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Ε
ιλικρινά δεν θυμόμαστε σύζυγο πρωθυπουρ-
γού να έχει δεχτεί τόσες επιθέσεις και χτυπή-
ματα κάτω από τη ζώνη. Ο λόγος για τη Μαρέβα

Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, που σχεδόν εμμονικά κάθε
Κυριακή δέχεται επίθεση από τον Κώστα Βαξεβάνη
και την εφημερίδα του, το «Documento».

Δεν ξέρουμε ειλικρινά εάν ο λόγος είναι ότι «χτυπά-
με τη Μαρέβα για να… πέσει ο Μητσοτάκης». Θα είμα-
στε οι τελευταίοι που θα υποστηρίζαμε ότι η σύζυγος
του πρωθυπουργού χρειάζεται υπερασπιστές. Η ίδια,
εξάλλου, έχει δείξει ότι μπορεί μια χαρά να υπερασπί-
ζεται τον εαυτό της και μάλιστα με επιτυχία. Αυτό δεν
σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχτούμε τη λογική «ο σκο-
πός αγιάζει τα μέσα». Διότι ο σκοπός σε αυτήν την
ιστορία δεν είναι ηθικός. Μιλάμε για «δολοφονία χα-
ρακτήρα» που γίνεται μεθοδικά και εσκεμμένα. Με

μόνη κατηγορία, ότι μια γυναίκα πρέπει να… πυροβο-
λείται επειδή είναι σύζυγος του πρωθυπουργού. Είναι
το ίδιο ανήθικο όπως αυτό που έγινε με τη Μαρία Σάκ-
καρη. Που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να της επιτεθεί από τη
στιγμή που έγινε γνωστή η σχέση της με τον γιο του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, Κώστα.

Φαίνεται ότι έχει χαθεί κάθε μέτρο. Όλα γίνονται θυ-
σία στον βωμό της κομματικής γραμμής και των μικρο-
κομματικών τακτικών. Ενός αντάρτικου πόλεων που
δεν γίνεται με σφαίρες αλλά με… λάσπη. Μόνο που
έχουν το ίδιο εγκληματικό αποτέλεσμα. Είναι να απο-
ρεί κανείς με αυτές τις λογικές και κυρίως με το ότι τις
αγκαλιάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ο νεο…αυριανισμός μόνο σε επικίνδυνα μονοπάτια
μπορεί να οδηγήσει.

Διότι οι τακτικές αυτές δεν απαξιώνουν πρόσωπα,

που έτσι και αλλιώς μπορούν και προσφεύγουν στη δι-
καιοσύνη, αλλά απαξιώνουν την πολιτική. Τις τακτικές
«λάσπη στον ανεμιστήρα» τις πλήρωσε ακριβά ο τόπος.
Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα ίσιωμα με μόνο κέρδος
να πλήξουμε τον αντίπαλο.

Η πολιτική πρέπει να γίνεται με όρους επιχειρημά-
των και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων. 

Οι ευθύνες ανήκουν για όσα συμβαίνουν εξ ολοκλή-
ρου στον κ. Τσίπρα. Όσο υιοθετεί αυτήν την τακτική,
όσο σιωπά σε αυτά τα φαινόμενα, επιβεβαιώνει όσους
τον κατηγορούν ότι κρύβεται πίσω από τέτοια δημοσι-
εύματα. 

Ότι σε αυτήν την πορεία προς τον κατήφορο δεν είναι
απλώς συμμέτοχος, αλλά πρωταγωνιστής, για να μην
πούμε υποκινητής. Ότι τελικά Τσίπρας - Βαξεβάνης,
Πολάκης είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος…
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E
να ακόμα βήμα ενίσχυσης των
περιφερειακών συνεργασιών
και της σταθερότητας στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Ανατολι-

κής Μεσογείου, στη βάση του Διεθνούς
Δικαίου, έγινε χθες στην Αθήνα με την
Τριμερή Ελλάδας - Κύπρου - Ιορδανίας
που έλαβε χώρα στο Ζάππειο.

«Η Σύνοδος Κορυφής αντανακλά τη δέ-
σμευση των χωρών μας για την προώθηση
της ειρήνης, της σταθερότητας και της
ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Θα
μας δώσει τη δυνατότητα να ανοίξουμε
τον δρόμο για έναν ταχύτερο συντονισμό
των δράσεών μας προς όφελος των λαών
μας και προς όφελος της ευρύτερης πε-
ριοχής», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ο οποίος υποδέχθηκε στην Αθήνα τον
Νίκο Αναστασιάδη και τον βασιλιά Αμ-
πντάλα της Ιορδανίας. 

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι από την
πρώτη σύνοδο κορυφής το 2018 έχει ση-
μειωθεί πρόοδος, καθώς οι τρεις χώρες
έχουν επεκτείνει και εμβαθύνει τη συνερ-
γασία τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Επί
τάπητος τέθηκαν, φυσικά, περιφερειακά
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η κα-
τάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λι-
βύη και τη Συρία, τη Μέση Ανατολή γενι-
κότερα, συνέχισε. Ο πρωθυπουργός τόνι-
σε πως οι τρεις χώρες είναι αποφασισμέ-

νες να διευρύνουν την εταιρική τους σχέ-
ση, να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και
να προωθήσουν περαιτέρω τον συντονι-
σμό τους σε πολιτικά και οικονομικά ζητή-
ματα, αλλά και στον τομέα της ασφάλειας.

Κοινή δήλωση
Όπως αναφέρεται και στην κοινή δήλω-

ση της Τριμερούς Συνόδου, επί τάπητος
τέθηκαν τα ζητήματα του Κυπριακού και
της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Όπως αναφέρεται, οι ηγέτες «τόνι-
σαν τη στήριξη σε μια δίκαιη, συνολική και
βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού, σύμφω-
να με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και
το Διεθνές Δίκαιο».

«Όλα τα μονομερή μέτρα ή ενέργειες
που δεν συνάδουν με σχετικά ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δί-
καιο ή υπονομεύουν τις προσπάθειες για
ειρηνική λύση μέσω διαπραγματεύσεων
πρέπει να σταματήσουν. Οι ηγέτες υπο-
γράμμισαν τη σημασία του ρόλου της Ει-
ρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων

Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) στη διαφύ-
λαξη της ειρήνης και της σταθερότητας
σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές
των Ηνωμένων Εθνών. Τόνισαν, επίσης,
ότι μια συνολική διευθέτηση του Κυπρια-
κού δεν θα ωφελήσει μόνο τον λαό της
Κύπρου, αλλά, επίσης, θα συμβάλει ση-
μαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα
της περιοχής», αναφέρεται ακόμα. 

Σε ένα έμμεσο πλην όμως σαφές μήνυ-
μα προς την Τουρκία, οι τρεις ηγέτες τόνι-
σαν ότι μια σταθερή Μεσόγειος αποτελεί
στρατηγική προτεραιότητα της περιοχής
και κάλεσαν όλες τις χώρες της περιοχής
να σεβαστούν την κυριαρχία, τα κυριαρχι-
κά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία που
έχει κάθε κράτος επί των θαλάσσιων ζω-
νών του σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο,
ιδίως το Δίκαιο της Θάλασσας. «Για τον
σκοπό αυτό, οι ηγέτες τόνισαν τη σημασία
της δέσμευσης σε έναν εποικοδομητικό
διάλογο και διαπραγματεύσεις, σύμφωνα
με το Διεθνές Δίκαιο», σημειώνεται.

Και κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάν-
τησης του πρωθυπουργού με τον βασιλιά
της Ιορδανίας, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε
τον Ιορδανό μονάρχη για τις εξελίξεις στα
ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό και την πο-
ρεία της πανδημίας, με την Ελλάδα να δια-
θέτει 150.000 δόσεις εμβολίου στη χώρα. 

Στην Αθήνα επικρατεί ικανοποίηση για

τη σαφή δήλωση του Ζοζέπ Μπορέλ, με
την οποία προαναγγέλλει ότι οι Ευρωπαίοι
υπουργοί Εξωτερικών θα αξιολογήσουν
τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας
στα Κατεχόμενα και θα εξετάσουν «τα μέ-
σα και τις επιλογές» που διαθέτει η Ε.Ε.
για την υπεράσπιση των συμφερόντων
της. Στην Αθήνα, αυτή η αναφορά ερμη-
νεύεται σαν καμπανάκι στην Άγκυρα και
για πιθανές κυρώσεις ή αντιστροφή θετι-
κών μέτρων. 

Καίριο ρόλο στο παρασκήνιο για μια
ισχυρή διατύπωση έπαιξε ο Νίκος Δέν-
διας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,
με τη σαφή προειδοποίηση Μπορέλ να
καθιστά, σύμφωνα με διπλωματικές πη-
γές, σε αυτή τη φάση μη αναγκαία την
έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου
υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. Σήμερα, ο
Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τα κόμματα
για τις εξελίξεις στο Κυπριακό αλλά και τα
ελληνοτουρκικά.

Ένα ακόμα βήμα ενίσχυσης των
περιφερειακών συνεργασιών και
της σταθερότητας στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου έγινε στην Τριμερή
Ελλάδας - Κύπρου - Ιορδανίας

Τριμερής με πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Με στόχο να δώσει μήνυμα υπέρ της τόνωσης του εμβο-
λιασμού αναμένεται να βρεθεί στην Κρήτη αύριο ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες -και εφόσον δεν υπάρξουν ανατροπές- σκοπός είναι
να επισκεφτεί την Κινητή Μονάδα Εμβολιασμού του Εμβο-
λιαστικού Κέντρου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Στις 12.30
θα βρεθεί στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα συμμετέχει σε σύσκεψη
με τη διοικήτρια και τους υποδιοικητές της 7ης ΥΠΕ, τις δι-
οικήσεις ΠΑΓΝΗ και Βενιζελείου, τους διευθυντές Ιατρι-
κών Υπηρεσιών και τους συντονιστές - διευθυντές Covid-
19 ΠΑΓΝΗ και Βενιζελείου. Στις 13.30 θα επισκεφθεί το
εμβολιαστικό κέντρο Εσταυρωμένου. Κατ’ αυτό τον τρόπο

ο πρωθυπουργός θέλει να στείλει το μήνυμα για ακόμη με-
γαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στον εμβολιασμό, κα-
θώς μπορεί τις προηγούμενες μέρες τα «μαντάτα» να ήταν
ελπιδοφόρα, τα ραντεβού, όμως, αρχίζουν και φρενάρουν
και η προοπτική οικοδόμησης ενός τείχους ανοσίας σε πο-
σοστά άνω του 70% στις αρχές του φθινοπώρου αρχίζει και
αδυνατίζει. Το Ηράκλειο, άλλωστε, μαζί με το Ρέθυμνο
ήταν από τις περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη
στην Κρήτη και έγινε μεγάλη προσπάθεια για να «τιναχθεί
η βελόνα» των ραντεβού.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει αυτό το διάστημα να συν-
δέει τις περιοδείες και τις στοχευμένες επισκέψεις του

εκτός των τειχών με μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού, ακόμη
και αν επισκέπτεται και υποδομές ή μονάδες του πρωτογε-
νούς τομέα που συνδέονται και με το Ταμείο Ανάκαμψης.
Άλλωστε, ο ίδιος στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Χαλκίδα
είχε υπογραμμίσει την ανάγκη για πειθώ… πόρτα πόρτα,
καθώς η οριζόντια στρατηγική και το κεντρικό μήνυμα που
εκπέμπονται φτάνουν προοδευτικά στα όριά τους. Εξ ου
και έχει δοθεί μεγάλη σημασία στην ενεργοποίηση των το-
πικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων αλλά και της Εκ-
κλησίας προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των έως τώ-
ρα διστακτικών στην Επιχείρηση «Ελευθερία».

ΓΓιώργος Ευγενίδης

Σ
ε πνεύμα εθνικής σύμπνοιας,
πνεύματος ακατάλυτων δεσμών
με τους αποδήμους και κοινής
γραμμής σύμπλευσης απέναντι

στην τουρκική επιθετικότητα εμφανίστηκαν
από το βήμα της 13ης Γενικής Συνέλευσης
της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής
Ένωσης Ελληνισμού ο πρωθυπουργός και ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Η πατρίδα σάς χρειάζεται δίπλα της ως
πρεσβευτές των αξιών της αλλά και ως
συμπαραστάτες της σε όλα τα μέτωπα», εί-
πε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης κατά τον χαιρετισμό του στη συνεδρία-
ση της 13ης Γενικής Συνέλευσης της Παγ-
κόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελ-
ληνισμού (ΠαΔΕΕ), κάνοντας ταυτόχρονα
και αναφορά στον στίχο «είτε με τις αρχαι-
ότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων, οι
κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία».

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, ο
κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τη συμβολή τους «στην αναβάθμιση
της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή
αλλά και στην εθνική προώθηση των εθνι-
κών μας δικαίων. Οι ομογενείς μας, άλλω-
στε, συγκροτούν εκτός των συνόρων μας
μια δεύτερη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που προ-
κόβει, μια Ελλάδα που ξεπερνά εμπόδια,
μια Ελλάδα που ξεχωρίζει».

Με την ευκαιρία που του προσέφερε και

η τριμερής σύνοδος Ελλάδας - Κύπρου -
Ιορδανίας, που διεξάγεται την ίδια μέρα
στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε
τόσο στην τουρκική επιθετικότητα όσο και
στη βοήθεια που μπορεί να παράσχει ο
απόδημος ελληνισμός.

«Η τουρκική επιθετικότητα εναντίον της
Κύπρου αλλά και κατά των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της Ελλάδας συνεχίζεται. Σας
είναι εξάλλου γνωστοί οι προκλητικοί χει-
ρισμοί της Άγκυρας στα Κατεχόμενα της
Μεγαλονήσου. Γνωστή, όμως, σας είναι και
η διεθνής ασπίδα που υψώθηκε απέναντι
στην Τουρκία για να προστατέψει τη διεθνή
νομιμότητα. Και σε αυτή την κινητοποίηση
ο ρόλος του παγκόσμιου Ελληνισμού, ο ρό-
λος όλων σας, της καθεμιάς και του καθένα
ξεχωριστά, είναι ανεκτίμητος», υποστήριξε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αλέξης Τσίπρας: «Εκτός συνόρων
εκπροσωπούμε όλοι την Ελλάδα»

«Έξω από τη χώρα είμαστε όλοι εκπρό-
σωποι της Ελλάδας και εσείς οι σημαντικό-
τεροι εκπρόσωποι του Ελληνισμού», επισή-

μανε από τη δική του πλευρά ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ίδιο βή-
μα της 13ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκό-
σμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελλη-
νισμού, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι
«όπως έχω πει κατά καιρούς, οι σημαντικό-
τεροι πρέσβεις της χώρας είστε εσείς, οι εκ-
πρόσωποι της ελληνικής ομογένειας».

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρέλειψε να το-
νίσει ότι «η δύναμη που διαθέτει η ελληνική
ομογένεια σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί
τεράστιο εθνικό κεφάλαιο, που πρέπει να
στηριχθεί ενεργά και πρέπει να αξιοποι-
ηθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά».

«Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο του δυ-
ναμικού ρεαλισμού που έχουμε ανάγκη»,
πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας, «είναι η προώθηση
μιας ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερι-
κής πολιτικής που ταυτίζει το εθνικό μας
συμφέρον με την αναβάθμιση του διεθνούς
μας ρόλου ως πυλώνα ειρήνης και σταθε-
ρότητας στην περιοχή, που προασπίζει τα
κυριαρχικά μας δικαιώματα και επιδιώκει
ενεργά λύσεις των διαφορών που μας αφο-
ρούν βάσει του Διεθνούς Δικαίου».

Προσκλητήριο εμβολιασμού (και) από το Ηράκλειο της Κρήτης

Οι απόδημοι «ένωσαν»
Μητσοτάκη - Τσίπρα 

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός
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Ήρθη η ασυλία 
Βελόπουλου
Άρθηκε η βουλευτική ασυλία του
προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυ-
ριάκου Βελόπουλου κατόπιν ψηφο-
φορίας χθες στην Ολομέλεια της
Βουλής έπειτα από μήνυση που είχαν
καταθέσει δύο Ρομά για δηλώσεις
του σε τηλεοπτική εκπομπή σχετικά
με πρόταση νόμου που είχε καταθέ-
σει η Ελληνική Λύση, η οποία προ-
έβλεπε να επιτρέπεται η οπλοκατοχή
για αυτοάμυνα. Οι δηλώσεις αυτές
θεωρήθηκαν από τους μηνυτές και
την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βου-
λής ότι εμπεριείχαν ρατσιστικές
απόψεις. Οι εννέα βουλευτές της Ελ-
ληνικής Λύσης ψήφισαν «όχι» στην
άρση της ασυλίας του, ενώ οι 263 πα-
ρόντες βουλευτές όλων των κομμά-
των ψήφισαν «ναι».
Ο ίδιος ο κ. Βελόπουλος, μιλώντας
στην Ολομέλεια, ζήτησε την άρση της
ασυλίας του, σημειώνοντας ότι δεν
θα επικαλεστεί το Σύνταγμα για να
αναφερθεί στην ελευθερία και στο
δικαίωμα των βουλευτών να εκφρά-
ζουν τη γνώμη τους και να ψηφίζουν
κατά συνείδηση. Ο κ. Βελόπουλος
επέμεινε στα όσα είχε πει, δηλώνον-
τας ότι πρόκειται περί πολιτικής θέ-
σης. Αφηγούμενος το περιστατικό,
ανέφερε ότι «πριν από μερικούς μή-
νες τρεις εγκληματίες εισέβαλαν στο
σπίτι ενός γέροντα στη Μεσσήνη, πή-
γαν να τον σκοτώσουν και πάνω στην
πάλη ο γέροντας πυροβόλησε και
τραυμάτισε θανάσιμα έναν από τους
τρεις εγκληματίες. Οι τρεις εγκλημα-
τίες έτυχε να είναι Ρομά. Μίλησα για
το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Η άπο-
ψή μου είναι ότι η ποινή για τέτοιες
ενέργειες πρέπει να είναι τα ισόβια.
Επισημαίνω ότι δεν αναφερόμουν
στους Ρομά γενικώς».



Γκρίνια
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος εξέδωσε ανακοίνω-

ση με την οποία διαμαρτύρεται για τα νέα μέτρα, σημειώνοντας ότι «αποτε-
λούν ευθεία προσβολή στο συνταγματικό δικαίωμα στην εργασία». Σύμ-
φωνα με την ΠΟΘΑ, χρειάζονται άμεσες κινήσεις για να μη συνεχιστεί ο
διχασμός της ελληνικής κοινωνίας παρά τις πρωτόγνωρες καταστάσεις με
την πανδημία. 

Άλλα πάλι
Η μετάλλαξη Beta του Covid,
που εξαπλώνεται στη Γαλλία,
μπορεί να παρακάμψει τα εμ-
βόλια, προειδοποιεί Βρετανός
επιστήμονας που συνεργάζε-
ται με την κυβέρνηση του
Μπόρις Τζόνσον. 
Η βρετανική κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε πως οι ταξιδιώτες
που επιστρέφουν από τη Γαλ-
λία -σε αντίθεση με άλλους
πορτοκαλί προορισμούς- πρέ-
πει να συνεχίσουν να μένουν
σε καραντίνα ακόμη και αν εί-
ναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Είναι δυνατόν;
Η αποκάλυψη ότι μουσουλμάνα κακοποιήθηκε
στην πλατεία Βάθης από αστυνομία της Σαρίας,
ανοίγει πλέον τον ασκό του Αιόλου. Η περιβόητη
αστυνομία της Σαρίας είναι ένα τρομακτικό φαι-
νόμενο που έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, κυρίως όμως στο Λονδίνο.
Είναι όμως η πρώτη φορά που στην Ελλάδα μα-
θαίνουμε ότι συνέβη κάτι παρόμοιο. Και μάλι-
στα έρχεται στο φως από φιλοκυβερνητική
εφημερίδα.

Η διαγραφή
Θετική εξέλιξη η απόφαση του οικονομικού επιτελεί-

ου να φέρει νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των οφει-
λών που «γεννήθηκαν» εν μέσω πανδημίας.

Αυτό σημειώνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χα-
τζηθεοδοσίου. 

Με επιχειρήσεις πάντως εγκλωβισμένες σε χρέη, δεν
μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική. Μόνο η δια-
γραφή μέρους των οφειλών αυτών μπορεί να δώσει
«ανάσα».

Συμμαχικός κόμβος η Αλεξανδρούπολη

Μ
ε την Αλεξανδρούπολη να αποκτά όλο και
πιο σημαντικό ρόλο στους αμερικανονα-
τοϊκούς σχεδιασμούς για την περιοχή, με

την ενεργό συμμετοχή και στήριξη των ελληνικών
κυβερνήσεων, εικόνες σαν και τις πρόσφατες με το
τεράστιο αεροπλανοφόρο και την απόβαση ισχυ-
ρών δυνάμεων θα είναι όλο και πιο συχνές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ προωθούν την επέκτα-
ση του αγωγού καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων
προς την Αλεξανδρούπολη, ώστε να εξυπηρετεί

τον ανεφοδιασμό των αμερικανονατοϊκών στρα-
τευμάτων που όλο και πιο συχνά εξορμούν από
εκεί προς περιοχές όπου ανεβαίνει το θερμόμετρο
της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Η σχεδιαζόμενη
επέκταση πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από νατοϊ-
κά κονδύλια. Σήμερα, ο αγωγός καυσίμου των ενό-
πλων δυνάμεων ξεκινά από την Ελευσίνα και κα-
ταλήγει στην Καβάλα, ενώ είναι συνδεδεμένος με
τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ σε Ασπρόπυργο και Θεσ-
σαλονίκη.

