλά, πάρα πολλά, δεν φταίει ο ανάδρομος Ερ-
μής αλλά το στραβό μας το κεφάλι. Και από κοντά οι
υπηρεσίες που δεν κάνουν τη δουλειά τους ή,
απλώς, την κάνουν πλημμελώς. Με θερινή ανεμελιά
και μια δόση αυταρέσκειας. Πάντα.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ανεμβολίαστοι επισκέπτες,
πλημμελώς εμβολιασμένο
προσωπικό στις τουριστικές
επιχειρήσεις και ανύπαρκτος έλεγχος
στα πλοία οδήγησαν σε lockdown 
τη Μύκονο, παρότι το 90% 
των κατοίκων της είχε εμβολιαστεί...

Μήπως φταίει το στραβό μας το κεφάλι;

Ξ
έρω ότι η στήλη συνήθως ασχολείται με τα της
πολιτικής. Γνωρίζω ότι οι εξελίξεις κινούνται
με την πανδημία και τα παρεπόμενά της.

Να μου επιτρέψετε, όμως, σήμερα να κάνω μια
εξαίρεση. Για να πούμε και από αυτήν τη γωνία της
«Political» ένα «αντίο» σε έναν μεγάλο που έφυγε
από κοντά μας.  Ο λόγος για τον Τόλη Βοσκόπουλο.
Τον τελευταίο από τους μεγάλους Έλληνες καλλιτέ-
χνες, ο οποίος αγαπήθηκε από χιλιάδες ανθρώπους
και από πολλές γενιές. Έναν άνθρωπο που ενσάρκω-
σε το όνειρο και τραγούδησε τον έρωτα όσο κανείς
άλλος.

Το φτωχόπαιδο από την Κοκκινιά που κατέκτησε
τις καρδιές των Ελλήνων και έγινε ο δικός τους πρίγ-
κιπας. Μέλος μιας οικογένειας με δώδεκα παιδιά, με
τον Τόλη Βοσκόπουλο να είναι το μοναδικό αγόρι. Εί-
χε έντεκα αδελφές και ο πατέρας του ονειρευόταν να
κρατήσει ο γιος του το μαγαζί, ένα μανάβικο που εί-
χε!

Αλλά ο Τόλης είχε τα δικά του όνειρα. Πάλεψε για
αυτά και βήμα βήμα κατακτούσε με τα ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά της φωνής του τόσο τα πάλκα όσο και
το σανίδι και τον κινηματογράφο. Αλλά αυτό που τον
έκανε να ξεχωρίζει ήταν η ανοικτή καρδιά του. Αυτή
η καρδιά που δεν άντεξε και τελικά τον πρόδωσε.
Ήμουν από τους τυχερούς που έτυχε να τον ακού-
σουν στις τελευταίες του εμφανίσεις. Και τον είδα να
μεταμορφώνεται στην πίστα παρά τα προβλήματα
υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Να μην ξεχωρίζει
τους θαμώνες αν ήταν πλούσιοι ή φτωχοί. Να δίνει
την ψυχή του πάνω σε αυτή για όλους. Ο Τόλης Βο-
σκόπουλος ήταν πραγματικός άρχοντας. Όσο και
αν… πλήρωσε αυτή την πλευρά του εαυτού του, δεν

μετάνιωσε ούτε στιγμή. Το 1971 έγραψε τη σύνθεση
του τραγουδιού «Αδέλφια μου, αλήτες, πουλιά», το
οποίο ερμήνευσε ο Γιάννης Βογιατζής και κέρδισε το
πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλο-
νίκης. Για παραπάνω από 35 χρόνια όλες του οι εμ-
φανίσεις ήταν sold out, με τον πρίγκιπα να αποθεώ-
νεται από τους φανατικούς θαυμαστές. 

Τραγούδια-επιτυχίες όπως «Δυο καρδιές», «Το
φεγγάρι πάνωθέ μου», «Μα εγώ αγαπώ μία», «Και
εσύ θα φύγεις», «Γλυκά πονούσε το μαχαίρι», «Οι
άντρες δε μιλούν πολύ», «Άιντε στην υγειά της»,
«Αδέλφια μου, αλήτες, πουλιά», «Ανεπανάληπτος»,
«Πριν χαθεί το όνειρο μας», «Της Χελιδονούς το ρέ-
μα», «Τσιγγάνα για χατίρι σου», «Ψύλλοι στα αφτιά
μου», «Μου χρωστάει μια αγάπη η ζωή», «Ξανθιά
αγαπημένη Παναγιά» και πόσα άλλα, όλα αγαπημέ-
να. Ο Τόλης Βοσκόπουλος αγαπήθηκε γιατί παρέμει-
νε αυθεντικός σε όλα του. Ένα λαϊκό παιδί από την
Κοκκινιά που ενσάρκωσε το όνειρο. Για αυτό και θα
μείνει για πάντα ανεπανάληπτος. Τα θερμά μας συλ-
λυπητήρια στην οικογένειά του...

Το παιδί από την Κοκκινιά που κατέκτησε το όνειρο 

Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν
πραγματικός άρχοντας. Όσο και αν…
πλήρωσε αυτή την πλευρά του εαυτού
του, δεν μετάνιωσε ούτε στιγμή