ΠΕΜΠΤΗ 29 IOYΛIOY 2021

OLITICALP ETN5

Ενας τοπικός δήμος στην Κίνα απαγόρευσε
στους Κινέζους κατοίκους που δεν έχουν εμ-
βολιαστεί να εισέρχονται σε δημόσιους χώ-

ρους, όπως εμπορικά κέντρα, σταθμούς δημόσιας
συγκοινωνίας και σούπερ μάρκετ. 
Εν τω μεταξύ, στους δημόσιους υπαλλήλους σε ολό-
κληρη την Κίνα θα αναστείλουν επίσης την καταβολή
των μισθών τους, εάν δεν εμβολιαστούν, ανέφερε
ανακοίνωση του καθεστώτος.
Σύμφωνα με πηγές στο Τάνε, μια κομητεία που βρί-
σκεται στην επαρχία Χανάν, μόνο με απόδειξη εμβο-
λιασμού θα επιτρέπεται σε έναν πολίτη να έχει πρό-
σβαση σε τοπικούς δημόσιους χώρους, συμπεριλαμ-
βανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ή οι εργολάβοι που δεν εμ-
βολιάζονται δεν θα πληρώνονται ούτε θα επιτρέπεται
να εργάζονται, ανέφερε επίσημη ανακοίνωση σχετι-
κά με την προώθηση του εμβολιασμού, που εκδόθηκε
από το Κέντρο Διοίκησης και Πρόληψης της Covid-19
της Τάνε. 
Ο νέος κανόνας εφαρμόζεται σε κάθε δημόσιο υπάλ-
ληλο σε ολόκληρη την κομητεία που πληροί τις προ-
ϋποθέσεις εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένων των
έκτακτων εργαζομένων και των συνταξιούχων που
εργάζονται. 
Μια άλλη πρόσφατη ανακοίνωση από την πόλη Ρουι-
χίν στην επαρχία Τσιανχί ανέφερε ότι οι επιλέξιμοι
εργαζόμενοι -συμπεριλαμβανομένων των συγγενών
τους εντός τριών γενεών- θα πρέπει να ολοκληρώ-
σουν τον εμβολιασμό τους σε περιορισμένο χρονικό
διάστημα.
Ο επίσημος λογαριασμός του Ruijin Radio & TV Sta-
tion δήλωσε στο WeChat, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα
κοινωνικών μέσων στην Κίνα, ότι οποιοσδήποτε άνω
των 18 ετών θα πρέπει να ολοκληρώσει τον εμβολια-
σμό έως τις 25 Αυγούστου.
Η ανακοίνωση απαιτεί επίσης από τους μαθητές να
υποβάλουν πιστοποιητικά εμβολιασμού όλων των με-
λών της οικογένειας πριν από την εγγραφή στο σχο-
λείο.
Το Tanghe Converged Media Center ανέφερε ότι οι
αρχές ξεκίνησαν μια ψυχολογική εκστρατεία για να
εξαφανίσουν τους… μη εμβολιασμένους.
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια διάθεση στο κοινό
ότι «ο εμβολιασμός αποδεικνύει τον πατριωτισμό»,
αφήνοντας όσους δεν εμβολιάστηκαν σε δίλημμα.
Οι προσπάθειες της προπαγάνδας περιλαμβάνουν δη-
μοσίευση συνθημάτων, μετάδοση από οθόνες LED και
μεγάφωνα, ενώ επιστρατεύονται και οχήματα για
προπαγάνδα γύρω από πόλεις και χωριά.
Όταν οι Κινέζοι δίνουν ιδέες….

Βασίλης Tαλαμάγκας

Κινεζική μέθοδος
κατά αρνητών 

anetnews24@gmail.com 



Π
έθανε στην Ψέριμο, όπου κατά
καιρούς διέμενε, σε ηλικία 94
χρόνων ο Αντώνης Βεζυρόπουλος, ο

οποίος ήταν γνωστός ως ο «βοσκός των
Ιμίων». Ο Αντώνης Βεζυρόπουλος για
περισσότερο από είκοσι χρόνια διατηρούσε
περίπου σαράντα κατσίκια πάνω στις δύο
νησίδες, τις οποίες επισκεπτόταν ανελλιπώς
για όσο καιρό τού επέτρεπε η ηλικία του. Ο
εκλιπών έχει γράψει ιστορία με την
παρουσία του στα Ίμια και αποτελεί μια
εμβληματική μορφή που έχει βάλει τη δική
της σφραγίδα σχετικά με την ελληνικότητα
των δύο νησίδων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της ελληνικής γης που θα τον σκεπάσει…

Σεμινάρια στη Βουλή 
κατά των fake news 

Ειδική συνεδρίαση για τον ρόλο της
εκπαίδευσης απέναντι στην
παραπληροφόρηση και στα fake news
διοργανώνει για την ερχόμενη Πέμπτη στις
16.00 η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής, έπειτα από πρωτοβουλία του
προέδρου της Επιτροπής Βασίλη Διγαλάκη.
Ο κ. Διγαλάκης σημειώνει ότι σκοπός της
συνεδρίασης είναι να αναδειχθεί η σημασία
του ψηφιακού γραμματισμού και της
παιδείας στα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος,
σύμφωνα και με την έκθεση της
ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί βασικό
άξονα για την αντιμετώπιση της

παραπληροφόρησης και των
ψευδών ειδήσεων. Σωστή

πρωτοβουλία που έπρεπε να
έχει υλοποιηθεί εδώ και
χρόνια.

Περί υποχρεωτικότητας
εμβολίων στις Ε.Δ. 
Μπορεί ο πρωθυπουργός να αποφάσισε πως
δεν είναι ενδεδειγμένη λύση ο
υποχρεωτικός εμβολιασμός των
εκπαιδευτικών, καθότι όπως φαίνεται έχει
εμβολιαστεί πάνω από το 70% των καθηγητών
και των δασκάλων, αλλά εγώ θα επιμείνω ότι
υπάρχουν σκέψεις για επέκταση της
υποχρεωτικότητας στο Λιμενικό και στις
Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν έχουν καταλήξει
ακόμα ούτε ο Γιάννης Πλακιωτάκης ούτε ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος, αλλά δέχονται
εισηγήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και
κυρίως για λόγους εθνικής ασφαλείας. Δεν
είναι δυνατόν το στράτευμα να ταλαιπωρηθεί
σε κάποια δεδομένη στιγμή από μια
διασπορά του ιού, λέγουν όσοι ξέρουν… 
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«Έφυγε» 
ο βοσκός 
των Ιμίων

Τα βρήκαν ΔΕΗ - Μυτιληναίος 

Τα νέα δεδομένα για το βιομηχανικό ενεργειακό
κόστος και την ανάγκη για νέου είδους συμβάσεις
αναδεικνύει η συμφωνία ΔΕΗ - Αλουμίνιο Ελλά-
δος, που σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή
συνολικά των σχέσεων της ΔΕΗ με τη βιομηχανία.
Μετά από δέκα χρόνια ήρθε η συμφωνία της ΔΕΗ
με τον μεγαλύτερο καταναλωτή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη χώρα. Πρόκειται για την Αλουμίνιον, με
την κόντρα να έχει αίσιο τέλος. Μετά το «deal», οι
σχέσεις των δύο πλευρών αποκαθίστανται με την
Αλουμίνιον από το 2023 να ανεξαρτητοποιείται, ξε-
κινώντας παράλληλα την υλοποίηση του στόχου να
καταστεί η πρώτη πράσινη βιομηχανία αλουμινίου.
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, από το
2023 η εταιρεία θα στηριχθεί για την ηλεκτροδότη-
σή της στην καινούργια μονάδα ηλεκτροπαραγω-
γής που κατασκευάζεται σε βιομηχανικό συγκρό-
τημα του Αγίου Νικολάου.

Σαββίδης, αφεντικό στον ΟΛΘ
Τον πλήρη έλεγχο του Οργανισμού Λιμένος Θεσ-
σαλονίκης (ΟΛΘ) θα έχει αποκτήσει στις 28 Αυγού-
στου ο Ιβάν Σαββίδης. Εγκρίθηκε τελικά από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς το ενημερωτικό δελτίο της υποχρεωτικής δη-
μόσιας πρότασης της εταιρείας Belterra Inve-
stments που προβλέπει την απόκτηση του συνόλου
των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου με-
τοχών του ΟΛΘ της εταιρείας ονομαστικής εντός
τεσσάρων εβδομάδων. Η επίσημη έναρξη της δια-
δικασίας θα γίνει αύριο, Παρασκευή 30/7.

60 δισ. δολάρια ζεστό χρήμα
ρίχνουν οι Αμερικανοί
Οι Αμερικανοί είναι αποφασισμένοι να ρίξουν ζε-
στό χρήμα για επενδύσεις σε όσους δεν συνδέον-
ται στενά - εμπορικά με την Κίνα. Μιλάμε για ποσά
των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αμερικανική
τράπεζα επενδύσεων DFC (U.S. International De-
velopment Finance Corporation) φέτος θα επεν-
δύσει περισσότερα κεφάλαια από ποτέ σε επενδυ-
τικά projects ανά τον κόσμο. Εκεί θα έχει ενδιαφέ-
ρον να μπει και η Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι
ακριβείς προϋποθέσεις, αλλά αυτές οι δουλειές
δεν χάνονται…

Από τους πρώτους που έσπευσαν να ευχηθούν
στον ασθενούντα υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη ήταν
ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα Τζέφρι
Πάιατ. Του έστειλε μέσω Twitter το… «perastika
my friend». Τι γλώσσα είναι αυτή, κύριε πρέσβη;
Greeklish; Αφού γνωρίζετε ελληνικά, γιατί δεν το
γράφετε σωστά;
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Ο δήμαρχος Ιθάκης είχε ζητήσει με επιστολή του στον Γρηγόρη Δημητριάδη και στη Σοφία Ζαχαράκη επιχορή-
γηση για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις φθορές που υπέστη το κτίριο που στεγάζει το Δημοτικό Σχολείο
Βαθέος μετά την εμφάνιση του ακραίου καιρικού φαινομένου «Ιανός». Τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους άμεσα
κι όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας: «Με μεγάλη μου χαρά συναντήθηκα με τον γενικό
γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος μου ανακοίνωσε πως με ενθάρρυνση της ιδιωτι-
κής πρωτοβουλίας θα πραγματοποιηθούν οι όποιες εργασίες χρειαστούν τα κτίριά μας για να μπορέσουν τον Σε-
πτέμβριο να υποδεχτούν, καταλλήλως, τα παιδιά μας και ξεκινάμε από βδομάδα τα έργα. Ευχαριστώ θερμά τον κ.
Δημητριάδη για τη συνδρομή του, αποδεικνύεται εμπράκτως και για δεύτερη φορά ότι είναι πραγματικός φίλος
της Ιθάκης».

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ πληρώνει 
τα σπασμένα στο Κατάρ

Τα σπασμένα της προηγούμενης διοίκησης του
ΑΚΤΩΡ καλείται να πληρώσουν οι νέοι ιδιοκτήτες της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η εταιρεία πληροφορήθηκε από το Διε-
θνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου ότι η κοινοπραξία στην οποία συμμε-
τείχε η ΑΚΤΩΡ για την εκτέλεση της «χρυσής γραμ-
μής» στηΝ Ντόχα του Κατάρ θα πρέπει να πληρώσει
98,5 εκατ. ευρώ σε υπεργολάβο. Το έργο ξεκίνησε το
2017 και ολοκληρώθηκε το 2020, δηλαδή επί της διοί-
κησης Εξάρχου, και οι… περιπέτειες στην Αραβία κο-
στίζουν στην εταιρεία 31,5 εκατ. δολάρια. Πάντως η
νυν διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν ανησυχεί, καθώς
αφενός το πρόστιμο είναι μαχητό, αφετέρου από αντί-
στοιχη διαιτησία στην Αλβανία κατοχυρώθηκαν υπέρ
της πάνω από 25 εκατ. δολάρια.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Βρήκαν νέο αφήγημα 
στον ΣΥΡΙΖΑ

Ήδη κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ πάνε τη
βαλίτσα ακόμα πιο μακριά. Για να εί-
μαι σαφής, την πάνε στα άκρα και
έχουν αρχίσει να αρθρογραφούν βα-
σιζόμενοι στο επιχείρημα ότι η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, κυρία Αικα-
τερίνη Σακελλαροπούλου, οφείλει να
παραιτηθεί. Να παραιτηθεί η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας επειδή δεν
παρασημοφορήθηκε ο ριζοσπάστης
ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος;
Γελάνε και τα τσιμέντα βέβαια με αυτή
την επιχειρηματολογία, αλλά οκέι, δη-
μοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί
να λέει ό,τι θέλει. Λέγουν λοιπόν, με-
ταξύ άλλων, ότι η κυρία Σακελλαρο-
πούλου έχει απογοητεύσει πολλούς
από όσους τη στήριξαν εξαρχής και
πίστεψαν σε αυτήν, γιατί δεν είναι αρ-
κετά «δικαιωματίστρια» και δεν υπε-
ρασπίζεται όσο θα έπρεπε τη «διαφο-
ρετικότητα» και διάφορα άλλα όμορ-
φα και ριζοσπαστικά. Μόνο που η πα-
ραίτηση από την ΠτΔ δεν είναι κάτι
απλό. Είναι μια πολιτική διαδικασία
που δημιουργεί συνθήκες πολιτικού
αδιεξόδου και το ερώτημα είναι «ποι-
ον ή ποιους θα βολέψει μια τέτοια εμ-
πλοκή;». Εκτός και αν μου πείτε ότι
κάποιοι εκ της αντιπολιτεύσεως πιέ-
ζουν προς αυτή την κατεύθυνση, προ-
κειμένου αργά ή γρήγορα να οδηγη-
θούμε σε εθνικές εκλογές. Ο σκοπός
δηλαδή αγιάζει τα μέσα… Μόνο που η
ΠτΔ δεν είναι εδώ για να ικανοποιεί
τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες του
καθενός από εμάς.

Η Γιάννα Αγγελοπούλου, μαθαίνω, είναι έτοιμη να βάλει μπροστά το νέο
project το οποίο οραματίζεται. Είναι η δημιουργία ενός Ινστιτούτου Τε-
χνητής Νοημοσύνης, όπως άλλωστε η ίδια προ μηνών είχε προαναγγείλει
μέσω τηλεοπτικής της συνέντευξης. Αφού ασχολήθηκε με τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες και τώρα με τα 200 χρόνια της Επανάστασης, βρήκε το επό-
μενο πάθος της. Δεν λέω, ωραίο και ενδιαφέρον το project, ελπίζω όμως
να το προχωρήσει με χρήματα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και όχι να δη-
μιουργηθεί άλλος ένας κρατικοδίαιτος φορέας. Άλλωστε η Γιάννα έχει
και την οικονομική επιφάνεια αλλά και τις γνωριμίες στον ιδιωτικό τομέα
για να στηρίξει κάτι τέτοιο. Ελπίζω να πέφτω μέσα στις προθέσεις της επι-
χειρηματία…

Το
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Διακοπές δεν το βλέπω να πηγαίνουν φέτος
οι υπουργοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τούς
είπε να φύγουν από 7 έως 15 Αυγούστου να
ξεκουραστούν… Απέφυγε τη λέξη
διακοπές. Δευτέρα 16 Αυγούστου τούς
θέλει όλους εδώ. Μην πάει ο νους σας στο
«κακό». Πρέπει ο κρατικός μηχανισμός να
είναι έτοιμος τον Σεπτέμβρη να
αντεπεξέλθει στη μετάλλαξη Δέλτα.

Ο Δημητριάδης είναι πανταχού παρών και στην Ιθάκη

Το νέο όραμα 
της Γιάννας

Από το γάλα στα… κοτόπουλα 
Φουντώνουν οι πληροφορίες και οι φήμες για την επόμενη κίνηση του

Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Μετά την πώληση της Chipita και την εξαγορά
του 21,5% των μετοχών της ΜΕΒΓΑΛ, ο γνωστός επιχειρηματίας ετοιμάζε-
ται να μπει στα πουλερικά και στα κοτόπουλα. Εξετάζει σοβαρά το ενδε-
χόμενο εξαγοράς της Νιτσιάκος, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία του
2019 εμφάνιζε κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ με αυξημένο κύκλο εργασιών στα
362 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις
ανέρχονταν στα 64 εκατ. ευρώ. Αν υπάρξει αναχρηματοδότηση των δανεί-
ων, οι πιθανότητες εξαγοράς είναι πολύ μεγάλες.

LOCK
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του
Γιάννη 
Ανδριανού

Βουλευτής 
Αργολίδας
της Ν.Δ. 
και αντιπρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής 
Μορφωτικών 
Υποθέσεων

Ε
άν ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος
να τηρήσει την υπόσχεσή του και να κάνει
εκλογές στο τέλος της τετραετίας, θα πρέπει

αναμφίβολα να συμπεριλάβει στον πολιτικό του
σχεδιασμό και μια οιονεί προεκλογική περίοδο
δυο ετών. Είναι προφανές ότι τα δύο μεγαλύτερα
κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και το
ΚΙΝ.ΑΛ., για δικούς του λόγους το καθένα, αμέσως
μετά τις «ήσυχες μέρες του Αυγούστου», θα κορυ-
φώσουν τις επιθέσεις τους προς την κυβέρνηση,
δημιουργώντας κλίμα πόλωσης και στοχεύοντας
να δυσχεράνουν τη διείσδυση που επιχειρεί συ-
στηματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινωνικές
δεξαμενές που δεν ανήκουν παραδοσιακά στην
Κεντροδεξιά ή που απέχουν συνειδητά από την
πολιτική διαμάχη. 

Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ξορκίσει την εσωστρέ-
φεια, την αδυναμία να εισπράξει την όποια φθορά
καταγράφει η κυβέρνηση, τον πολιτικό διπολισμό
στο εσωτερικό του, με την οργανωμένη βάση του
να ομνύει στη ριζοσπαστική Αριστερά και το προ-

ερχόμενο από το παλαιό ΠΑΣΟΚ κομμάτι του να
αναμένει υπομονετικά τη διεύρυνση προς την
Κεντροαριστερά. Αυτά τα δομικά προβλήματα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε συνδυασμό με
την επιθετική πολιτική που ασκεί ο κ. Μητσοτάκης
προς κοινωνικά στρώματα τα οποία εκτείνονται
ως «τις παρυφές της Αριστεράς», όπως έλεγε ο
ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, υποχρεώνουν την
Κουμουνδούρου σε επιχείρηση υπέρβασης διά
της πολιτικής εντάσεως. 

Από την άλλη πλευρά, οι εκλογές για την ανά-
δειξη ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής, οι ήδη δημο-
σιοποιημένες υποψηφιότητες των Ανδρέα Λοβέρ-
δου και Νίκου Ανδρουλάκη απέναντι στην -επίσης
εκ νέου υποψήφια- Φώφη Γεννηματά, αλλά και οι
ως τώρα επιπτώσεις στην εικόνα του κόμματος
από τις παράλληλες προεκλογικές δράσεις των
υποψηφίων επιβάλλουν στην πρόεδρο του
ΚΙΝ.ΑΛ. να εντείνει ακόμα περισσότερο τις επιθέ-
σεις της εναντίον της κυβέρνησης. Το πρόβλημα
εδώ είναι ότι η κυρία Γεννηματά έχει ήδη υιοθετή-

σει μια ρητορική υψηλών τόνων από καιρό, με
αποτέλεσμα να είναι «δίκοπο μαχαίρι» η περαιτέ-
ρω όξυνση εκ μέρους του ΚΙΝ.ΑΛ. Μένει να δούμε
πώς το δεύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης θα δια-
χειριστεί τη συγκυρία αμέσως μετά τις διακοπές.

Το πρόβλημα, όμως, αγγίζει εκ των πραγμάτων
την κυβέρνηση. Μέσα σε ένα πολωμένο, οξυμμέ-
νο και πολλές φορές τοξικό κλίμα, ο ορθολογι-
σμός, το επιχείρημα, η κοινή λογική υποχωρούν
και κάποτε χάνονται στα θολά νερά της έντασης. 

Η εκλογολογία θα φουντώσει, το «όχι πια» θα
κυριαρχεί στις θέσεις της αντιπολίτευσης, οι δια-
δηλώσεις θα πυκνώσουν, κοντολογίς θα αρχίσει η
«ύστατη μάχη» των δυνάμεων που θέλουν την
ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μήπως και
δημιουργήσουν τις συνθήκες (που σήμερα προ-
φανέστατα δεν υπάρχουν) για την ευόδωση των
πόθων τους. Η απάντηση που θα δώσει πολιτικά η
κυβέρνηση θα έχει ενδιαφέρον για τους όρους, το
κλίμα, ίσως και τον χρόνο που θα στηθούν οι επό-
μενες κάλπες.

Α
υτές τις μέρες συζητιέται στην Ολομέλεια
της Βουλής ακόμη ένα νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-

των, που έρχεται να ενισχύσει και να συμπληρώ-
σει την πολύ σημαντική και ουσιαστική μεταρ-
ρυθμιστική δράση της κυβέρνησης της Νέας Δη-
μοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κρί-
σιμο αυτό πεδίο. 

Με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα και
παρά τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και τις
έκτακτες ανάγκες διαχείρισης που αυτή επιβάλ-
λει, η κυβέρνηση τιμά όλες τις συγκεκριμένες δε-
σμεύσεις που ανέλαβε προεκλογικά έναντι των
πολιτών για την επιτακτικά αναγκαία ενίσχυση και
αναβάθμιση της εθνικής δημόσιας παιδείας.

Βασική θεμελιώδης πεποίθησή μας σε αυτή τη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια είναι ότι η δημόσια
εκπαίδευση αποτελεί το πιο πολύτιμο και αποτε-
λεσματικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας. Οι
οικογένειες που διαθέτουν τα οικονομικά μέσα
θα βρουν τον τρόπο να παράσχουν ποιοτική εκ-
παίδευση στα παιδιά τους. Το ζητούμενο και η
υποχρέωση της πολιτείας, λοιπόν, είναι να ενθαρ-
ρύνουμε τη διαρκή και ουσιαστική βελτίωση της
δημόσιας και δωρεάν παιδείας, ώστε κανένα παι-
δί να μη μείνει πίσω, χωρίς τις γνώσεις και τις δε-
ξιότητες που θα του επιτρέψουν να διεκδικήσει
με αξιώσεις τα όνειρά του.

Στην κατεύθυνση αυτή, είναι εξαιρετικά σημαν-
τικές οι προβλέψεις για την ενίσχυση της σχολι-
κής αυτονομίας: με την ελεύθερη επιλογή βιβλί-
ου, με τη μεγαλύτερη ευελιξία στις μεθόδους

αξιολόγησης των παιδιών, με την απλοποίηση της
καθημερινότητας των εκπαιδευτικών που σήμε-
ρα χρειάζεται να ζητούν έγκριση από τα κεντρικά
για το οτιδήποτε, με την αναβάθμιση του ρόλου
του σχολικού διευθυντή και των εκπαιδευτικών
σε θέσεις ευθύνης στο σχολείο, με τη δυνατότητα
συγκρότησης και λειτουργίας εκπαιδευτικών
ομίλων, ώστε τα παιδιά να αναπτύσσουν τα ενδια-
φέροντά τους πέραν των περιοριστικών υποχρε-
ώσεων της διδακτέας ύλης. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικές οι προβλέψεις για
την ίδρυση θέσεων στελεχών με αμιγώς παιδα-
γωγικό χαρακτήρα, για την ενίσχυση του ρόλου
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των
Συμβούλων Εκπαίδευσης, καθώς και του Σχολι-

κού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και
για την απλοποίηση, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και
τον εξορθολογισμό της διαδικασίας επιλογής των
στελεχών της εκπαίδευσης. 

Είναι εξαιρετικά σημαντική η εισαγωγή ενός
δίκαιου, μη τιμωρητικού συστήματος αξιολόγη-
σης για εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαί-
δευσης, ώστε να ενθαρρύνεται, να εντοπίζεται και
να επιβραβεύεται η δημιουργικότητα, η πρωτο-
βουλία, η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα
και να γίνονται οι βελτιωτικές παρεμβάσεις εκεί
όπου χρειάζεται. 

Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι χώρα παι-
δείας και πολιτισμού. Αυτή είναι η αποστολή μας,
αυτή είναι η εθνική μας ταυτότητα, αυτό είναι το
μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα και η προ-
ϋπόθεση κάθε αισιόδοξης σκέψης για το μέλλον
της πατρίδας. 

Η στρατηγική μας για την ουσιαστική αναβάθ-
μιση της δημόσιας παιδείας είναι ρητή και σαφής.
Και αυτήν ακριβώς την πολιτική συνεχίζει με συ-
νέπεια να υπηρετεί η κυβέρνηση, υλοποιώντας
τις δεσμεύσεις της, απαντώντας με αυτοπεποίθη-
ση και εμπεριστατωμένα επιχειρήματα σε κάθε
καλόπιστη κριτική αλλά και αφήνοντας αναπάν-
τητη την ιδεοληψία, τις κραυγές και τον λαϊκισμό,
ώστε οι εκφραστές τους να κριθούν από τους πο-
λίτες - από την τεράστια πλειοψηφία των Ελληνί-
δων και των Ελλήνων που πέρα από ιδεολογική
αφετηρία και εκλογική συμπεριφορά δεν δια-
πραγματεύονται την ποιότητα της παιδείας που θα
παρέχουμε στα παιδιά μας.

Δεν διαπραγματευόμαστε την ποιότητα 
της παιδείας που παρέχουμε στα παιδιά μας

Μόνη λύση για την αντιπολίτευση, η πόλωση

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος
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της 
Ευαγγελίας 
Λιακούλη

Kοινοβουλευτική 
τομεάρχης 
Εσωτερικών και
βουλευτής Λάρισας
του Κινήματος 
Αλλαγής, δικηγόρος

Α
υτές τις ημέρες αισθανόμαστε όλοι και όλες
πραγματική εθνική υπερηφάνεια για την
απίστευτη επιτυχία ενός Έλληνα με δύσκο-

λο στην προφορά όνομα, αλλά με τόσο μεγάλη ελλη-
νική ψυχή, του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ένα παιδί
φτωχών μεταναστών από τα παραμελημένα Σεπό-
λια, ο οποίος οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην
κατάκτηση του πρώτου τους πρωταθλήματος μετά
από 50 χρόνια, στον πιο «λαμπερό» μπασκετικό θε-
σμό, αυτόν του ΝΒΑ! 

Ο Γιάννης είναι φτωχικής καταγωγής, αλλά απί-
στευτα ταλαντούχος. Έχει μη συνηθισμένο όνομα,
αλλά πάντα πανηγυρίζει τις νίκες και τους τίτλους
του με την ελληνική σημαία στις πλάτες του. Δικαιο-
λογημένη λοιπόν η περηφάνια μας, δικαιολογημέ-
νος και ο θαυμασμός μας για το μεγαλείο ψυχής, αλ-
λά και τις ικανότητες αυτού του μεγάλου αθλητή…

Όπως βέβαια δικαιολογημένη είναι και η θυμηδία
μας για τους «όψιμους» παιάνες που επιφύλαξαν
στον Αντετοκούνμπο ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί
του και πολλοί βουλευτές της Ν.Δ. Πολιτικοί των
«χειραψιών» και των εκ των υστέρων posts στα so-
cial media, που προσπαθούν να «μπουν στο ίδιο κά-
δρο» με τους λαμπερούς και επιτυχημένους, δίχως

ωστόσο οι ίδιοι να έχουν κάνει κάτι για να φτιαχτεί
αυτό το… «κάδρο». 

Και εξηγούμαι:
Ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί του και πολλοί ση-

μερινοί βουλευτές της Ν.Δ. έδωσαν σκληρές μάχες
στο Κοινοβούλιο εναντίον του ν. 3838/2010 της κυ-
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ που εισήγαγε «Σύγχρονες
διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτι-
κή συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών», στερώντας τη δυνατότητα από την οι-
κογένεια Αντετοκούνμπο να πολιτογραφηθεί στη
χώρα μας.

Ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί του και οι βουλευ-
τές της Ν.Δ. με την ψήφο τους πέρσι στο σχετικό νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών (πλέον νόμο
4735/2020 περί «Τροποποίησης του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας»), έκαναν ακόμη πιο δύσκολη την
απόδοση ιθαγένειας και την πολιτογράφηση σε εκα-
τοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, που κατάγονται
από το εξωτερικό, αλλά ζουν επί δεκαετίες στη χώρα
μας. Ανθρώπους που μένουν στις ίδιες γειτονιές με
εμάς -συνήθως βέβαια σε… πιο χαμηλό όροφο-,
δουλεύουν στις ίδιες δουλειές μαζί μας -αν και συ-
νήθως σε… πιο χαμηλές θέσεις- και τα παιδιά τους

πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά μας, πολλές
φορές αριστεύοντας όπως και τα δικά μας.

Ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί του και οι βουλευτές
της Ν.Δ., παρότι τάσσονται με την «αριστεία» γενικά
και αόριστα, προφανώς δεν τάσσονται υπέρ και της
ίσης παροχής ευκαιριών σε ομάδες συνανθρώπων
μας, μόνο και μόνο λόγω του δύσκολου στην προφο-
ρά… ονόματός τους. Ακόμα και αν ανάμεσα σε αυτούς
τους «συμπολίτες» μας, που δεν μπορούν να αποκτή-
σουν εύκολα νομική οντότητα παρόμοια με τη δική
μας, εξαιτίας των νομοθετικών «τερτιπιών» της σημε-
ρινής κυβέρνησης, μπορεί να κρύβονται δεκάδες «Αν-
τετοκούνμπο», όχι αποκλειστικά στον αθλητισμό, αλλά
και στις τέχνες, τις επιστήμες, τις επιχειρήσεις και
όπου αλλού. «Κακό του κεφαλιού», βέβαια, του πρω-
θυπουργού, των υπουργών του και των βουλευτών της
Ν.Δ., αν έτσι αντιλαμβάνονται τον σύγχρονο, ανοιχτό
κόσμο της πραγματικής αριστείας, του πραγματικού
αγώνα και της ακλόνητης θέλησης για το καλύτερο.
Ωστόσο, θα ήταν ζήτημα προσωπικής και πολιτικής
συνέπειας και αξιοπρέπειας από πλευράς τους να πά-
ψουν τους εκ των υστέρων διθυράμβους για τους κατά
περίπτωση «Αντετοκούνμπο», ιδίως από τη στιγμή που
πολιτικά «η φωλιά τους είναι τόσο λερωμένη»…

Οι… «εκ των υστέρων» της Ν.Δ. και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η
Ευρώπη προσπαθεί να βρει λύσεις σε αρκετά
προβλήματα, που πολλές φορές αποδει-
κνύονται δισεπίλυτα.  Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

απαιτούν και διεκδικούν αλληλεγγύη και συνεργασία
σε όλα τα επίπεδα. 

Όλοι γνωρίζουμε την έντονη επεκτατική διάθεση του
κ. Ερντογάν, για αυτό η ηγεσία της Ευρώπης θα πρέπει
να αφήσει στο περιθώριο τις συστάσεις και να προβεί
σε αυστηρές οικονομικές κυρώσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος ηγείται απολυταρχικά, κατα-
πιέζοντας βασικές ελευθερίες και ελέγχοντας τα μέσα
ενημέρωσης, είναι πρακτικά σχεδόν «απόλυτος άρχον-
τας», με ένα ισχνό πλέον πέπλο δημοκρατικής νομιμο-
ποίησης, ενώ το «εθνικό φρόνημα», η υπερηφάνεια
των υπηκόων του, αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο
της επιβολής αλλά και της δημοφιλίας του.

Ο κ. Ερντογάν, ο πανίσχυρος πρόεδρος της Τουρκίας,
αναγκάστηκε την περασμένη εβδομάδα να κάνει στρο-
φή 180 μοιρών, που αποκάλυψε και την κακή του κρίση
αλλά και την πολιτική του αστάθεια.

Απέλυσε τον κ. Μελίχ Μπουλού, που επέβαλε ως
πρύτανη στο αναγνωρισμένου κύρους πανεπιστήμιο
Μπογκαζίτσι του Βοσπόρου τον Ιανουάριο. Η αναστρο-
φή του Τούρκου προέδρου ήρθε μετά από έξι μήνες
διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολη, που αντήχη-
σαν σε όλη τη χώρα, καθώς ήταν το μακροβιότερο μαζι-
κό κίνημα μετά την εξέγερση που σάρωσε τα αστικά
κέντρα και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Τουρκίας
στα μέσα του 2013.

Ο Τούρκος ηγέτης διεύρυνε την πρόσβαση στην ανώ-
τατη εκπαίδευση, τριπλασιάζοντας τον αριθμό των πα-

νεπιστημίων μέσα σε δυο δεκαετίες, παρέχοντας όμως
ποσότητα και όχι ποιότητα. Καθώς επέλεγε τους δικούς
του πρυτάνεις, το Μπογκαζίτσι απλώς αρνήθηκε να
αποδεχθεί μια ακαδημαϊκή μετριότητα, που είχε κατη-
γορηθεί για λογοκλοπή και που δεν μπορούσε καν να
κερδίσει την εκλογή του για μια έδρα του AKP το 2015.

Το κίνημα κατά του κ. Μπουλού και υπέρ της ακα-
δημαϊκής ελευθερίας αρνήθηκε να παραδοθεί, ακόμα
και την ώρα που οι υποστηρικτές του κατηγορήθηκαν
ως «τρομοκράτες» και «ανώμαλοι ΛΟΑΤ» από τον κ.
Σουλεϊμάν Σοϊλού, τον υπουργό Εσωτερικών της
Τουρκίας. 

Από τότε ο κ. Ερντογάν έχει κινηθεί αποφασιστικά
προς τον ολοκληρωτισμό, αντικαθιστώντας το κοινο-
βουλευτικό σύστημα της Τουρκίας με μια «ρωσικού τύ-
που προεδρία». Διορίζει σε θεσμικές θέσεις όπως η δι-
καιοσύνη, τα πανεπιστήμια και τα μέσα ενημέρωσης
«κομματικούς φίλους» του. Από τότε που έγινε η από-
πειρα πραξικοπήματος, έχει θέσει σε εφαρμογή «έκτα-
κτες εξουσίες» για να απολύσει περισσότερους από
100.000 ανθρώπους και να φυλακίζει σχεδόν κατά
βούληση.

Παρά τον μεγάλο πληθυσμό (πάνω από 80 εκατ.) και
την έκτασή της, το ΑΕΠ της Τουρκίας, αν και 3,5 φορές
μεγαλύτερο από το ελληνικό, δεν μπορεί να συγκριθεί
με της Γαλλίας ή της Ιταλίας, που είναι επίσης μεσογει-
ακές δυνάμεις. 

Οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου κ. Μακρόν, για την
παραβατικότητα της Τουρκίας στον χώρο της Μεσογεί-
ου, δίνουν ακριβώς το στίγμα των προθέσεων της Γαλ-
λίας για την αντιμετώπιση του Τούρκου προέδρου. 

Το γεγονός όμως ότι η Τουρκία διαθέτει εξαιρετικά
πολυάριθμες ένοπλες δυνάμεις, με ισχυρή αμυντική
βιομηχανία, κι ότι δεν διστάζει να τις χρησιμοποιήσει,
αυξάνει δραματικά την παρεμβατικότητα και τα περι-
θώρια της παραβατικότητάς της.

Ο κ. Ερντογάν και τα μέλη της κυβέρνησής του έχουν
επιδοθεί σε έναν «ύπουλο αγώνα» με τη χρήση fake
news για να παραποιούν τα γεγονότα. 

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης κ. Ιμάμογλου,
που προέρχεται από το CHP αλλά έχει προφίλ που μοι-
άζει κάπως με αυτό του κ. Ερντογάν, κατάφερε να δημι-
ουργήσει μια ευρεία συμμαχία κατά του AKP, δείχνον-
τας πως μπορεί κάποιος να σταματήσει τη διάλυση.

Με βάση τα σύγχρονα δόγματα, ο πόλεμος διεξάγε-
ται πλέον με κάθε μέσο, οικονομικό, διπλωματικό, πο-
λιτικό, κοινωνικό, ηλεκτρονικό και βέβαια στρατιωτικό,
με κύρια επιδίωξη όχι την κατάληψη και κατοχή εδα-
φών αλλά την επιβολή ενός συγκεκριμένου πλαισίου
ενεργειών στην αντίπαλη πλευρά όπως και την ταχεία
κατοχύρωση ενός «τετελεσμένου».

Δυστυχώς, σχέδιο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις
και στις ισορροπίες της σημερινής συγκυρίας δεν φαί-
νεται να υπάρχει, ούτε καν να καταστρώνεται. 

Η Ευρώπη οφείλει να δράσει αποτελεσματικά και να
περιορίσει τον κ. Ερντογάν. Δεν υπάρχουν περιθώρια
για νουθεσίες, ούτε για περαιτέρω συζητήσεις.

Η Τουρκία έχει αποδείξει ότι δεν καταλαβαίνει από
λόγια… Η διπλωματία για τη γείτονα χώρα είναι λέξη
«αλά καρτ». Οικονομικές κυρώσεις άμεσα για να δείξει
η Ε.Ε. ότι μπορεί να επιβάλει φραγμούς και να προστα-
τεύει τα κράτη-μέλη της.

Η Τουρκία προκαλεί με τη στάση της την Ε.Ε. σε όλα τα επίπεδα

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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«Ή
δημοσιεύεις την αλή-
θεια ή ακολουθούν τα
νόμιμα». Αυτό το μήνυ-
μα στέλνει στην εφημε-

ρίδα «Documento» και τον Κώστα Βαξε-
βάνη με εξώδικό της η Μαρέβα Γκραμ-
πόφσκι Μητσοτάκη. Στο νέο εξώδικό της η
σύζυγος του πρωθυπουργού μιλά για
ψευδή δημοσιεύματα ως «συνέχεια του
πολέμου λάσπης που έχετε κηρύξει σε
βάρος εμού και του συζύγου μου», όπως
αναφέρει.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη
χαρακτηρίζει αναληθή τα δημοσιεύματα
αναφορικά με τη σχέση της με γαλλική
εταιρεία, τονίζοντας ότι έχει παραιτηθεί
από τη διαχείριση της εν λόγω εταιρείας
από τις 3 Αυγούστου 2016.

Παράλληλα, καλεί την εφημερίδα του κ.
Βαξεβάνη να απέχει από οποιαδήποτε νέα
διάδοση προσβλητικών και δυσφημιστι-
κών ισχυρισμών σε βάρος της, ζητεί την
άμεση επανόρθωση της προσβολής της
με την αφαίρεση των ψευδών, προσβλητι-
κών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων
και, τέλος, να ακολουθήσει ένα επανορ-
θωτικό κείμενο, σύμφωνα με τον νόμο.

Τι αναφέρει στο εξώδικο
η Μαρέβα Μητσοτάκη

Μεταξύ άλλων, στο εξώδικο που έστειλε
η Μαρέβα Μητσοτάκη στον Κώστα Βαξε-
βάνη αναφέρει:

«Στο από 25 Ιουλίου 2021 κείμενό σας,
το οποίο δημοσιεύτηκε όχι μόνο στην
εφημερίδα “Documento” αλλά και στον
ιστότοπο documentonews επιχειρείτε για
μία ακόμη φορά να υποστηρίξετε το νέο
σας κατασκεύασμα, ότι δήθεν εγώ παρέ-
μεινα διαχειρίστρια της γαλλικής εταιρεί-
ας, στην οποία συμμετείχα, και ότι ουδέ-
ποτε μεταβίβασα τις μετοχές, που διατη-
ρούσα, στην ανωτέρω εταιρεία, προκειμέ-
νου να με κατηγορήσετε ότι δήθεν υπέβα-
λα ψευδή δήλωση περιουσιακής κατά-
στασης (“πόθεν έσχες”), στην οποία δεν
συμπεριέλαβα τις επίμαχες μετοχές.

Το τελευταίο αυτό δημοσίευμα αποτε-
λεί συνέχεια μόνο του πολέμου λάσπης
που έχετε κηρύξει σε βάρος εμού και
του συζύγου μου, επικαλούμενοι έγγρα-
φα, τα οποία για πολλοστή φορά αναγι-
γνώσκετε επιλεκτικά και ερμηνεύετε
κατά το δοκούν.

Ωστόσο, όπως καλά γνωρίζετε, το πε-
ριεχόμενο των ως άνω δημοσιευμάτων
ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότη-
τα και στοχεύει στην πολιτική υποβάθμιση

του συζύγου μου διά του προσωπικού
διασυρμού μου.

Επειδή δεν πρόκειται να επιτρέψω να
με διασύρετε προσωπικά μέσω προσβλη-
τικών και ψευδών αναφορών και να προ-
βαίνετε συστηματικά στη σπίλωση της
προσωπικότητάς μου μέσω αναπαραγω-
γής ψευδών, δυσφημιστικών και συκο-
φαντικών ισχυρισμών, όπως αυτών που
ανερυθρίαστα διαδώσατε με τα παρακάτω
δημοσιεύματα...

Να απόσχετε άμεσα και διά παντός
από οποιαδήποτε παρεμφερή αναφορά
στο πρόσωπό μου και από οποιαδήποτε
εκ νέου διάδοση προσβλητικών και δια-
φημιστικών ισχυρισμών σε βάρος της

προσωπικότητάς μου.
Να προβείτε άμεσα σε επανόρθωση της

προσβολής μου, φροντίζοντας αμελλητί,
μετά τη λήψη της παρούσας, για την αφαί-
ρεση των ανωτέρω ψευδών, προσβλητι-
κών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων
τόσο από το διαδικτυακό τόπο της εφημε-
ρίδας σας όσο και από τους λογαριασμούς
που διατηρείται στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης στο διαδίκτυο.

Να δημοσιεύσετε επανορθωτικό κείμε-
νο...

Αλλιώς σας δηλώνω, επιφυλασσόμενη
παντός νομίμου δικαιώματός μου, ότι θα
προσφύγω στα αρμόδια δικαστήρια προς
υπεράσπιση της τιμής, της ακεραιότητας,

του κύρους και της αξιοπιστίας μου και
αποκατάσταση της βλάβης που έχω υπο-
στεί και θα υποστώ από την προσβλητική
σας συμπεριφορά». 

Στο νέο εξώδικό της η σύζυγος
του πρωθυπουργού μιλά για
ψευδή δημοσιεύματα ως
«συνέχεια του πολέμου λάσπης
που έχετε κηρύξει σε βάρος εμού
και του συζύγου μου»

Τι απαντά η Μαρέβα στον Βαξεβάνη

Στην επίθεση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος υιοθέτησε τους
ισχυρισμούς Βαξεβάνη για το πόθεν έσχες του
πρωθυπουργού, είχε απαντήσει και το Μέγαρο Μαξίμου
με ανακοίνωσή του.
Η ανακοίνωση κάνει λόγο για «αθλιότητες κατά του
πρωθυπουργού και της συζύγου του» και για «πόλεμο
λάσπης». Επιπλέον στην ανακοίνωση του Μαξίμου
επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες και γίνεται
αναφορά στον εκδότη της εφημερίδας «Documento»
Κώστα Βαξεβάνη, καθώς και στις σχετικές αποκαλύψεις
Καλογρίτσα. 

Φιάσκο του ΣΥΡΙΖΑ 
με το πόθεν έσχες του Κυριάκου
Δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των
βουλευτών, ενώ χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, παρά το γεγονός
ότι λόγω υγειονομικών μέτρων δεν υπήρχε διαθέσιμη
αίθουσα. Άνθρακες αποδείχθηκε ο θησαυρός για τον
ΣΥΡΙΖΑ. Αν και κατήγγειλε από προχθές ότι επιχειρείται η
απόκρυψη υποθέσεων που αρχειοθετούνται, μεταξύ
αυτών και του πρωθυπουργού, αλλά και της προέδρου του

ΚΙΝ.ΑΛ., ενώ διαπιστώνεται πρόβλημα, τελικώς τα
πράγματα δεν είναι έτσι. Διευκρινίστηκε και από τον
πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής Θανάση Μπούρα, ο οποίος μετέχει στο όργανο
αυτό. Είχαν ελεγχθεί όλοι οι φάκελοι. Δεν πήγαιναν για
αρχειοθέτηση κάποιοι «προβληματικοί».
Στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης διαπιστώθηκε ότι
εξαιτίας υπηρεσιακού λάθους 43 περιπτώσεις υπόχρεων,
μεταξύ των οποίων και δύο πολιτικών αρχηγών,
συμπεριελήφθησαν εκ παραδρομής στους προς
αρχειοθέτηση καταλόγους της χθεσινής συνεδρίασης,
μολονότι οι περιπτώσεις αυτές είχαν ήδη ελεγχθεί και
είχε εγκριθεί η αρχειοθέτησή τους στη συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου.
Πάντως, «η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής θα ελέγξει
τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα
αποφανθεί αν χρειάζεται νέος έλεγχος για τις ψευδείς
δηλώσεις πόθεν έσχες του πρωθυπουργικού ζεύγους».
Αυτή είναι η ανακοίνωση που εκδόθηκε ομόφωνα από την
Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία μετέχουν οκτώ ανώτατοι
κρατικοί λειτουργοί και μόνο δύο βουλευτές.

Το... άλμπουμ με τις φωτογραφίες



Σ
ε πύρινο κλοιό βρίσκεται από
νωρίς χθες το μεσημέρι η
Αχαΐα, αρχικά με τη φωτιά που
ξέσπασε στην περιοχή Δροσιά

και στη συνέχεια με μια δεύτερη στην
Ελικίστρα, με την κινητοποίηση των επί-
γειων και εναέριων δυνάμεων της Πυρο-
σβεστικής να είναι τεράστια, καθώς πρό-
κειται για μια δύσβατη περιοχή.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το
έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων,
ενώ μέχρι αργά χθες το βράδυ η φωτιά
ήταν εκτός ελέγχου παρά το γεγονός ότι
στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούσαν
συνολικά 165 πυροσβέστες, 5 πεζοπό-
ρα τμήματα, 60 οχήματα, 7 ελικόπτερα
και 12 αεροσκάφη (ανάμεσά τους και το
θηριώδες ρωσικό Beriev Be-200), σε
συνεργασία με εθελοντές και υδροφό-
ρες από ΟΤΑ. Μάλιστα, χρειάστηκε να
μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο του Ρίου τρία άτομα με ανα-
πνευστικά προβλήματα (δύο πυροσβέ-
στες και μία κάτοικος της περιοχής),
ενώ στο Κέντρο Υγείας Νοτίου Τομέα
Πατρών παρασχέθηκαν οι πρώτες βοή-
θειες σε άλλον κάτοικο της περιοχής με
θλαστικό τραύμα. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται
στην Ελικίστρα και ιδιαίτερα στους οικι-
σμούς Σούλι και Ρυάκι, οι οποίοι εκκενώ-
θηκαν (εστάλη και sms από το «112») ενώ
λίγες ώρες αργότερα, παρά τις υπεράν-
θρωπες προσπάθειες, κάποια σπίτια πα-
ραδόθηκαν στις φλόγες! Εκτός από αυ-
τούς τους δύο οικισμούς, εκκενώθηκε
και ο καταυλισμός Ρομά στον Ριγανόκαμ-
πο. Στο μέτωπο της Δροσιάς, απομακρύν-
θηκαν προληπτικά οι κάτοικοι από την
περιοχή Σκιαδάς. 

Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Δυ-
τικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης,

χρησιμοποίησε δραματικούς τόνους: «Η
φωτιά εξαπλώνεται με τρομερή ταχύτητα.
Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν απομα-
κρυνθεί από τις κατοικίες τους. Στην πε-
ριοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι. Στα σημεία
έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις,
έχουμε ζητήσει και ενισχύσεις».

«Στην κοινότητα Κούμπερι Αχαΐας
έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια οι κάτοι-
κοι της κοινότητας Δροσιάς, που εκκενώ-
θηκε προληπτικά λόγω της φωτιάς», ανέ-
φερε ο δήμαρχος Ερυμάνθου Θεόδωρος
Μπαρής και πρόσθεσε: «Όσοι έχουν σπί-
τια στην Πάτρα θα μεταφερθούν εκεί».

Αξίζει να σημειωθεί πως χθες ο υπουρ-
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επικοινώνη-
σε με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη και τον
πρόεδρο του ΕΚΑΒ/ΚΕΠΥ Νίκο Παπαευ-
σταθίου και τους ζήτησε να θέσουν σε
κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας όλες τις

υγειονομικές δομές και το ΕΚΑΒ στην ευ-
ρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, εκτός από το Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο του Ρίου που εφη-
μέρευε χθες, τέθηκε σε ετοιμότητα και το
Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας στις ειδικό-
τητες πνευμονολογίας, παθολογίας και
πλαστικής χειρουργικής.

Δίωξη στον μελισσοκόμο 
Για τα αδικήματα (πλημμελήματα) του

εμπρησμού από αμέλεια, από τον οποίο
μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για την αν-
θρώπινη ζωή, και του εμπρησμού δασι-
κής έκτασης από αμέλεια, διώκεται ο
64χρονος μελισσοκόμος, που συνελή-
φθη για την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς
στη Σταμάτα.

Η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε χθες
ποινική δίωξη κατά του 64χρονου (αλβα-
νικής καταγωγής) για τις παραπάνω κα-

τηγορίες, ενώ, παράλληλα, ο κατηγορού-
μενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο
Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδι-
κείο Αθηνών. 

Ανακριτικοί υπάλληλοι του τμήματος
διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων
εμπρησμού της Πυροσβεστικής έχουν
σχηματίσει σε βάρος του δικογραφία για
εμπρησμό εξ αμελείας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος
αποδέχεται ότι τα μελίσσια του βρίσκον-
ται σε αυτό το σημείο, αρνείται ωστόσο
την υπαιτιότητά του ως προς την πρόκλη-
ση της πυρκαγιάς.

Πύρινη κκόλαση στην Αχαΐα

Το νέο κύμα καύσωνα σαρώνει όλη τη χώρα, ενώ οι
μέγιστες θερμοκρασίες από σήμερα έως και την Τρίτη
θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές.
Σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολό-
γων, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσί-
ου, ενώ φαίνεται πως ακόμη δεν έχουμε δει τα χειρότε-
ρα, αφού από το Σάββατο ο υδράργυρος θα ανέβει ακό-
μη περισσότερο. 

Αναλυτικά, σήμερα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτά-
σουν στους 41-43 βαθμούς. Ταυτόχρονα, άνεμοι με εντά-
σεις έως 6 Μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία
θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 16 έως 39-41 βαθ-

μούς, στην Κεντρική Ελλάδα από 18 έως 42-43 βαθμούς,
στην Ήπειρο από 18 έως 40-42, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά
από 20 έως 41-43 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 22
έως 39, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη
από 21 έως 35-36 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και στο
Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 39-
41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια
και πολλή ζέστη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανα-
τολικοί με εντάσεις έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυ-
μανθεί από 28 έως 39-40 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην
πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 36-37
βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς και στα πε-

λάγη από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις που στο Αιγαίο
θα φτάνουν τα 5-6 Μποφόρ και στο Ιόνιο τα 4-5 Μποφόρ.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε κατάσταση πολύ υψηλού
κινδύνου (κατηγορία 4) για την εκδήλωση φωτιάς βρί-
σκονται για σήμερα τέσσερις περιοχές της χώρας στον
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής
Προστασίας. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιάς σε Περιφέρεια Αττικής (συμπερι-
λαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Περιφέρεια Στερε-
άς Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος. 

«Φουντώνει» ο καύσωνας - Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος με 43άρια

Κάηκαν σπίτια, εκκενώθηκαν 
οικισμοί - Τεράστια κινητοποίηση
των επίγειων και εναέριων 
δυνάμεων της Πυροσβεστικής
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Σ
τις φυλακές Τρίπολης βρίσκεται
από χθες ο ηθοποιός και σκηνο-
θέτης Πέτρος Φιλιππίδης, ο
οποίος προφυλακίστηκε, καθώς

κρίθηκε «ύποπτος τέλεσης νέων αδικημά-
των». Σύμφωνα με πληροφορίες, η μακρά
περίοδος δράσης του (2008-2014) κατά
την οποία εκμεταλλευόμενος τη θέση του
σκηνοθέτη-θιασάρχη και ασκώντας εξου-
σία φέρεται να προχωρούσε στις πράξεις
για τις οποίες κατηγορείται μέτρησε επι-
βαρυντικά σε βάρος του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σκεπτι-
κό της προφυλάκισής του υπογραμμίζεται
ότι ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να
επανέλθει στα επαγγελματικά του και να
επαναλάβει τα αδικήματα. Επιπλέον, επι-
βάρυνε ακόμη περισσότερο τη θέση του η
ιδιαίτερη σκληρότητα που φέρεται να επε-
δείκνυε κατά την τέλεση των πράξεών του
κατά των θυμάτων του (που τον έχουν κα-
ταγγείλει), αφού φέρεται να μην κάμφθηκε
από την αντίσταση των γυναικών και συνέ-
χιζε απτόητος την επίθεση σε βάρος τους.

Ειδικότερα, ο ηθοποιός, ο οποίος κατη-
γορείται για έναν βιασμό και δύο απόπει-
ρες βιασμού (έπειτα από σχετικές καταγ-
γελίες σε βάρος του), οδηγήθηκε χθες
απευθείας από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ
στις φυλακές της Τρίπολης.

Υπενθυμίζεται ότι προχθές, Τρίτη, κρί-
θηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφω-
νη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.
Προηγήθηκε η απολογία του κάτω από
άκρα μυστικότητα ενώπιον της 15ης ανα-
κρίτριας, στην οποία αρνήθηκε όλες τις
κατηγορίες που του αποδίδονται, συνεχί-
ζοντας να τηρεί τη συγκεκριμένη υπερα-
σπιστική γραμμή (στις έγγραφες εξηγή-
σεις που παρέδωσε μέσω του δικηγόρου
του στον εισαγγελέα είχε αρνηθεί όλα όσα
του προσάπτουν οι καταγγέλλουσες).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγο-
ρούμενος παρουσιάστηκε σοκαρισμένος
μετά την απόφαση για την προφυλάκισή
του, την οποία, όπως είπε, δεν περίμενε.
Ειδικότερα, φέρεται να σχολίασε σχετικά
τα εξής: «Δεν το πιστεύω! Πώς είναι δυνα-

τόν; Δεν το περίμενα αυτό που μου κάνατε.
Θα αυτοκτονήσω! Θέλω να δω τη γυναίκα
μου και τον γιο μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να
το αντέξω».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πρώτο
βράδυ που πέρασε στη ΓΑΔΑ ήταν μόνος
(δεν τον επισκέφτηκε κανείς), αλλά είχε
τηλεφωνική επικοινωνία με τη σύζυγό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος των καταγ-
γελιών σε βάρος του άρχισε από τις ηθο-
ποιούς Άννα - Μαρία Παπαχαραλάμπους,
Πηνελόπη Αναστασοπούλου και Λένα
Δροσάκη, οι οποίες κατέθεσαν εγγράφως
τις καταγγελίες τους στο Σωματείο Ελλή-
νων Ηθοποιών (ΣΕΗ) για προσβολή της γε-
νετήσιας αξιοπρέπειάς τους από τον ηθο-
ποιό, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο σε τρεις
γυναίκες να προβούν σε συγκεκριμένες
καταγγελίες για τα όσα υπέστησαν.

Οι πράξεις που του αποδίδονται από τις

τρεις γυναίκες συνέβησαν, όπως έχει κα-
ταγγελθεί, το 2008, το 2010 και το 2014.
Όσον αφορά στον βιασμό, η γυναίκα που
στρέφεται κατά του Πέτρου Φιλιππίδη
αναφέρει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά
μέσα στο θέατρο «Ήβη» το 2008 και ενώ
είχε πάει σε επαγγελματική συνάντηση.

Σχετικά με την κατηγορία του βιασμού, ο
προφυλακισμένος ηθοποιός αρνήθηκε ότι
επιχείρησε να προσεγγίσει ερωτικά την
καταγγέλλουσα και έκανε λόγο για εμμονή
που είχε εκείνη μαζί του.

Λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι της Τετάρτης η κλούβα
της Διεύθυνσης Μεταγωγών στην οποία επέβαινε ο Πέ-
τρος Φιλιππίδης πέρασε τις πύλες του καταστήματος κρά-
τησης Τρίπολης. Εκεί ο προφυλακισμένος -με τη σύμφω-
νη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα- ηθοποιός θα πα-
ραμείνει σε καραντίνα για 14 μέρες λόγω των μέτρων για
την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού.

Σήμερα Πέμπτη αναμένεται να δώσει και την καθορισμέ-
νη συνέντευξη στον διευθυντή των φυλακών, όπως συμβαί-
νει με κάθε νέο κρατούμενο, ενώ θα ερωτηθεί αν θέλει να
εργαστεί σε κάποιο από τα πόστα που προβλέπονται. Θα
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο θάλαμος όπου θα κρατηθεί ο
Πέτρος Φιλιππίδης, καθώς στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ είχε
εκφράσει φόβο για τη σωματική του ακεραιότητα, αφού το
κατάστημα κράτησης Τρίπολης διαφέρει σε αυτόν τον το-
μέα. Δεν έχει, δηλαδή, κελιά των 3-4 κρατουμένων, αλλά

θαλάμους με 18-20 άτομα (σε έναν τέτοιο κρατούνται και ο
Δημήτρης Λιγνάδης και ο ιερέας από τη Μάνη που καταδι-
κάστηκε για τον βιασμό της 12χρονης κόρης της συντρόφου
του)! Συνολικά, στη φυλακή υπάρχουν περίπου 110-120
κρατούμενοι, οι οποίοι προαυλίζονται σε ομάδες!

Όσον αφορά στο βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, στον 7ο
όροφο της ΓΑΔΑ ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν «χαμένος»
στις σκέψεις του, ενώ ζήτησε από τους αστυνομικούς να
παραμείνει σε ένα γραφείο μαζί τους και να μην μπει σε
κάποιο κελί. Αίτημα το οποίο δεν έγινε δεκτό, με τη φρου-
ρά των κρατητηρίων να του εξηγεί ότι δεν υπάρχει κίνδυ-
νος και τελικά να περνά το βράδυ σε ένα κελί μόνος του. Το
δεύτερο αίτημα του, που έγινε αποδεκτό, ήταν να του φέ-
ρουν οι οικείοι του μια ελαφρά φαρμακευτική αγωγή που
λαμβάνει.

ΚΚώστας Παπαδόπουλος

Φοβάται για τη σωματική του ακεραιότητα ο ηθοποιός

Το σκεπτικό της προφυλάκισης
του γνωστού ηθοποιού - 
Τι είπε μόλις έμαθε για 
την προφυλάκισή του

Στις φυλακές
Τρίπολης 
ο Φιλιππίδης - 
«Θα αυτοκτονήσω»
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Γράφει η Δήμητρα Δάρδα

Δ
εν έχει τελειώσει ο εφιάλτης
των κακοποιητικών και σεξουα-
λικών καταγγελιών του κινήμα-
τος #ΜeToo στον λαμπερό κό-

σμο της showbiz. 
Με αφορμή την προφυλάκιση του Πέ-

τρου Φιλιππίδη για βιασμό και δύο απόπει-
ρες βιασμού σε βάρος συναδέλφων του, ο
πρόεδρος του Πειθαρχικού στο ΣΕΗ Πα-
σχάλης Τσαρούχας έριξε νέα «βόμβα» με
τις δηλώσεις του: «Την αρχή του Σεπτέμ-
βρη κλείνουν άλλες δύο υποθέσεις. Αυτό
που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν έχουν
ανοίξει τα στόματα. Είναι συντριπτικός ο
αριθμός των ανθρώπων που έχουν πράγ-
ματα τα οποία τα κρατάνε κρυφά, επειδή
υπάρχει φόβος». Ο ηθοποιός πρόσθεσε:
«Δεν υπάρχει τέλος και αρχή. Εμείς σαν
Πειθαρχικό λειτουργήσαμε με βάση τον
εσωτερικό κανονισμό. Η υπόθεση του Φι-
λιππίδη τελείωσε πριν ενάμιση μήνα όπου
αποφασίσαμε την παραπομπή του για ορι-
στική διαγραφή από τη Γενική Συνέλευση».

Ερωτήματα προκάλεσαν και οι δηλώσεις
του προέδρου του ΣΕΗ Σπύρου Μπιμπίλα,

ο οποίος με τη σειρά του άφησε υπονοού-
μενα πως υπάρχουν κακοποιητικές συμ-
περιφορές που δεν έχουν ειπωθεί ακόμη,
όχι μόνο για τον Πέτρο Φιλιππίδη. «Πι-
στεύω ότι η ελληνική δικαιοσύνη λειτουρ-
γεί όπως πρέπει. Δεν έχει σχέση αν κάποι-
ος είναι διάσημος ή πολύ γνωστός πρωτα-
γωνιστής. Μπροστά στον νόμο είμαστε όλο
το ίδιο και αν κάνουμε ποινικά κολάσιμες
πράξεις θα τιμωρηθούμε. Νομίζω ότι ο Πέ-
τρος Φιλιππίδης, πρώην συνεργάτης και
φίλος, αφού, όπως λένε οι καταγγέλλουσες
και πολλοί άλλοι άνθρωποι που δεν πήγαν
ποτέ στον ανακριτή ή στο Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο, αποδεικνύεται βάσει της προανα-
κριτικής εξέτασης ότι έκανε αξιόποινες
πράξεις, θα περάσει ό,τι όλοι οι πολίτες που
κάνουν αξιόποινες πράξεις», ανέφερε σε
τηλεοπτική εμφάνισή του.

Η απότομη προσγείωση του Πέτρου Φι-
λιππίδη από τη φωτεινή κορυφή της επιτυ-
χίας στις φυλακές της Τρίπολης, σχολιά-
στηκε από τον γνωστό ηθοποιό και σκηνο-
θέτη Κώστα Αρζόγλου: «Πιστεύω ότι δεν
είναι μία αρχή, αλλά ένα τέλος. Είμαι πολύ
περήφανος που ο κλάδος μας άνοιξε το
στόμα του. Μακάρι και άλλοι χώροι να τον

άνοιγαν. Για σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν
άνοιγαν το στόμα τους οι άνθρωποι της πα-
σαρέλας… Γι’ αυτό και λέω ότι προτιμώ να
είναι ένα τέλος. Ομολογώ ότι η προφυλάκι-
ση του Πέτρου ήταν ένα διπλό χτύπημα για
μένα. Από τη μία έπρεπε να γίνει, από την
άλλη αισθάνθηκα μία θλίψη». 

Η Βάνα Μπάρμπα, η οποία δημόσια είχε
υπερασπιστεί επανειλημμένως τον Πέτρο
Φιλιππίδη χαρακτηρίζοντάς τον αθώο,
βγήκε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή
«Καλοκαίρι μαζί» για να υπερασπιστεί, αυ-
τή τη φορά, το έργο της δικαιοσύνης! «Εγώ
πάντα υποστήριζα και αυτό που πιστεύω
είναι ότι, όταν μιλάει η δικαιοσύνη, όλοι
εμείς πρέπει να σιωπούμε. Ποτέ δεν μου
άρεσε στη ζωή μου να καταδικάζονται από
την τηλεόραση ή από προσωπικές μας σχέ-
σεις. Αυτό πιστεύω και εξακολουθώ να
χαίρομαι γιατί η δικαιοσύνη μιλά και όλοι
εμείς δεν πρέπει να έχουμε καμία άποψη»,
ισχυρίστηκε η ηθοποιός. Και συνέχισε:
«Τώρα που μιλάει η δικαιοσύνη, η οποία εί-
ναι ο μόνος θεσμικός φορέας της πατρίδας
μας που έχει μια σωστή άποψη, νιώθω μια
ανακούφιση, γιατί ξέρω ότι η δικαιοσύνη
θα κάνει το σωστό. Όταν, λοιπόν, έχουμε

φτάσει στο σημείο να μιλάει η δικαιοσύνη,
τα πράγματα είναι ολόσωστα. Αυτό που σι-
χαίνομαι και δεν θέλω να βλέπω είναι οι
“τηλεδίκες”. Αισθάνομαι μεγάλη εμπιστο-
σύνη γιατί η δικαιοσύνη θα κάνει τη δου-
λειά της. Ό,τι απόφαση βγάλει θα είναι η
απόλυτα σωστή».

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δεν άφησε
ασχολίαστη την είδηση ότι ο Πέτρος Φιλιπ-
πίδης κρίθηκε προφυλακιστέος. Αφού έγι-
νε γνωστή η απόφαση, ο Μπουρδούμης,
του οποίου η σύζυγος Λένα Δροσάκη είναι
μία από τις γυναίκες που έχουν καταγγείλει
τον Πέτρο Φιλιππίδη, έκανε κάποιες δημο-
σιεύσεις μέσα από τον λογαριασμό του στο
Instagram. «Η δικαιοσύνη βρίσκεται ανά-
μεσα στην υπερβολική επιείκεια και την
ανθρώπινη σκληρότητα».

«Δεν έχουν ανοίξει όλα 
τα στόματα», δήλωσε 
ο πρόεδρος του Πειθαρχικού
στο ΣΕΗ Πασχάλης
Τσαρούχας…

Δηλώσεις-φωτιά μετά την προφυλάκιση
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««Κοκκίνισαν» Πάρος, 
Μύκονος και Τήνος

Αυξήθηκαν 
οι εισαγωγές 
και οι θάνατοι 
Αύξηση σε εισαγωγές, θανάτους και σε
νοσηλευόμενους στις ΜΕΘ παρατηρήθηκε
χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία που
δόθηκαν στη δημοσιότητα. Αναλυτικά, τα
νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου Covid-19, που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
από τον ΕΟΔΥ, είναι 2.874, εκ των οποίων
δέκα εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 144, ενώ οι
εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 196. Οι
νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι
15, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 12.926
θάνατοι.
Η Αττική διατηρεί τον υψηλότερο αριθμό
νέων μολύνσεων, κυρίως στο κέντρο της
Αθήνας. Στα 308 ανέρχονται τα νέα
κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, ενώ
ανησυχία προκαλούν τα 278 νέα
περιστατικά που καταγράφει η Κρήτη.
Αναλυτικότερα τα κρούσματα στις
περιφερειακές ενότητες που
καταγράφηκαν στο Λεκανοπέδιο:
• Ανατολική Αττική: 154 κρούσματα
• Βόρειος Τομέας Αθηνών: 126

κρούσματα
• Δυτική Αττική: 32 κρούσματα
• Δυτικός Τομέας Αθηνών: 140

κρούσματα
• Κεντρικός Τομέα Αθηνών: 224

κρούσματα
• Νήσων: 20 κρούσματα
• Νότιος Τομέας Αθηνών: 151 κρούσματα
• Πειραιώς: 146 κρούσματα
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος
εισαγωγών του επταημέρου είναι 167
ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι 41 έτη, ενώ η διάμεση
ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη.

Ε
ντονη ανησυχία επικρατεί τις
τελευταίες μέρες στην κυ-
βέρνηση και τους λοιμωξιο-
λόγους σχετικά με τη δια-

σπορά του κορονοϊού στην επαρχία και
ιδιαίτερα στα νησιά λόγω των καλοκαι-
ρινών διακοπών. Τα στοιχεία που δόθη-
καν χθες στη δημοσιότητα για τον δεί-
κτη μεταδοτικότητας προκαλούν μεγά-
λο προβληματισμό.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
δεδομένα σε ό,τι αφορά τον δείκτη θε-
τικότητας. Υπενθυμίζουμε πως οι ειδι-
κοί θέτουν ως «πράσινο» όριο οτιδήπο-
τε μικρότερο του 4% και, σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία, την εβδομάδα 19
Ιουλίου - 25 Ιουλίου το ποσοστό θετι-
κότητας ήταν 3,26% σε σύνολο 540.283
εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Ra-
pid-Ag) και 0,79% σε σύνολο 894.838
αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνο-
λο των ελέγχων το ποσοστό θετικότη-
τας ήταν 1,46%. Το συνολικό 3,26%, έτσι
κι αλλιώς, αποτελεί «καμπανάκι»,
ωστόσο τα επιμέρους στοιχεία είναι
ακόμη πιο ανησυχητικά για συγκεκρι-
μένες περιοχές.

Και αυτό διότι πάνω από το «ασφα-
λές» 4% είναι ήδη η Πάρος με 5,51%, η
Μύκονος με 4,27% και η Τήνος με 4,2%.
Στα όρια του 4% κινούνται το Ρέθυμνο

με 3,76% και η Σαντορίνη με 3,4%. Στον
αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά κα-
ταγράφουν η Θάσος με μόλις 0,09%, η
Ροδόπη με 0,38%, η Άρτα με 0,39%, η
Ξάνθη με 0,40%, η Σάμος με 0,44%, η
Ιθάκη με 0,46%, η Πιερία με 0,53% και η
Δράμα με 0,57%.

Προειδοποίηση για μίνι lockdown
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι η δή-

λωση που έκανε χθες ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐ-
δης, ο οποίος προειδοποίησε για το εν-
δεχόμενο επιβολής περιορισμών στην
Ίο. Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο είχε συμβεί
και στην περίπτωση της Μυκόνου.
Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλών-
τας στον ΣΚΑΪ, λόγω της έξαρσης κρου-
σμάτων κορονοϊού είναι ορατός ο κίν-
δυνος να «κλείσει» η Ίος. Σημείωσε,
μάλιστα, πως περισσότεροι από 30
αστυνομικοί θα μεταβούν στο νησί από
την Αττική για τον καλύτερο έλεγχο της
κατάστασης. Αναφερόμενος στη Μύ-
κονο, είπε ότι έχουν σταλεί περισσότε-
ροι από 180 αστυνομικοί με νέα διοίκη-
ση. Όπως τόνισε, τα κορονοπάρτι στη
Μύκονο χωρίζονται σε ιδιωτικά και επί
πληρωμή, κάνοντας λόγο για εγκλημα-
τικές πράξεις που οδηγούν σε εξάπλω-
ση του ιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες ο καθη-
γητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ
Νίκος Θωμαΐδης δήλωσε ότι ο κορο-
νοϊός μεταφέρεται στις επαρχιακές πό-
λεις. «Υπάρχουν περιοχές που έχουν
μια σταθεροποιητική τάση στην αύξηση
του ιικού φορτίου, όπως η Αττική και η
Θεσσαλονίκη και η Λάρισα, που σημαί-
νει ότι η διασπορά είναι σταθερή στην
κοινότητα, αλλά και περιοχές όπου
έχουμε μια σημαντική αύξηση. Μάλι-
στα, στην Αλεξανδρούπολη και στα Χα-
νιά έχουμε για δεύτερη συνεχή εβδο-
μάδα μεγάλη αύξηση, δηλαδή υπάρχει
αυξημένη διασπορά», επισήμανε ο κ.
Θωμαΐδης. Όπως εξήγησε, η μικτή ει-
κόνα σχετίζεται με τις μετακινήσεις, τη
μη χρήση μάσκας αλλά και με τη μεγά-
λη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης
Δέλτα.

Τα στοιχεία για τον δείκτη
μεταδοτικότητας προκαλούν
μεγάλο προβληματισμό -
Ορατός ο κίνδυνος να
«κλείσει» η Ίος…
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Κατά περίπου ένα τρίτο αύξησε τις προβλέ-
ψεις των εσόδων της για το εμβόλιο κατά του
κορονοϊού. Το εμβόλιο έχει συνδράμει ση-
μαντικά στις πωλήσεις της φαρμακοβιομηχα-
νίας, σχεδόν διπλασιάζοντας τις πωλήσεις της
το δεύτερο τρίμηνο. Ο αμερικανικός όμιλος, ο
οποίος εμπορεύεται το ευρέως χρησιμοποι-
ούμενο εμβόλιο κατά Covid-19 μαζί με την
BioNTech της Γερμανίας, αναβάθμισε την
πρόβλεψη των εσόδων του για το 2021 σε 33,5
δισ. δολάρια για το εμβόλιο, από τα 26 δισ. δο-
λάρια που ανέμενε το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου αυξήθη-
καν 92% στα 18,98 δισ. δολάρια, ενώ τα κέρδη ανά
μετοχή αυξήθηκαν 58% στα 98 σεντς, δήλωσε ο
όμιλος την Τετάρτη. Ο όμιλος, ο οποίος μοιράζεται
τα κέρδη από τις πωλήσεις του εμβολίου κατά του
Covid-19, ομοιόμορφα, με την BioNTech, κατέ-
γραψε άμεσες πωλήσεις 7,8 δισ. δολαρίων από το
εμβόλιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άλμ-
περτ Μπουρλά δήλωσε ότι το δεύτερο τρίμηνο
ήταν «αξιοσημείωτο με πολλούς τρόπους». Πάνω
από 1 δισ. δόσεις του εμβολίου έχουν παραδοθεί

παγκοσμίως. Η Pfizer δήλωσε ότι οι πωλήσεις από τη συνο-
λική δραστηριότητά της, εξαιρουμένης της επίδρασης του
εμβολίου, αυξήθηκαν 10%. Η φαρμακοβιομηχανία αναθεώ-
ρησε ανοδικά το guidance προβλέποντας πωλήσεις για όλο
το έτος σε εύρος 78-80 δισ. δολάρια, από 72,5 δισ. που ανα-
μενόταν το προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως δήλωσε, βάσει συμβάσεων που υπογράφηκαν στα
μέσα Ιουλίου, αναμένεται να παραδώσει 2,1 δισ. δόσεις το
2021. Επίσης, ορισμένες χώρες έχουν αρχίσει να κάνουν πα-
ραγγελίες για ενισχυτικές δόσεις, αν και οι επιστήμονες και
οι ρυθμιστικές αρχές εξακολουθούν να μην καταλήγουν
σχετικά με το αν θα χρειαστούν τελικά.

«Απογειώνονται» τα κέρδη της Pfizer - Η πρόβλεψη των εσόδων της για το εμβόλιο

Ποιοι δικαιούνται
δωρεάν self test
τον Αύγουστο
Σχετικά με τη διανομή των αυτο-
διαγνωστικών τεστ (self test) για
τον μήνα Αύγουστο, προβλέπεται η
διάθεση τεσσάρων τεστ από τα
φαρμακεία όλης της χώρας από
σήμερα έως και την Τρίτη
10/8/2021.
Δικαιούχοι είναι:
Όλα τα άτομα ηλικίας 5 έως 17 ετών,
εφόσον οι γονείς ή οι κηδεμόνες
τους διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή
ΠΑΜΚΑ (η παραλαβή θα γίνεται
από τον γονέα ή κηδεμόνα).
Όλα τα άτομα ηλικίας 18-30 ετών,
εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥ-
ΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ.
Όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Υπενθυμίζεται ότι οι ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του-
ρισμού και εστίασης έχουν υπο-
χρέωση να πραγματοποιούν δύο
ελέγχους (τεστ) κάθε εβδομάδα και
να δηλώνουν τα αποτελέσματα
στην πλατφόρμα της Εργάνης.
Ο πρώτος έλεγχος είναι αυτοδια-
γνωστικός (self test), διατίθεται
δωρεάν από το κράτος και πραγμα-
τοποιείται στην αρχή της εβδομά-
δας. Ο δεύτερος έλεγχος είναι τα-
χύς αντιγονικός (rapid test), πραγ-
ματοποιείται με ευθύνη του εργα-
ζόμενου και δηλώνεται έως την
Πέμπτη κάθε εβδομάδας. Για τη
δήλωση του εργαστηριακού τεστ θα
πρέπει να υποβάλλεται στην πλατ-
φόρμα της Εργάνης η βεβαίωση
αρνητικής διάγνωσης από το gov.gr.
Οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες,
14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση
του εμβολιασμού, δεν έχουν υπο-
χρέωση διενέργειας τεστ.

Αυστηρές ποινές για τους 
ααρνητές εκπαιδευτικούς 
Μ

ε βεβαίωση εμβολιασμού, νό-
σησης Covid-19 ή αρνητικού
διαγνωστικού ελέγχου (rapid
test ή PCR) θα είναι υποχρεω-

μένοι να προσέρχονται οι εκπαιδευτικοί στις
σχολικές τους μονάδες, σύμφωνα με τροπο-
λογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Στην τροπολογία που κατατέθηκε στο υπό
ψήφιση νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός του
Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές
υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής δια-
κυβέρνησης» του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης προβλέπεται ακόμη πως οι
δάσκαλοι και οι καθηγητές που δεν θα πα-
ρουσιάζουν τα παραπάνω έγγραφα θα μπαί-
νουν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων,
ενώ δεν θα τους καταβάλλονται αποδοχές.
Επιπλέον, η περίοδος της αναστολής δεν θα
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας
υπηρεσίας.

Ειδικότερα, η τροπολογία αναφέρει: «Στην
περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή απασχο-
λούμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικοί
και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν προσκομίσουν πι-

στοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νό-
σησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στην παρ. 1, τότε δεν τους επιτρέπεται η είσο-
δος στις σχολικές μονάδες στις οποίες υπη-
ρετούν και επέρχονται οι εξής συνέπειες: α)
Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη
ΕΕΠ-ΕΒΠ, με απόφαση του διευθυντή εκ-
παίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το
ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής κα-
θηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστα-
σίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο
αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογί-
ζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας
υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται οι αποδοχές.

Με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή,
εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βε-
βαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού
διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδι-
κότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1. β) Οι προ-
σωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαι-
δευτικοί, καθώς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι
οποίοι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας
δεν προσκομίζουν στον διευθυντή/προϊστά-

μενο της οικείας σχολικής μονάδας, στον
προϊστάμενο των Κέντρων Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστή-
ριξης (ΚΕΔΑΣΥ), στον προϊστάμενο των Κέν-
τρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την
Αειφορία (ΚΕΠΕΑ), στον διευθυντή Εκπαί-
δευσης ή στον περιφερειακό διευθυντή Εκ-
παίδευσης, πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβο-
λιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστι-
κού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην παρ. 1, δεν αναλαμβά-
νουν υπηρεσία. Με απόφαση του υπουργού
Παιδείας & Θρησκευμάτων δύναται να καθο-
ρίζονται περαιτέρω συνέπειες στην περί-
πτωση επανειλημμένης παράβασης της πα-
ρούσας περίπτωσης».

Για να μπαίνουν στις σχολικές
μονάδες θα πρέπει να έχουν 
στα χέρια τους βεβαίωση
εμβολιασμού, νόσησης Covid-19 ή
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου
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Τροπολογία για τα ακίνητα
«αγνώστου ιδιοκτήτη»

Τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης ρυθμίζει την «επανάκτηση κοινό-
χρηστων και κοινωφελών ακινήτων από ΟΤΑ,
τα οποία εμφανίζονται ως “αγνώστου ιδιοκτή-
τη” στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές».

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, στόχος
της ρύθμισης είναι η επαναφορά της κυριότη-
τας των κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινή-
των στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού στους οποίους
ανήκαν, τα οποία περιήλθαν στο ελληνικό Δη-
μόσιο λόγω της οριστικοποίησης ανακριβών
εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Ταυτόχρονα, προσφέρεται χρονική διευκό-
λυνση διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτημα-
τολογικών εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη»
πριν την οριστικοποίησή τους, όταν αφορούν τα
ίδια ακίνητα.

ΟΤΑ

Παράταση στους
συμβασιούχους Covid 
Παράταση στους συμβασιούχους των ΟΤΑ Α’
και Β’ βαθμού, που έχουν προσληφθεί για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω της
πανδημίας, δίδεται με τροπολογία που κατα-
τέθηκε προχθές, Τρίτη, στη Βουλή και ψηφί-
στηκε χθες.
Σημειώνεται ότι η παράταση είναι δυνητική
και όχι υποχρεωτική, δηλαδή δίνεται η δυνα-
τότητα στην Οικονομική Επιτροπή κάθε δή-
μου ή περιφέρειας να δώσει παράταση εργα-
σίας, έως 30 Σεπτεμβρίου ή όχι.
Η συγκεκριμένη παράταση, με το άρθρο 6 της
αριθμ. 1028/14 τροπολογίας στο νομοσχέδιο
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
δόθηκε μετά από εισήγηση του προέδρου της
ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου.

Σχέδιο συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής-ακαδημαϊκής κοινότητας και των
τοπικών επιχειρήσεων προωθεί η Περιφερειακή Αρχή Κρήτης με στόχο την
ενδυνάμωση της περιφερειακής οικονομίας.
Στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης», ο περιφερειάρχης Σταύρος
Αρναουτάκης, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, ο
πρύτανης του Πανεπιστήμιου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, ο πρύτανης του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου Νικόλαος Κατσαράκης και ο πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας καθηγητής Νεκτάριος
Ταβερναράκης υπέγραψαν δύο συμβάσεις για έργα που συνδέονται με τη νέα δομή του
«Παρατηρητήριου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας».
«Είναι μια συνεργασία με όλα τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, που
συνεχίζεται και θα ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο τη νέα προγραμματική περίοδο,
με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και στόχο τη
βέλτιστη διασύνδεση, μέχρι το 2030, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και
επιχειρήσεων», τόνισε ο περιφερειάρχης Κρήτης κατά την υπογραφή των συμβάσεων.

Από τον Σεπτέμβριο ο Δήμος Αθηναί-
ων θέτει σε πλήρη υλοποίηση ένα φιλό-
δοξο σχέδιο και θα παρέχει σε 1.300
παιδιά, από τεσσάρων ετών, και στις οι-
κογένειές τους τη σχολική στέγη που εί-
ναι αναγκαία για τη δίχρονη προσχολική
εκπαίδευσή τους.

Προς τούτο, ο διοικητικός μηχανισμός
του δήμου ετοιμάζει τα νηπιαγωγεία
που θα υποδεχθούν τον Σεπτέμβριο και
κάθε Σεπτέμβριο περίπου 1.300 μικρά
παιδιά, τα οποία είχαν μείνει εκτός δη-
μόσιας εκπαίδευσης όλα τα προηγούμε-
να χρόνια.

Πρόκειται να δημιουργηθούν 10 νη-
πιαγωγεία σε 9 αδόμητα οικόπεδα και 3
σε αύλειους χώρους υφιστάμενων σχο-
λείων. Επιπλέον θα διαμορφωθούν 7 αί-
θουσες νηπιαγωγείων σε 6 υφιστάμενα
σχολεία.

! Δήμος Αθηναίων 

Προσχολική
εκπαίδευση
σε 1.300 παιδιά

Συνεργασία ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικότητας
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Καλαμάτα

Εγκαινιάστηκε το Ενιαίο Συντονιστικό 
Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας

Τα εγκαίνια του Ενιαίου Συντονιστικού
Κέντρου στην Καλαμάτα πραγματοποί-
ησαν χθες, Τετάρτη, ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλά-
κης. Πρόκειται για μια καινοτόμα δράση
συνέργειας αστυνομίας και δήμου για
την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών
και της ευρύτερης περιοχής.

«Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο εδώ, στον Δήμο Καλαμάτας, είναι ένα επι-
χειρησιακό κέντρο που φιλοδοξεί με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, των αστυνομικών δυνάμεων και των πολιτών να μπορέσει να περιο-
ρίσει, να ελέγξει και να επιχειρήσει να κάνει την πόλη της Καλαμάτας μια
πόλη χωρίς εγκληματικότητα, χωρίς παραβατικότητα, μια πόλη που θα τη
χαίρονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της», τόνισε σε δηλώσεις του ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αυθαίρετη κατανομή προσωπικού
καταγγέλλει η ΟΣΥΑΠΕ
Αυθαίρετες χαρακτηρίζει τις μετακινήσεις-τοποθετήσεις εποπτών Δη-
μόσιας Υγείας από το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής
Υγιεινής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας αλλά
και στο Τμήμα ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κορινθίας η ΟΣΥΑΠΕ (Ομοσπονδία Συλλό-
γων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας).  Ταυτόχρονα, η ΟΣΥΑ-
ΠΕ καταγγέλλει την περιφερειακή διοίκηση ότι δεν έλαβε υπόψη της τις
σημαντικές παρατηρήσεις και διαφωνίες από τους πρωτοβάθμιους συλ-
λόγους, ούτε τις καταγγελίες εργαζομένων για συγκεκριμένα ζητήματα.
Τέλος, καλεί την περιφερειακή αρχή να ανακαλέσει όλες τις «αυθαίρε-
τες μετακινήσεις» και το υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει σε ρύθ-
μιση ώστε να προβλέπεται σε κάθε οργανισμό η κατανομή των οργανι-
κών θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες του μόνιμου και
ΙΔΑΧ προσωπικού.
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Ο
στρατηγικός σχεδιασμός της Περι-
φέρειας Αττικής για τη βελτίωση του
οδικού δικτύου, την ενίσχυση της

ασφάλειας των πολιτών και τη βελτίωση της
σήμανσης βρέθηκε στο επίκεντρο της συ-
νάντησης που είχε ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης με τον διοικητή της
Τροχαίας Καλλιθέας Ε. Αρβάλη. Στη συνάν-
τηση συζητήθηκαν επίσης και ζητήματα
που αφορούν τη χρήση του οδικού δικτύου,
τόσο από οδηγούς όσο και από πεζούς. 

Ο διοικητής της Τροχαίας συνεχάρη τον
περιφερειάρχη για τη συστηματική δουλειά
που κάνουν ο ίδιος και τα στελέχη της περι-
φέρειας σε τομείς όπως η συντήρηση του
οδικού δικτύου, οι διαγραμμίσεις, η λει-
τουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλο-
φορίας και η προσαρμογή της λειτουργίας
του συστήματος κυκλοφορίας σε οδικές
αρτηρίες αρμοδιότητας της περιφέρειας.

Επίσης επισήμανε ότι υπάρχει πολύ καλή
συνεργασία με την περιφέρεια, οι υπηρε-
σίες της οποίας παρεμβαίνουν άμεσα και
αποτελεσματικά σε περιπτώσεις που επι-
σημαίνονται προβλήματα από την Τροχαία.
Ο κ. Πατούλης από την πλευρά επισήμανε:
«Με καθημερινές παρεμβάσεις συμβάλ-
λουμε στη βελτίωση του οδικού δικτύου και
στη σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας.
Έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητά μας
την προστασία της ανθρώπινης ζωής, προ-
χωρούμε συνεχώς σε στοχευμένες παρεμ-
βάσεις άρσης της επικινδυνότητας και βελ-
τίωσης της οδικής ασφάλειας». Ο περιφε-
ρειάρχης δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι
οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάζονται
24 ώρες το 24ωρο για την υλοποίηση νέων
ασφαλτοστρώσεων, διαγραμμίσεων και
σύγχρονων συστημάτων καταγραφής της
ταχύτητας των οδηγών. 

«Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι»
Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-
ΟΤΑ) καταδικάζει απερίφραστα και
κατηγορηματικά τα περιστατικά βίαιης
συμπεριφοράς σε βάρος εργαζομέ-
νων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολι-
τών (ΚΕΠ), τα οποία τους τελευταίους
μήνες καταγράφουν έξαρση, και καλεί
τις δημοτικές αρχές και τα αρμόδια
υπουργεία να λάβουν όλα τα απαραί-
τητα μέτρα προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα και
να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των ΚΕΠ. Όπως επισημαίνει η ομο-
σπονδία εργαζομένων: «Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών (ωράριο, ραντεβού κ.ά.), λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι οποίοι βασίζονται σε
υπουργικές αποφάσεις και διατάξεις νόμων έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, αντικοινωνικές
και βίαιες συμπεριφορές από πολίτες σε βάρος των υπαλλήλων των ΚΕΠ, χωρίς ωστόσο οι
ίδιοι να φέρουν καμία ευθύνη για το πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών τους».

Ο Κλεισθένης 
στο δημαρχείο

Το δημαρχείο Αιγάλεω κοσμεί,
πλέον, ο ανδριάντας του Κλεισθέ-
νη, που αποτελεί δωρεά του Ιδρύ-
ματος Ελληνισμού Αμερικής. 
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον
δήμαρχο Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα και
τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ελληνι-
σμού Αμερικής Μιχάλη Σέρβο, σε
μια λαμπρή τελετή την οποία τίμη-
σαν με την παρουσία τους υπουρ-
γοί, βουλευτές, ο γενικός πρόξενος
της Τάμπα Φλόριντα, δήμαρχοι,
πρυτάνεις και στελέχη της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
«Ο Κλεισθένης μάς έδειξε τον δρό-
μο για τη δημοκρατία. Για τη σπου-
δαιότητα της εκκλησίας του δήμου,
με τον κάθε πολίτη ενεργό και
υπεύθυνο για την κοινή πρόοδο, για
το κοινό καλό», τόνισε, μεταξύ άλ-
λων, στην ομιλία του ο δήμαρχος
Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας, ο οποίος
ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα Ελ-
ληνισμού Αμερικής για τη δωρεά.

Εγκρίθηκε 
η αναβάθμιση του
δικτύου ύδρευσης

Ένα σημαντικό έργο που επι-
δίωκε για καιρό ο δήμαρχος
Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης
παίρνει τον δρόμο της υλοποί-
ησης. Και αυτό γιατί ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε την
έγκριση της πρότασης του Δήμου
Ωρωπού για το μεγάλο έργο ανα-
βάθμισης του δικτύου ύδρευσης.
Πρόκειται για έργο προϋπολογι-
σμού 11.679.115,75 ευρώ από το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
που θα αλλάξει την υποδομή
ύδρευσης και θα εξοικονομήσει
ενέργεια, πόρους και πάγια προς
όφελος του δήμου και των δημο-
τών. Μεταξύ άλλων, το έργο περι-
λαμβάνει εγκατάσταση συστήμα-
τος τηλεμετρίας και εγκατάσταση
ηλεκτρονικών υδρομετρητών
καταναλωτών για τον έλεγχο των
διαρροών.

Ποιος «γαλάζιος» υποψή-
φιος δήμαρχος σε δήμο της
Αττικής, προς τα βόρεια της
Αθήνας, σε ανακοίνωσή του
θεωρεί επιβράβευση για τη
δουλειά του ως αντιδημάρχου
το 11,58% που πήρε στις εκλο-
γές ως «αντάρτης υποψήφιος
της Ν.Δ.»; Λογικά αναρωτή-
θηκε ο δήμαρχος πόσο μεγα-
λύτερη δικαίωση είναι το
πολλαπλάσιο ποσοστό που
πήρε εκείνος, ενώ το ίδιο θα
μπορούσε να πει και ο έτερος
«γαλάζιος υποψήφιος» που
πήρε το διπλάσιο…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εκπαίδευση από 
το «Χαμόγελο»
Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα
της συνεργασίας που υπέγραψε
πρόσφατα ο δήμαρχος
Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου
με το «Χαμόγελο του παιδιού»
ήταν το εκπαιδευτικό σεμινάριο
για τους υπαλλήλους της
Δημοτικής Αστυνομίας. Το
σεμινάριο από το έμπειρο και
εξειδικευμένο προσωπικό του
οργανισμού «Το Χαμόγελο του
παιδιού» έχει στόχο την
προετοιμασία και ένταξη
εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού στον επιχειρησιακό
βραχίονα του οργανισμού και πιο
συγκεκριμένα στην υπηρεσία της
«Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις
Εξαφανίσεις 116000» και της
«Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης
Θανάσης Μακρής» σε
περιστατικά εξαφάνισης
ανηλίκων ή και περιστατικών
εξαφανίσεων ατόμων από 18 έως
60 ετών, που ανήκουν σε
ευάλωτες και υψηλού κινδύνου
ομάδες.

Στο επίκεντρο η βελτίωση 
του οδικού δικτύου 
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«O
,τι αρχίζει ωραίο τελει-
ώνει με πόνο». Το γνωστό
ελληνικό τραγούδι φαί-
νεται ότι έχει «πέραση»

και στην Ισπανία, καθώς οι πονοκέφαλοι
που προκαλεί ο πρώην βασιλιάς (και ήδη
αυτοεξόριστος) Χουάν Κάρλος στο παλάτι
της Μαδρίτης δεν λένε να κοπάσουν.

Το νέο επεισόδιο προκάλεσε η πρώην
ερωμένη τού τέως μονάρχη της Ισπανίας
Κορίνα τσου Ζάιν Βιτγκενστάιν, η οποία
προσφεύγει, όπως αναφέρουν σε εκτενές
τους δημοσίευμα οι «Financial Times», στα
δικαστήρια κατηγορώντας τον Χουάν Κάρ-
λος για «παράνομη παρακολούθησή της»
από το 2012 στη Βρετανία. Ειδικότερα, η
Ζάιν Βιτγκενστάιν καταγγέλλει ότι ο Χουάν
Κάρλος είχε δώσει εντολή στις μυστικές
υπηρεσίες της Ισπανίας να την παρακολου-
θούν κατά τη διάρκεια που εκείνη βρισκό-
ταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρώην ερω-
μένη τού τέως μονάρχη υπέβαλε τη μήνυσή
της στα τέλη του 2020 στο Ανώτατο Δικα-
στήριο της βρετανικής πρωτεύουσας, το
οποίο συνεδρίασε τη Δευτέρα, αλλά ανέβα-
λε την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η Ζάιν Βιτγκενστάιν, 56 ετών σήμερα,
κατηγορεί τον Χουάν Κάρλος και για απει-
λές δυσφήμησής της, παράλληλα με τη μυ-
στική και παράνομη παρακολούθηση των
κινήσεών της. Ο Χουάν Κάρλος έχει αρνη-

θεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες της
πρώην αγαπημένης του, ωστόσο η επιχει-
ρηματίας με γερμανική και δανική κατα-
γωγή ζητά από το δικαστήριο μεγάλη απο-
ζημίωση και λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Το πρόβλημα έχει αναμφίβολα γενικό-
τερες διαστάσεις, καθώς τα αλλεπάλληλα
σκάνδαλα που βαραίνουν το ισπανικό
στέμμα δυσχεραίνουν όλο και περισσότε-
ρο τις προσπάθειες του σημερινού βασι-
λιά της Ισπανίας Φελίπε να αποκαταστή-
σει το κύρος του θρόνου στα μάτια των
Ισπανών πολιτών.

Με τη νέα μήνυση επανέρχεται στη δη-
μοσιότητα η υπόθεση της καταβολής 65
εκατ. ευρώ από τον Χουάν Κάρλος το 2012
στην τότε ερωμένη του, χρήματα τα οποία
προήλθαν από ένα δώρο 100 εκατ. δολα-
ρίων που είχε δώσει στον Χουάν Κάρλος ο
εκλιπών βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας
Αμπντάλα τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Η
Βιτγκενστάιν καταγγέλλει ότι αργότερα ο
Χουάν Κάρλος τής ζήτησε πίσω αυτό το
ποσό, αν και την είχε διαβεβαιώσει ότι τα
χρήματα ήταν για την εξασφάλιση της

ίδιας και των παιδιών της μετά τον θάνατο
του τέως μονάρχη.

«Ξέραμε από καιρό ότι ο Χουάν Κάρλος
είχε ερωμένες. Αλλά τώρα αυτό έγινε δη-
μόσιο και η αλλαγή είναι σοβαρή», είχε
σχολιάσει ο ισπανικός Τύπος, αναφερόμε-
νος στη σχέση του Χουάν Κάρλος με τη
Βιτγκενστάιν, όταν αυτή είχε αποκαλυφθεί.

Νέα ένταση σκιάζει τις προσπάθειες εξομάλυνσης των
σχέσεων ΗΠΑ και Ρωσίας, καθώς χθες ο Αμερικανός πρό-
εδρος Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τη Μόσχα και προσωπικά
τον Βλαντίμιρ Πούτιν για διασπορά παραπληροφόρησης και
απόπειρα παρέμβασης στις εκλογές της επόμενης χρονιάς
(2022) στις ΗΠΑ για τα μέλη του Κοινοβουλίου. Επικαλού-
μενος πληροφορίες που του παρείχαν οι αμερικανικές μυ-
στικές υπηρεσίες, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε κατά την επίσκε-
ψη που πραγματοποίησε στο γραφείο της διευθύντριας των
υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ: «Δείτε τι κάνει η Ρωσία
ήδη για τις εκλογές του 2022 και την παραπληροφόρηση.

Αυτή είναι καθαρά και ξάστερα παραβίαση της εθνικής κυ-
ριαρχίας μας».

Ο Μπάιντεν δεν αρκέστηκε σε γενικόλογες αναφορές, αλ-
λά αντίθετα προχώρησε σε συγκεκριμένες κατηγορίες εναν-
τίον του Ρώσου ομολόγου του, για τον οποίο είπε ότι «έχει
αληθινό πρόβλημα, είναι επικεφαλής μιας οικονομίας που
έχει πυρηνικά όπλα και πετρελαιοπηγές και τίποτε άλλο... και
αυτό τον κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο, κατά την άποψή μου».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε μεγάλη ανη-
συχία για το ενδεχόμενο κυβερνοεπιθέσεων, κυρίως εκείνων
που απαιτούν εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού (ran-

somware) σε υπολογιστές ή δίκτυα, με το οποίο οι χρήστες
τους αποκλείονται από τη χρήση τους και για να αποκτήσουν
και πάλι πρόσβαση πρέπει να καταβάλουν λύτρα κυρίως σε
κρυπτονομίσματα (με συνηθέστερο το bitcoin), για αυτό και
αυτό το λογισμικό λέγεται «λυτρισμικό». Ο Μπάιντεν απείλη-
σε ότι αυτή η τακτική μπορεί να οδηγήσει «σε πραγματικό πό-
λεμο με όπλα».

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ το φθινό-
πωρο του 2022 και σε αυτές θα ανανεωθεί η σύνθεση όλης
της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ενός τρίτου της Γε-
ρουσίας. 

«Πυρά» Μπάιντεν: Κατηγορεί τη Μόσχα για απόπειρα ανάμιξης στις εκλογές 
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seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Κατηγορεί τον πρώην 
βασιλιά για παράνομη
παρακολούθηση… 

Στα δικαστήρια
πάει τον Χουάν
Κάρλος η πρώην
ερωμένη του 
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Η αποκαθήλωση
ενός θρύλου

Γ Ο Υ Ε Ϊ Ν Ρ Ο Υ Ν Ε Ϊ

Ο
ι φωτογραφίες που γέμισαν το Διαδίκτυο με τον Γουέιν Ρούνεϊ, άλλοτε μεγάλο
αστέρι του βρετανικού ποδοσφαίρου και πρώτο σκόρερ όλων των εποχών της
ΜάντσεστερΓιουνάιτεντκαι τηςεθνικήςΑγγλίας,ήταν εντελώςντροπιαστικές.Ο
Ρούνεϊ «τύφλα» στο μεθύσι, κοιμισμένος -καλύτερα θα έλεγε κάποιος «ναρκω-

μένος» από το πολύ ποτό- σε μια καρέκλα και γύρω του τρεις νεαρές γυναίκες να επιδίδονται
σε αισθησιακέςπόζεςμπροστά στον φωτογραφικόφακό.

Το περιστατικό έκανε αίσθηση, αλλά οι φανατικοί οπαδοί του Ρούνεϊ είναι πια μαθημένοι: το
2019 το ίνδαλμά τους είχε συλληφθεί μεθυσμένος στο αεροδρόμιο της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, ενώ
εξύβρισε και τους αστυνομικούς που του έκαναν έλεγχο. Το 2020 παραδέχθηκε δημοσίως τον
εθισμό του στον τζόγο από τα πρώτα βήματά του στον μαγικό κόσμο του βρετανικού ποδοσφαί-
ρου, αν και στη συνέχεια κατάφερε να ξεκόψει από αυτή την κακή συνήθεια για να… αποκτήσει
άλλες.

Ο ίδιος οΡούνεϊ αντέδρασεοργισμένα στη δημοσιοποίηση αυτών των φωτογραφιών λέγοντας
ότι έπεσεθύμα εκβιασμού,σεμια ακόμα προσπάθεια να μη διαλύσει τονγάμοτου με τον μαθητι-
κό του έρωτα, τηνΚολίν, με την οποία έχει αποκτήσει τέσσεραπαιδιά.

Παρ’όλααυτά,οΓουέιν Ρούνεϊ παραμένει ίνδαλμα για εκατομμύριαφίλουςτουποδο-
σφαίρου, καθώς, όπως λέει το τραγούδι, «η ζωή συγχωρεί τους τολμηρούς, τους
τρελούς και τις αξίες». Ο Ρούνεϊ αναμφίβολα ανήκει στις αξίες του δημο-
φιλούς αθλήματος. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ τον Οκτώβριο
του 1985 και σε ηλικία 11 ετών φόρεσε τη φανέλα των νέ-
ωντηςΈβερτον. Το 2002 υπογράφει επαγγελματικό
συμβόλαιο με την Έβερτον, στην οποία έμεινε
δύο χρόνια με 67 συμμετοχές και 15 γκολ.
Προτού καν συμπληρώσει τα 17 του χρόνια,
πέτυχε σε βάρος της Άρσεναλ το πρώτο του
γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ και έτσι έγινε ο νε-
ότερος σκόρερ στην ιστορία της μέχρι τότε.
Στα 19 του χρόνια ο Ρούνεϊ ζήτησε μετα-
γραφή απότην Έβερτον, κάτι που ξεσήκω-
σε τους οπαδούς της. Στη μάχη για την
απόκτησή του νικήτρια βγήκε η Μάντσε-
στερΓιουνάιτεντ, που κατέβαλε25,6 εκατ.
λίρες, το μεγαλύτερο ποσό που είχε δοθεί
έωςτότε για παίκτη κάτω των 20 ετών.

Στην πρώτη του εμφάνιση με τη νέα του
ομάδα η Γιουνάιτεντ νίκησε 6-2 τη Φε-
νερμπαχτσέ με χατ τρικ του Ρούνεϊ. Με τη
Γιουνάιτεντ κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα,
ένα Κύπελλο, τρία Λιγκ Καπ, ένα Τσάμπιονς
Λιγκ, ένα Γιουρόπα Λιγκ και ένα Παγκόσμιο
Κύπελλο Συλλόγων.Δηλαδή, τα πάντα!

Είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής που κλήθη-
κε στην εθνική Αγγλίας (λίγο μετά τη συμπλήρωση
των 17 ετών), με την οποία πήρε μέρος σε τρία Παγ-
κόσμια και άλλα τρία Ευρωπαϊκά Κύπελλα. Από το
2014 είναι δεύτερος σε συμμετοχές στο αντιπροσω-
πευτικό συγκρότημα της χώρας του (πίσω από τον Πί-
τερ Σίλτον), ενώ με τα 53 γκολ που έχει πετύχει είναι
πρώτος σκόρερ, έχοντας αφήσει δεύτερο τον Μπόμπι
Τσάρλτον με 49 γκολ.



Σε 6 δόσεις θα καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ έτους 2021, όπως
ορίζεται σε σχετική τροπολογία. Συγκεκριμένα, η πρώτη
δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021
και η τελευταία μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022. Κά-
θε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ευρώ. 

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος κατά 50%
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον: 

• Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισό-
δημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχει
υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ
για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οι-
κογένειας.

• Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κα-
τέχουν ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογέ-
νειας δεν υπερβαίνουν τα 150 τ.μ. Η συνολική αντικειμενι-
κή αξία των κτισμάτων να μην υπερβαίνουν τα 85.000 ευ-
ρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται
για έγγαμο χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα
εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για
έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα ή μονογονεϊκή οι-
κογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

• Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα
τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελ-
λάδας.

Ρ
ύθμιση ασφαλιστικών
οφειλών της πανδημίας σε
έως 72 δόσεις και δυνατό-
τητα επανένταξης σε απο-

λεσθείσες ρυθμίσεις με την καταβολή
της δόσης Αυγούστου έως το τέλος
Σεπτεμβρίου προβλέπει τροπολογία
του υπουργείου Εργασίας η οποία κα-
τατέθηκε στη Βουλή.

Με το άρθρο 1 της τροπολογίας ρυθ-
μίζονται τα χρέη από τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές που δημιουρ-
γήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα
της πανδημίας, δηλαδή από τον Μάρ-
τιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του
2021. Στο νέο καθεστώς ρυθμίσεων
μπορούν να ενταχθούν τόσο οι επιχει-
ρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες των οποίων οι ασφαλιστικές ει-
σφορές είχαν ήδη λάβει παράταση κα-
ταβολής έως 31 Δεκεμβρίου 2021, όσο
και οφειλές οι οποίες κατέστησαν
απαιτητές από 1η Μαρτίου 2020 έως
και 31η Ιουλίου 2021 και αφορούν επι-
χειρήσεις και επαγγελματίες με ΚΑΔ
που θα οριστούν σε σχετική απόφαση
του υπουργείου Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους ει-
σφορές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις με
ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ.
Προγράμματα ρυθμίσεων έως 36 μη-
νιαίες δόσεις θα είναι άτοκα. Οι ρυθμί-
σεις από 37-72 δόσεις θα επιβαρύνον-
ται με ετήσιο επιτόκιο 2,5%.

Ο οφειλέτης θα μπορεί ανά πάσα
στιγμή να επιλέξει την εφάπαξ εξό-
φληση του υπολοίπου των ρυθμισμέ-
νων οφειλών, άτοκα. Η υπαγωγή στη
ρύθμιση γίνεται με την καταβολή της
πρώτης δόσης έως 31 Ιανουαρίου
2022, μετά από αίτηση του ενδιαφερό-
μενου (μέσα στην ίδια προθεσμία) μέ-
σω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ) ή, όπου αυτό δεν εί-
ναι δυνατό, μέσω του e-ΕΦΚΑ. Αρμό-
δια όργανα για την έκδοση της απόφα-
σης υπαγωγής στη ρύθμιση -με την
οποία καθορίζονται το ποσό κάθε δό-
σης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια- είναι οι
προϊστάμενοι των περιφερειακών
υπηρεσιών των ΚΕΑΟ.

Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης,
ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας δίμηνης
ισχύος, ενώ αναστέλλονται η λήψη
αναγκαστικών μέτρων και οι διαδικα-

σίες αναγκαστικής εκτέλεσης επί κι-
νητής και ακίνητης περιουσίας.

Επίσης αναστέλλονται οι ποινικές
διώξεις και η εκτέλεση των σχετικών
ποινών. Η ρύθμιση χάνεται στην περί-
πτωση που δεν καταβληθούν δυο δό-
σεις, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια
την απώλεια και όλων των ευεργετη-
μάτων, ενώ το σύνολο του υπολοίπου
της οφειλής θα καθίσταται άμεσα
απαιτητό.

«Δεύτερη ευκαιρία»
Με το άρθρο 2 γίνεται δυνατή η επα-

νένταξη σε καθεστώς ρυθμίσεων για
όσους επλήγησαν από την πανδημία
και απώλεσαν τη ρύθμισή τους από τον
Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του
2021. Οι ωφελούμενοι από την εν λόγω
ρύθμιση είναι όσοι εργοδότες και
ελεύθεροι επαγγελματίες βρισκόταν
ήδη σε καθεστώς παράτασης καταβο-
λής δόσεων για ρυθμίσεις, αλλά και
όσοι έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας

που θα περιλαμβάνεται σε σχετική
απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Επιπλέον και οι εργαζόμενοι στις
επιχειρήσεις με τους εν λόγω ΚΑΔ,
που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής
σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου
2021 και 31 Ιουλίου 2021 θα μπορούν
να επανενταχθούν σε τυχόν ρυθμίσεις
των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Προϋπόθεση για την επανένταξη σε
ρύθμιση, είναι η καταβολή δυο δόσε-
ων (Αυγούστου και Σεπτεμβρίου) μέ-
χρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Η επα-
νένταξη γίνεται με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις της ρύθμισης που
χάθηκε αρχικά.

Παράταση για την καταβολή
οφειλών που έληγαν στις
30/4/2021…

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Κορονοχρέη: Ρύθμιση έως 72 δόσεις 

Σε έξι δόσεις θα καταβληθεί τελικά ο ΕΝΦΙΑ του 2021



«Ζ
εστό» χρήμα 130
εκατ. ευρώ, το οποίο
για πολλές επιχειρή-
σεις θα αποτελέσει το

«φιλί της ζωής», αναμένεται να διο-
χετευτεί μέσα στο προσεχές διάστη-
μα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
επιχειρήσεις του Τύπου, οι οποίες επλήγησαν από τις
συνέπειες της πανδημίας. 

Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμ-
μα που είχε καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση, βάσει
του οποίου θα δοθούν ειδικές ενισχύσεις σε πολύ μι-
κρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υπέστησαν με-
γάλη μείωση τζίρου λόγω των περιοριστικών μέτρων. 

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαι-
σίου κρατικών ενισχύσεων. Όπως ορίζεται στη σχετική
απόφαση, το μέτρο θα είναι ανοιχτό σε εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς (εκτός από
τους τομείς της οικονομικής και της πρωτογενούς γε-
ωργικής παραγωγής), οι οποίες διέκοψαν την παραγω-
γική τους λειτουργία τον Απρίλιο του 2021, λόγω κορο-
νοϊού.  Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορη-
γήσεων και θα αποτελείται από ένα σταθερό ποσό του-
λάχιστον 500 ευρώ και μέγιστο 4.000 ευρώ, ανάλογα με
τον αριθμό των υπαλλήλων και την περιοχή. Η επιτροπή

διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συ-
νάδει με τους όρους που καθορίζονται
στο προσωρινό πλαίσιο. Έτσι, η ενίσχυ-
ση δεν θα υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ
ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται
στον τομέα της αλιείας και της υδατο-
καλλιέργειας και 1,8 εκατ. ευρώ ανά

εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους
τομείς, ενώ θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2021.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό
πρόγραμμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την υπο-
στήριξη εφημερίδων, περιοδικών, παρόχων υπηρεσιών
περιφερειακών μέσων ενημέρωσης και ραδιοφωνικών
σταθμών που επλήγησαν από την επιδημία του κορο-
νοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να
εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό
της εξάπλωσής του, αναφέρει ανακοίνωση της Κομι-
σιόν. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια στήρι-
ξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Η επι-
τροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό σχήμα είναι σύμφω-
νο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό
πλαίσιο, ενώ η ενίσχυση θα δοθεί έως τις 31/12/2021
και φτάνει ακόμη και τα 1.800.000 ευρώ ανά εταιρεία. 

Στην περαιτέρω ενίσχυση του αγροτι-
κού επαγγέλματος αποσκοπεί η Κοινή
Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την
οποία δεν υπολογίζονται σειρά εισοδημά-
των, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη και
απλή η εγγραφή στα μητρώα. 

Τη σχετική απόφαση για το κριτήριο του
συνολικού εισοδήματος έτσι όπως αυτό
θα υπολογίζεται τις ανάγκες εγγραφής
στο Μητρώο Αγροτών, υπέγραψαν ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Σπήλιος Λιβανός και ο υφυπουρ-
γός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρό-
πουλος. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, με βάση
τη νέα απόφαση «διευρύνεται ο αριθμός
των δικαιουμένων εγγραφής στο μητρώο,
ενώ συγχρόνως διορθώνονται κάποιες
στρεβλώσεις». 

Στο εξής, τα εισοδήματα που δεν θα

προσμετρώνται είναι αυτά που προέρχον-
ται από τις συντάξεις λόγω θανάτου, τις
αντιμισθίες των αιρετών ΟΤΑ, το επίδομα
διατροφής τέκνων και το κοινωνικό μέρι-
σμα. Παράλληλα, ως αγροτικό εισόδημα
λογίζεται πλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ, το
εισόδημα που προέρχεται από εκμετάλ-
λευση φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος
μικρότερης των 500 KW, αντί των 100KW
που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Όπως ανακοίνωναν πρόσφατα από την
Τρίπολη τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λι-
βανός, μέσα στο προσεχές διάστημα θα
έρθουν σημαντικά πακέτα στήριξης του
αγροτικού επαγγέλματος, πέραν των χρη-
ματοδοτήσεων που προβλέπονται από την
Κοινή Αγροτική Πολιτική έως το 2027. 

Σε εντυπωσιακή διεύρυνση του μέτρου των ηλεκτρονικών ραντεβού προχωρά ο e-ΕΦΚΑ για
υποθέσεις που αφορούν τους ασφαλισμένους του πρώην Επικουρικού Ταμείου (ΕΤΕΑΕΠ), κα-
θώς η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έως σήμερα είναι ιδιαιτέρως βεβαρυμένη. 
Σύμφωνα με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, κάθε πολίτης που επιθυμεί να καταθέσει αίτημα ή να
υποβάλει ερώτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής
Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(επικουρικές συντάξεις και παροχές εφάπαξ), έχει πλέον τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία του ηλεκτρονι-
κού ραντεβού.  Η αποδοχή από το κοινό του μέτρου των ηλε-
κτρονικών ραντεβού αποδεικνύεται από τα στατιστικά στοι-
χεία, καθώς ήδη ξεπέρασαν σε αριθμό τις 650.000 κατά τους δέκα πρώτους μήνες λειτουργίας
του, απαλλάσσοντας τους πολίτες από αναμονή, περιττές μετακινήσεις και ταλαιπωρία. Η επι-
τυχία των ηλεκτρονικών ραντεβού τον καιρό της πανδημίας προκάλεσε και τη μονιμοποίηση
του μέτρου, αλλά και τη διεύρυνση του χρονικού ορίζοντα κλεισίματος των ραντεβού από δύο
εβδομάδες, που ίσχυε μέχρι πρότινος, σε πέντε εβδομάδες. Έτσι, οι ασφαλισμένοι και οι εν-
διαφερόμενοι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα την υπηρεσία και να έχουν στη διά-
θεσή τους περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού σε ημέρες και ώρες που τους εξυπηρετούν.
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Ευνοϊκή ΚΥΑ για εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών

«Ζεστό» χρήμα για
ΜΜΕ και τη στήριξη
επιχειρήσεων

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά ραντεβού 
και σε υποθέσεις του ΕΤΕΑΕΠ

Εγκρίθηκε το σχετικό πρόγραμμα 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -
Ποιους αφορά και πόσα θα πάρουν



Η
Creta Farms παρέχει κίνητρα
για εμβολιασμό προς τους
εργαζομένους της. Συγκεκρι-
μένα, με στόχο να συνεισφέ-

ρει στην εθνική προσπάθεια για επι-
στροφή στην κανονικότητα, προχωράει
σε εκστρατεία εσωτερικής ενημέρωσης
ώστε να παρέχει πληροφορίες για τα
οφέλη που θα αποκομίσουν τόσο ο κα-
θένας ατομικά όσο και η κοινωνία ως
σύνολο από την οικοδόμηση τείχους
ανοσίας. Ταυτόχρονα, παρέχει κίνητρο
και ειδικότερα τρεις μέρες άδειας με
αποδοχές προς τους περίπου 600 εργα-
ζομένους της, προκειμένου όλοι να πα-
ρακινηθούν και να συμμετάσχουν στον
εμβολιασμό κατά του Covid-19. Όσοι ερ-
γαζόμενοι θα εμβολιαστούν, καθώς και
όσοι έχουν ήδη εμβολιαστεί έχουν τη
δυνατότητα να επωφεληθούν από την
παροχή της άδειας. 

Νέος μέτοχος για 
την Premia Properties

Με επιτυ-
χία αλλά και
με την είσο-
δο ενός νέου
ισχυρού με-
τόχου, της ει-
σ η γ μ έ ν η ς
στον δείκτη
N a s d a q
Stockholm (Large Cap) εταιρείας ακινήτων Fa-
stighets AB Balder, που «μπήκε» στο μετοχικό
σχήμα της Premia Properties μέσω της Ιδιωτι-
κής Τοποθέτησης, αποκτώντας ποσοστό συμμε-
τοχής 17,22%, ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου της εγχώριας εταιρείας real esta-
te. Η Fastighets AB Balder είναι μια εισηγμένη
εταιρεία ιδιοκτησίας που στόχο έχει να ικανοποι-
εί τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων πελατών για
εγκαταστάσεις και στέγαση, επιθυμώντας να
αποφέρει κέρδος από τη διαχείριση ακινήτων
μέσω ενός υψηλού επιπέδου δραστηριότητας και
αποτελεσματικής διαχείρισης, όπως τουλάχιστον
αναφέρεται στην ιστοσελίδα της. 

Την Engie Hellas εξαγοράζει 
το fund του Ν. Καραμούζη

Το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap
ανακοινώνει ότι στις 27 Ιουλίου 2021 κατέληξε
σε συμφωνία για νέα στρατηγική επένδυση μέ-
σω της απόκτησης του συνόλου των μετοχών
(100%) της εταιρείας Engie Hellas, η οποία απο-
τελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες
στον χώρο του facility management στην Ελλά-
δα τα τελευταία 20 χρόνια, προσφέροντας όλο το
φάσμα των υπηρεσιών facility management και
τεχνικής συντήρησης σε πολλές και σημαντικές
κτιριακές εγκαταστάσεις. Βασικός επιχειρημα-
τικός στόχος της ανωτέρω επένδυσης αποτελεί η
δημιουργία ενός πρωτοπόρου και ηγετικού ορ-
γανισμού που θα παρέχει ολοκληρωμένες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλο το φάσμα
των δραστηριοτήτων του facility management,
μέσω οργανικής ανάπτυξης και νέων επενδύσε-
ων και συνεργασιών. Η Engie Hellas αποτέλεσε
θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Engie για πάνω
από δύο δεκαετίες. 

ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου 
0,07 ευρώ στους μετόχους

Σε επιστροφή κεφαλαίου της τάξης των 0,07
ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της, με αντί-
στοιχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού
ύψους 4.224.360 ευρώ, προχωρεί η ΕΧΑΕ, όπως
ανακοίνωσε με βάση και απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της. Ως ημερομηνία
αποκοπής ορίζεται η 4η Αυγούστου και έναρξης
καταβολής η 11η Αυγούστου.
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Η Apple ανέφερε τριμηνιαίες πωλήσεις και κέρδη που ξεπέρασαν τις
προσδοκίες των αναλυτών, καθώς οι καταναλωτές αγόρασαν premium
εκδόσεις 5G iPhone της εταιρείας, την ώρα που αυξήθηκαν και οι εγγραφές
στις συνδρομητικές υπηρεσίες της. Συνολικά, οι πωλήσεις της Apple έκαναν
άλμα 36% από το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Οι πωλήσεις του iPhone
ειδικότερα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50% σε ετήσια βάση. Η Apple εμφάνισε
κέρδη ανά μετοχή 1,30 δολαρίων αντί 1,01 δολαρίων που ανέμεναν οι
αναλυτές. Τα έσοδά της έκαναν άλμα 36% στα 81,41 δισ. δολάρια, έναντι
εκτιμήσεων για 73,3 δισ. δολάρια. Τα έσοδα από το iPhone ανήλθαν στα 39,57
δισ. δολάρια, ενώ οι αναλυτές τα τοποθετούσαν στα 34,01 δισ. δολάρια. Σε
σχέση με πέρυσι εμφανίζονται αυξημένα κατά 49,78%. Τα έσοδα από τις
υπηρεσίες κατέγραψαν άνοδο 33%, στα 17,48 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από
την κατηγορία «Άλλα Προϊόντα» έκαναν άλμα 40% στα 8,76 δισ. δολάρια.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης αποφάσισε τη μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 12.320.640 ευρώ. Όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
από 1,20 ευρώ σε 0,75 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
στους μετόχους ποσού 0,45 ευρώ ανά μετοχή. Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι
διαπραγματεύσιμες από τις 27 Ιουλίου στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,75
ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαί-
ου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,45 ευρώ ανά μετοχή. Από την
ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορ-
φωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Ως ημερομηνία
έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 5η Αυγούστου.

Πλαστικά Κρήτης: Επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ

«Άλμα» για τις πωλήσεις της Apple

Creta Farms: Κίνητρα για 
να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι



ΕυάγγελοςΜυτιληναίος:
Με κερδοφορία 260
εκατ. ευρώ το 2022

Έ
τος μετάβασης
κατά το οποίο,
ωστόσο, θα

επιτευχθεί σημαντική
βελτίωση της καθαρής
κερδοφορίας χαρα-
κτήρισε το 2021 ο
Ευάγγελος Μυτιληναί-
ος, ενώ επαναβεβαί-
ωσε την εκτίμησή του
ότι το 2022 η καθαρή κερδοφορία του ομίλου θα είναι δι-
πλάσια από εκείνη του 2020, προσεγγίζοντας τα 260
εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών
για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2021, ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου τοποθετή-
θηκε επίσης τόσο για τις προκλήσεις της μετάβασης
στην πράσινη οικονομία καθώς και σε ό,τι αφορά την
άνοδο των τιμών εμπορευμάτων, ειδικότερα του αλουμι-
νίου. Κατά τον κ. Μυτιληναίο, η ανοδική πορεία των διε-
θνών τιμών του αλουμινίου και της αλουμίνας θα συνε-
χιστεί με βραδύτερους ρυθμούς, προσθέτοντας, ωστό-
σο, ότι θα είναι έκπληξη η διατήρηση αυτού του mo-
mentum καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022. Σημείωσε,
ωστόσο, ότι δεν διαβλέπει δραστική διόρθωση των διε-
θνών τιμών και εξήγησε πως η όποια επίπτωση για τον
όμιλο έρχεται με καθυστέρηση.

Rocket: Νέοςπαίκτης
στοonline food delivery 
Η Rocket, μια νέα υπηρεσία online παραγγελίας και
διανομής φαγητού, κάνει την εμφάνισή της στην
ελληνική αγορά μετά το επιτυχημένο της
λανσάρισμα σε Ουκρανία, Ολλανδία, Κύπρο και
Γαλλία. Μέσω της εύχρηστης εφαρμογής της για
smartphones και έχοντας θέσει ως προτεραιότητα
να προσφέρει βέλτιστη εμπειρία όχι μόνο στους
πελάτες αλλά και στους συνεργάτες της, η Rocket
δεσμεύεται να παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση και
ασυναγώνιστα προνόμια τόσο στους καταναλωτές
όσο και στα συνεργαζόμενα καταστήματα εστίασης.

Εθνική Τράπεζα: Μείωση στα σταθερά 
επιτόκια των στεγαστικών δανείων

Αλλαγές στο δελτίο επιτοκίων στα προϊόντα στεγαστι-
κής πίστης, που προβλέπουν και μειώσεις στην πλειονό-
τητα των διαθέσιμων επιλογών, προχώρησε η Εθνική
Τράπεζα. Άλλαξε τα σταθερά επιτόκια διάρκειας από 10
έως 30 ετών, ενώ τροποποιήσεις υπήρξαν και για τα κυ-
μαινόμενα επιτόκια μετά την περίοδο του σταθερού επι-
τοκίου. Έτσι στα σταθερά επιτόκια 10, 15 και 20 ετών κα-
ταγράφονται μειώσεις, ενώ στα σταθερά από 20 και 25
ετών προς τα πάνω αναπροσαρμογές. Σε όλες τις περι-
πτώσεις το ελάχιστο περιθώριο για την περίοδο του κυ-
μαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε και πλέον ξεκινά από
το 3,35% έναντι του 1,83% προηγουμένως.

Attica Bank: Ελκυστικοί όροι 
για τους δανειολήπτες 
Η συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοδοτήσεων
αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια,
καθώς οι δανειολήπτες επιζητούν ασφάλεια και
σταθερότητα στις δόσεις τους. Πλέον η Attica Bank
διαθέτει στεγαστικά δάνεια που προσφέρουν
επιτόκια σταθερά ακόμη και για 30 χρόνια, τα οποία
μπορεί να ξεκινούν από το 2,9%. Με τον τρόπο αυτό ο
δανειολήπτης μπορεί να κλειδώσει τη δόση του
ακόμη και για το σύνολο της διάρκειας εξόφλησης,
χωρίς να τον απασχολεί το περιβάλλον των
επιτοκίων στην Ευρωζώνη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Pfizer: Ξεκίνησε η συνεργασία 
με το Αριστοτέλειο 

Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer
υποδέχτηκε τον Ιούλιο τις πρώτες τέσσερις
νέες απόφοιτες που θα ενταχθούν στο Rota-
tional Graduate Program. Το πρόγραμμα αυ-
τό, το οποίο τρέχει σε όλο τον κόσμο και τώρα
και στη Θεσσαλονίκη, είναι σχεδιασμένο έτσι
ώστε να επιτρέπει σε στελέχη που βρίσκονται
στην αρχή της καριέρας τους να έχουν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν τον Ψηφιακό Οργανισμό
της Pfizer μέσα από διάφορους ρόλους και
θέσεις εργασίας, προωθώντας παράλληλα μια
κουλτούρα διαρκούς μάθησης και προσωπι-
κής ανάπτυξης. Οι νέες απόφοιτες για τα δύο
επόμενα χρόνια θα απασχοληθούν διαδοχικά
σε τέσσερις θέσεις εργασίας σε ολόκληρο
τον ψηφιακό οργανισμό της Pfizer για διά-
στημα έξι μηνών στην καθεμία, ξεκινώντας
ως Data Scientist, Data Scientist/Analyst,
Software engineer και Business Analyst.

Λύσεις έξυπνων πόλεων 
από την Cosmote 

Λύσεις έξυπνων πόλεων υλοποίησε η Co-
smote στους Δήμους Μονεμβασιάς και Χανίων,
αξιοποιώντας την τεχνολογία Narrow - Band
Internet of Things (NB-IoT). Με την Έξυπνη
Διαχείριση Υδάτων στη Μονεμβασιά και την
Έξυπνη Στάθμευση στα Χανιά διευκολύνεται η
καθημερινότητα των πολιτών, ενώ οι δήμοι
εξοικονομούν πολύτιμους πόρους και μει-
ώνουν τις δαπάνες. Η υλοποίηση βασίστηκε σε
τεχνολογία NB-IoT, καθώς απαιτεί μικρό όγκο
δεδομένων για τη διασύνδεση συσκευών μέσω
δικτύου κινητής, μειώνοντας δραστικά την κα-
τανάλωση ενέργειας και το κόστος.

ΕΑΣΕ: Ικανοποίηση για τον νέο
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η ΕΑΣΕ, ως φορέας που εκπροσωπεί το ανώ-
τατο επαγγελματικό μάνατζμεντ στην Ελλάδα,
εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλή-
ρωση νέου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης. Σύμφωνα με την ΕΑΣΕ, στο τοπίο
που διαμορφώνεται μετά την πανδημία, με την
ανάκαμψη της χώρας να είναι εθνικός στόχος, ο
νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση και ο ανα-
θεωρημένος ελληνικός κώδικας που τον συνο-
δεύει, αποτελούν σημαντικό βήμα για την ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας.



Αντίστροφα μετρά ο χρόνος
για δικηγόρους και λογιστές που
ενδιαφέρονται να πιστοποι-
ηθούν και να αναλάβουν την έκ-
δοση συντάξεων. Μέχρι στιγμής
έχουν υποβληθεί επιτυχώς πά-
νω από 2.000 αιτήσεις δικηγό-
ρων, ενώ λόγω του τεράστιου
αριθμών επισκεπτών στην ιστο-
σελίδα του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας, η ψηφιακή
υπηρεσία τέθηκε χθες προσωρι-
νά εκτός λειτουργίας και επανα-
λειτούργησε στις 14.00. Τα τεχνι-

κά προβλήματα που προέκυψαν
επιλύθηκαν άμεσα και ήδη μέσα
σε 24 ώρες έχουν υποβληθεί
πάνω από 700 αιτήσεις λογι-
στών-φοροτεχνικών.

Η προθεσμία για την υποβολή
των αιτήσεων στην πλατφόρμα
olomeleia.gr (για δικηγόρους)
και oe-e.gr (για λογιστές-φορο-

τεχνικούς) εκπνέει στις
30/7/2021.

Υπενθυμίζεται πως κατά την
πρώτη φάση εκπαίδευσης-πι-
στοποίησης πρόκειται να συμμε-
τάσχουν 180 άτομα, ενώ οι υπό-
λοιποι θα μπορούν να λάβουν μέ-
ρος σε μελλοντικούς κύκλους
εκπαίδευσης-πιστοποίησης. Για

τη συμμετοχή τους τηρείται χρο-
νική σειρά προτεραιότητας, η
οποία θα ισχύει και για τους επό-
μενους κύκλους εκπαίδευσης-
πιστοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι δυνατότητα
υποβολής ηλεκτρονικού αιτήμα-
τος έχουν:

α) τα μέλη των δικηγορικών

συλλόγων της χώρας με τριετή
τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας
και

β) λογιστές-φοροτεχνικοί, κά-
τοχοι επαγγελματικής ταυτότη-
τας Α’ τάξης, οι οποίοι έχουν
υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση
της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ.
340/1998 (Α’ 228).

Πάνω από 2.700 αιτήσεις δικηγόρων και φοροτεχνικών για 180
θέσεις πιστοποιημένων επαγγελματιών στην έκδοση συντάξεων

Τους άφησε στο… ππερίμενε ο ΕΦΚΑ
«Σ

το περίμενε» άφησε η νέα
διοίκηση του ΕΦΚΑ χιλιά-
δες συνταξιούχους που
πήγαν στα ΑΤΜ την Τρίτη να

εισπράξουν τα αναδρομικά, παρά τις δε-
σμεύσεις του νέου διοικητή Παναγιώτη
Δουφεξή.

Πρόκειται για συνταξιούχους του ιδιωτι-
κού τομέα (που υπέβαλαν αίτηση συνταξιο-
δότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016) με περισ-
σότερα από 30,1 και έως 44 έτη ασφάλισης,
οι συντάξεις των οποίων επανυπολογίστη-
καν με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρω-
σης του νόμου 4670/2020.

Η νέα διοίκηση του ΕΦΚΑ, παρότι όφει-
λε να έχει λύσει το πρόβλημα, θα συνεχί-
σει την ταλαιπωρία των συνταξιούχων, εκ-
θέτοντας τον αρμόδιο υπουργό Κωστή Χα-
τζηδάκη, καθώς αυξήσεις και αναδρομικά
θα καταβληθούν κατά κύματα έως και το
φθινόπωρο, επειδή ορισμένες περιπτώ-
σεις θεωρούνται δύσκολες και απαιτούν
χρονοβόρες διαδικασίες. Έτσι, σύμφωνα
με τον ΕΦΚΑ, την Τρίτη έλαβαν τα αναδρο-
μικά και την αύξηση της σύνταξης του μη-
νός Αυγούστου 53.912 συνταξιούχοι του
ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, έλαβαν συ-
νολικά 46.565.403 ευρώ, ενώ ο μέσος
όρος των αναδρομικών ανά συνταξιούχο
ανέρχεται σε 863,70 ευρώ.

Από τις επόμενες τακτικές πληρωμές
(συντάξεις Σεπτεμβρίου που πληρώνονται
τέλη Αυγούστου) οι συνταξιούχοι πρόκειται
να δουν μόνιμες αυξήσεις 5,1% κατά μέσο
όρο στις συντάξεις τους.

Τα ποσά δεν καταβλήθηκαν σε 29.032
περιπτώσεις, καθώς ο επανυπολογισμός
πρόκειται να ολοκληρωθεί τις επόμενες
εβδομάδες και η καταβολή των ποσών
στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί
με εμβόλιμες πληρωμές. Πρόκειται για ει-
δικές περιπτώσεις, όπως απασχολούμενοι
συνταξιούχοι, συντάξεις λόγω θανάτου,

όπου ο θανών απεβίωσε μετά τον Οκτώ-
βριο του 2019, καθώς και περιπτώσεις δι-
καιούχων που απεβίωσαν επίσης μετά τον
Οκτώβριο του 2019 και τα ποσά θα κατα-
βληθούν στους κληρονόμους τους. Οι
έλεγχοι για αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο
περίπλοκοι και για αυτό χρειάζεται σχετι-
κά περισσότερος χρόνος.

Σήμερα, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η
καταβολή των αναδρομικών σε 10.964 συν-
ταξιούχους του δημοσίου τομέα που υπέ-
βαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13
Μαΐου 2016. Οι συνταξιούχοι που υπάγονται
σε αυτή την κατηγορία έχουν δει από τον
προηγούμενο μήνα τις μόνιμες αυξήσεις
στις συντάξεις τους. Το συνολικό ποσό ανα-
δρομικών που θα λάβουν ανέρχεται στα
10.843.765 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος ανα-
δρομικών ανά συνταξιούχο ανέρχεται σε
989 ευρώ.

Για την πληρωμή των αναδρομικών σε

150.000 παλαιούς συνταξιούχους που υπέ-
βαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον
Μάιο του 2016 θα υπάρξει νεότερη ανακοί-
νωση, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί
ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται
περισσότερα από τρία κύματα πληρωμών
έως το τέλος Οκτωβρίου, καθώς με άλλη
πληρωμή θα δοθούν οι αυξήσεις, με άλλη
τα αναδρομικά και με άλλη θα πιστωθούν τα
χρήματα από τον «καθυστερημένο» επανυ-
πολογισμό των δύσκολων περιπτώσεων. Οι
δύσκολες περιπτώσεις επανυπολογισμού,
όπως είναι οι συντάξεις με παράλληλη
ασφάλιση και οι διεθνείς, θα μείνουν πίσω,
για να μην μπλοκάρονται όλες οι καταβολές
και θα πληρωθούν με καθυστέρηση το φθι-
νόπωρο.

Στην κατηγορία των παλαιών συνταξιού-
χων περιλαμβάνονται:

- 50.000 παλαιοί συνταξιούχοι με μικρή

θετική προσωπική διαφορά. Με τους νέους
συντελεστές αναπλήρωσης, ισοφαρίζουν
την προσωπική διαφορά και κερδίζουν αύ-
ξηση μεσοσταθμικά 30 ευρώ.

- 100.000 παλαιοί συνταξιούχοι που έλα-
βαν αύξηση από 1/1/2019 (αρνητική προσω-
πική διαφορά) με τον νόμο Κατρούγκαλου.
Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πρέπει να περι-
μένουν και νέα αύξηση κατά μέσο όρο 40-
50 ευρώ.

Συνταξιούχοι πήγαν στα ΑΤΜ 
την Τρίτη να εισπράξουν 
τα αναδρομικά και, παρά 
τις δεσμεύσεις του νέου διοικητή
Παναγιώτη Δουφεξή, 
δεν πήραν ούτε σεντς
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Ο
ι «Διόσκουροι» από τη Θεσσαλονίκη, η Μα-
ρία Κυρίδου και η Χριστίνα Μπούρμπου,
είναι ένα αχτύπητο δίδυμο της παγκόσμιας
κωπηλασίας (δίκωπος άνευ) και τις έμαθε

η Ελλάδα στο Τόκιο. Για τους ειδικούς, αυτά τα κορί-
τσια φαινόταν από μικρά ότι θα… μεγαλώσουν και θα
κατακτήσουν τον κόσμο. 

Κοινή τους συνισταμένη; Οι μεγαλύτερες αδερφές
τους! Η Αννέτα Κυρίδου, που επίσης παίρνει μέρος
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, στην κωπη-
λασία, φυσικά, και ήταν αυτή που μύησε τη Μαρία
στα μυστικά της βάρκας στο νερό, και η Ελίζα
Μπούρμπου, επίσης αθλήτρια της κωπηλασίας. 

Η Χριστίνα Μπούρμπου ακολούθησε τα βήματα της
αδερφής της αλλά και του μπαμπά της, πανελληνιο-
νίκη στην κωπηλασία, με πολλά χρυσά μετάλλια.
Οπότε, το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον. 

Πριν από έντεκα χρόνια, το 2010, η Μαρία Κυρίδου,
σε ηλικία εννέα ετών ήθελε να κάνει αθλητισμό. Την
πήρε μαζί της η Αννέτα. 

Η Μαρία πήγε, είδε και απήλθε. Δεν της άρεσε.
Όταν, όμως, είδε την αδερφή της να μπαίνει στη βάρ-
κα, μπήκε κι αυτή, κι από τότε δεν ξαναβγήκε.

Είχε, πλέον, μπει το νερό στις φλέβες της. 

Υπήρχε, φυσικά, κι ένας υγιής ανταγωνισμός με
την Αννέτα.

Η Χριστίνα Μπούρμπου έχει παρόμοια πορεία με
τη Μαρία Κυρίδου. Πήγε μια μέρα με τη μεγαλύτερη
αδερφή της, την Ελίζα, στον Ναυτικό Όμιλο Θεσσα-
λονίκης, είδε τους αθλητές να γυμνάζονται σκληρά,
της άρεσε και το ’βαλε σκοπό της ζωής της να γίνει
κωπηλάτρια, όταν για πρώτη φορά μπήκε στη βάρκα.

Η Μαρία Κυρίδου και η Χριστίνα Μπούρμπου ήταν
άγνωστες μεταξύ τους τα πρώτα χρόνια, είχαν και
διαφορετικούς παρτενέρ στη βάρκα. Όταν ο όμιλος
αποφάσισε να τις κάνει δίδυμο, αυτό δεν ήχησε καλά
στα αυτιά τους. 

Δεν υπήρχε καμία χημεία ανάμεσά τους, πολλές
φορές τσακώθηκαν, δεν μιλούσαν μεταξύ τους.
Ωστόσο, η μια παραδεχόταν την άλλη και έτσι άρχισαν
όλα, αφού βρήκαν αυτά που τους ένωναν. Και πρώτα
από όλα, το κοινό όνειρο. 

«Βάλαμε στόχο να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες». Πρώτα άρχισαν οι διακρίσεις στην Ελλάδα, με-
τά στο εξωτερικό. Νίκες παντού. Πριν από τρία χρό-
νια, στους Ολυμπιακούς Αγώνες νέων στο Μπουένος
Άιρες, έστειλαν το μήνυμα στην παγκόσμια κωπηλα-
τική κοινότητα να… ετοιμάζεται να τις υποδεχτεί.

Χρυσό μετάλλιο. Η σπίθα άναψε εκεί, στις γειτονιές
του Ντιέγκο Μαραντόνα, στην Μπόκα, κι έφτασε
φλόγα πια στο Τόκιο.

Πρώτες επίσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νεα-
νίδων στο Ρατσίτσε της Τσεχίας, στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα U23 στο Μπρεστ της Λευκορωσίας και
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νεανίδων στο Γκραβε-
λέν της Γαλλίας. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νεανί-
δων είχαν κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο
7:15.53, στον ημιτελικό! Από το διπλό σκιφ... στη δί-
κωπο άνευ πηδαλιούχου, αγώνισμα που αποδείχτη-
κε στην πράξη, με τα τέσσερα χρυσά μετάλλια, πως
τους ταιριάζει περισσότερο. 

Πάντα όμως μαζί! Μέσα σε πέντε μήνες, το 2018, η
Χριστίνα Μπούρμπου και η Μαρία Κυρίδου κατέκτη-
σαν τέσσερα χρυσά μετάλλια σε διεθνείς διοργανώ-
σεις. Θριάμβευσαν και στο Παγκόσμιο των ΗΠΑ και
έτσι απέφυγαν τους αγώνες στο προολυμπιακό τουρ-
νουά. Αφέθηκαν απερίσπαστες να προετοιμαστούν
για το Τόκιο. Το μυστικό; 

Η δουλειά, η προσήλωση και οι μετρημένες έξοδοι
για διασκέδαση. Και διάβασμα, βέβαια. Μαθήτριες
λυκείου ήταν όταν άρχισαν να… κυβερνούν τα κύμα-
τα, σήμερα είναι αμφότερες 20 ετών.

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΔΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ

Τα κορίτσια που «δάμασαν» τα κύματα
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Σ
τον τελικό και μάλιστα με
παγκόσμιο ρεκόρ (6:48.70)
προκρίθηκε το τρομερό δίδυ-
μο της κωπηλασίας στη δίκω-

πο άνευ, η Μαρία Κυρίδου και η Χριστί-
να Μπούρμπου. 

Η ιστιοδρομία τους ήταν τέλεια, πέ-
ρασαν τα 500μ. στην πέμπτη θέση και με
εκπληκτικό ντεμαράζ συνέτριψαν τα
χρονόμετρα. «Με την τρέλα που έχουμε
είπαμε να τα δώσουμε όλα και να γίνει
χαμός», είπαν με ένα στόμα μετά τον
αγώνα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το παγ-
κόσμιο ρεκόρ του ελληνικού πληρώμα-
τος δεν κράτησε πολύ, καθώς στη δεύ-
τερη ημιτελική σειρά το πλήρωμα της
Νέας Ζηλανδίας το κατέρριψε αμέσως,

τερματίζοντας σε χρόνο 6:47.41. Πλέον
τα κορίτσια μας «γλυκοκοιτάζουν» τα
μετάλλια. Στη μάχη μπαίνει και η Άννα
Κορακάκη με πιστόλι στα 25μ. και αύριο
Παρασκευή (8.00) είναι προγραμματι-
σμένος ο τελικός.

Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ο
μεγάλος άτυχος, τραυματίστηκε κατά τη
διάρκεια του δευτέρου σετ, έβγαλε τον
αγώνα με πόνο και, όπως αναμενόταν,
έχασε από τον Γάλλο Ουμπέρ 2-1 σετ, 2-6,
7-6, 6-2 και αποκλείστηκε. Αφού του
προσφέρθηκαν οι ιατρικές βοήθειες, στη
συνέχεια έπαιξε αμέσως (!) στο διπλό μι-
κτό με τη Μαρία Σάκκαρη κόντρα στους
Καναδούς Γκαμπριέλα Ντραμπόφσκι και
Φέλιξ Αλιασίμ, κέρδισαν 2-0 (6-3, 6-4)

και προκρίθηκαν στα προημιτελικά, όπου
θα αντιμετωπίσουν τους Αυστραλούς Άσ-
λεϊ Μπάρτι (Νο1) και Τζον Πιρς.

Στην ιστιοπλοΐα οι Παναγιώτης Μάν-
της και Παύλος Καγιαλής βρίσκονται
στην 7η θέση της γενικής μετά την ολο-
κλήρωση των δύο πρώτων ιστιοδρο-
μιών στην κατηγορία των 470. Τερμάτι-
σαν στην 5η και την 6η θέση αντίστοιχα.
Ο Γιάννης Μιτάκης μετά την 3η και την
4η ιστιοδρομία στα Finn υποχώρησε
στη 10η θέση της γενικής κατάταξης.
Στη 13η θέση της γενικής κατάταξης
βρίσκονται οι Αιμιλία Τσουλφά και
Αριάδνη Σπανάκη μετά την ολοκλήρω-
ση των δύο πρώτων ιστιοδρομιών στην
κατηγορία σκαφών 470. 

Η Τσουλφά έγινε και επισήμως η με-
γαλύτερη σε ηλικία Ελληνίδα αθλήτρια
που πήρε μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώ-
νες (48 ετών). Ο Βύρων Κοκκαλάνης
παρέμεινε στη 13η θέση μετά την ολο-
κλήρωση και της 9ης κατά σειρά ιστιο-
δρομίας των RS:X. Πάντα στην ιστιο-
πλοΐα η Κατερίνα Δίβαρη ανέβηκε στην
20ή θέση στη γενική κατάταξη μετά την
ολοκλήρωση των τριών ιστιοδρομιών
της 3ης ημέρας στα RS:X. Οι ιστιοδρο-
μίες συνεχίζονται σήμερα Πέμπτη.

Στην κολύμβηση και στα 200μ. μικτή
ατομική ο Ανδρέας Βαζαίος κατετάγη
7ος στον προκριματικό και αποκλείστη-
κε από τη συνέχεια, όπως και ο Απόστο-
λος Παπαστάμος, ο οποίος ήρθε 4ος.

Στη μάχη με φόντο το βάθρο
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Α
ΕΚ και Άρης παίζουν σήμερα
την... ύπαρξή τους στην Ευρώ-
πη στους επαναληπτικούς

αγώνες του 2ου προκριματικού γύρου
του Conference League. Η Ένωση θα
υποδεχτεί στο ΟΑΚΑ (21.00, Cosmote
TV) τη Βελέζ Μόσταρ, από την οποία εί-
χε ηττηθεί 2-1 πριν από μία εβδομάδα,
ματς στο οποίο αδικήθηκε κατάφωρα
από τον διαιτητή, ο οποίος της ακύρω-
σε κανονικό γκολ. Ο προπονητής της
Βλάνταν Μιλόγεβιτς αναμένεται να
παίξει φουλ επίθεση, χρησιμοποιών-
τας τον νεοαποκτηθέντα Αργεντινό
Σέρχιο Αραούχο πλάι στον Ιρανό Καρίμ
Ανσαριφάρντ. Στη Θεσσαλονίκη την
ίδια ώρα (21.00, Nova) ο Άρης έχει σα-
φώς πιο δύσκολη αποστολή κόντρα
στην Αστάνα, καθότι είχε χάσει 2-0 στο
Καζακστάν, έχοντας επίσης εχθρική διαιτησία, μια και δεν καταλογίστηκε πέναλτι στον Ματέο Γκαρσία. Ο τεχνικός του Άρη Άκης
Μάντζιος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ματέο Γκαρσία, ενώ θα ξεκινήσει τον νεοαποκτηθέντα κεντρικό αμυντικό Φαμπιάνο. Να
υπενθυμίσουμε ότι δεν ισχύει πλέον ο κανονισμός που έδινε προνόμιο στο εκτός έδρας γκολ. 

Ματς-φωτιά για ΑΕΚ και Άρη Πρώτη η Βρετανία,
εκτός βάθρου οι ΗΠΑ

Η Μεγάλη Βρετανία με τους Τομ Ντιν, Τζέιμς Γκάι,
Μάθιου Ρίτσαρντς και Ντάνκαν Σκοτ κατέκτησε το χρυ-
σό Ολυμπιακό μετάλλιο στα 4x200μ. της κολύμβησης
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο χρόνος ήταν 6:58.58,
νέο πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε
η Ρωσία με 7:01.81 και στην τρίτη θέση η Αυστραλία με
7:01.84, με τις ΗΠΑ να μένουν για πρώτη φορά στην
ιστορία του αγωνίσματος εκτός βάθρου.

Έσπασε το ρεκόρ του Φελπς
Φοβερός και τρομερός ο Ούγγρος Κριστόφ Μίλακ, όχι

μόνο πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα, αλλά
συνέτριψε και το ρεκόρ του Αμερικανού θρύλου Μάικλ
Φελπς, το οποίο κρατούσε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Πεκίνου το 2008! Τερμάτισε σε 1:51.25. Το ασημένιο
μετάλλιο με 1:53.73 πήρε ο Τομόρου Χόντα από την Ιαπω-
νία, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Φεντερίκο
Μπουρντίσο από την Ιταλία με 1:54.45.

Χρυσό ο Λεντέκι
Το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς

Αγώνες κατέκτησε η Αμερικανίδα Κέιτι Λεντέκι έπειτα
από δύο σερί ήττες που γνώρισε από την Αριάρνε Τί-
τμους σε 200μ. και 400μ. Πήρε την πρώτη θέση στον
τελικό των 1.500μ. ελεύθερο με χρόνο 15:37.34 και κα-
τάφερε να πάρει το πρώτο της χρυσό στη διοργάνωση
και έκτο συνολικά στην καριέρα της. Το ασημένιο με-
τάλλιο πήρε η Αμερικανίδα Έρικα Σάλιβαν με 15:41.41
και το χάλκινο η Γερμανίδα Σάρα Κόλερ με 15:42.91.

• Η τοπική κυβέρνηση του Τόκιο ανακοίνωσε χθες πά-
νω από 3.000 νέα κρούσματα κορονοϊού μόνο στην

πρωτεύουσα της Ιαπωνίας!
• Η Κίνα με νέο Ολυμπιακό ρεκόρ

6:05.13 πήρε το χρυσό μετάλλιο στο
τετραπλό σκιφ γυναικών κωπηλασίας

των Ολυμπιακών Αγώνων. Το ασημένιο
μετάλλιο κατέκτησε η Πολωνία και το

χάλκινο η Αυστραλία.
• Με 21 πόντους του Νταμιάν Λίλαρντ η Ολυμ-

πιακή ομάδα των ΗΠΑ διέλυσε 120-66 την αν-
τίστοιχη του Ιράν.
• Η Γιαπωνέζα κολυμβήτρια Γιούι Οχάσι μετά τη νίκη
της την Κυριακή στα 400μ. επικράτησε έπειτα από έναν
συγκλονιστικό αγώνα της Αμερικανίδας Άλεξ Γουόλς
στα 200μ. Ο χρόνος της ήταν 2:08.52 έναντι 2:08.65.
«Χάλκινη» η Αμερικανίδα Κέιτι Ντάγκλας με 2:09.04.

Ήττα-σοκ για τις Αμερικανές
Η Ολυμπιακή ομάδα πόλο γυναικών της Ουγγαρίας έπειτα από

σπουδαίο παιχνίδι νίκησε 10-9 τις ΗΠΑ στην 3η αγωνιστική.

Ήταν η πρώτη ήττα των Αμερικανίδων μετά το 2008! Το νικητή-

ριο γκολ σημείωσε η Παρκς κόντρα στην Τζένσον, με την

οποία θα παίζει μαζί στον Εθνικό την προσεχή σεζόν. Σε άλλο

παιχνίδι-παρωδία η Ολυμπιακή ομάδα του Καναδά χωρίς…

έλεος διέλυσε 21-1 την αντίστοιχη της Νότιας Αφρικής. 

Στην Αλτάι 
ο Χατζηγιοβάνης

Στην τουρκική Αλτάι θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού Τάσος Χατζηγιοβάνης.
Οι Τούρκοι δεν έκαναν τίποτα περισσότερο παρά να πληρώσουν τη ρήτρα του 1,5 εκατ. ευρώ για να τον εντάξουν 
στο δυναμικό τους. Τεράστια η απώλεια για τους «πράσινους». Ο Χατζηγιοβάνης, 24 ετών, θα υπογράψει για τρία χρόνια.
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Η κούκλα Αμάλ 
έρχεται στην Ελλάδα!

• Ο Δημήτρης Πυργίδης, γνωστός και

ως «Μπέντζι» από το «Βig brother», θα

έχει πλάνο στην ταινία «Τhe enforcer».

• Στην ίδια ταινία, ο πρωταγωνι-
στής Χρήστος Βασιλόπουλος με

μεγάλη καριέρα στο Χόλιγουντ εί-

χε κανονικό ρόλο και πόζαρε αγ-
καλιά με τον κινηματογραφικό

σταρ Αντόνιο Μπαντέρας!

• Αλλαγή στην αλλαγή για τη Δέσποινα

Βανδή. Άλλαξε κανάλι, πήρε διαζύγιο

και τώρα άλλαξε και χρώμα μαλλιών:

Έγινε ξανθιά και της πάει υπέροχα!

• Μετά τις διακοπές στη Μύκονο
«πέταξε» για Ιταλία το ζεύγος Κα-

τερίνα Καινούργιου και Φίλιππος
Τσαγκρίδης.

• Αυτή είναι και επίσημα η νέα ομάδα

της Ελένης Μενεγάκη: Θοδωρής Κου-

τσογιαννόπουλος, Σάββας Πούμπου-

ρας, Ελιάνα Χρυσικοπούλου και Δημή-

τρης Ουγγαρέζος.

• Ο Robbie Williams και η σύζυ-
γός του Ayda Field συνεχίζουν τις

διακοπές τους στη Μύκονο, ανα-
καλύπτοντας όμορφες παραλίες

με φουσκωτό.

• Η Ματίνα Παγώνη ζήλεψε τις ψηλο-

τάκουνες γόβες της Ελένης Τσολάκη,

αλλά μετά θυμήθηκε το ατύχημά της!

«Δωδεκάποντο φορούσα κι εγώ όταν

έπαθα διάστρεμμα», είπε σε ζωντανή

σύνδεσή τους.

• Fake news πως ο Γιάννης Μπέ-

ζος νοσεί από κορονοϊό. «Ο δημο-
φιλής ηθοποιός στέλνει φιλικούς

χαιρετισμούς σε όσους τον θέ-
λουν ασθενή!», ανακοινώθηκε

από την παράσταση «Οθέλλος».

• Θύμα χάκερ έπεσε ο Χριστόφορος

Παπακαλιάτης.

Η
πελώρια μαριονέτα Αμάλ, ύψους 3,5
μέτρων με τη μορφή μιας 9χρονης Σύ-
ριας προσφυγοπούλας, ταξιδεύει στην
Ευρώπη αναζητώντας την οικογένειά

της. Το όνομά της σημαίνει «ελπίδα» και οι τερά-
στιες διαστάσεις της τραβούν την προσοχή, ακρι-
βώς για να αφυπνίσουν σχετικά με το μέγεθος της
ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουν τα παιδιά-πρό-
σφυγες. Μεταφέροντας το κατεπείγον μήνυμα «Μη
μας ξεχνάτε», η Αμάλ ξεκίνησε από τα σύνορα Συ-
ρίας-Τουρκίας με προορισμό το Μάντσεστερ της
Βρετανίας και ενδιάμεσους σταθμούς σε διάφορες
χώρες. 

Στις 9 Αυγούστου η διάσημη προσφυγοπούλα θα
φτάσει στη Χίο. Το νησί ετοιμάζεται πυρετωδώς για
τη θερμή υποδοχή της με παινέματα και όμορφα κα-
λορίζικα τραγούδια γεμάτα ευχές για το ταξίδι της
που θα συνεχιστεί στις 27/8 και 28/8 στα Ιωάννινα,
στις 29/8 στην Καλαμπάκα και τα Τρίκαλα, στις 31/8
στη Λάρισα και την1η Σεπτεμβρίου στην Ελευσίνα. 

Από όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, η πρώτη
που θα συναντήσει στη μεγάλη της διαδρομή είναι η
Αθήνα στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Εκεί, από φόβο μη
χάσει τον δρόμο της, δένει ένα νήμα από έντονο
κόκκινο νήμα σε μια λάμπα αφήνοντας ίχνη στην
πόλη. Στη διαδρομή της την ακολουθούν πολλοί και
η πομπή σιγά σιγά γιγαντώνεται. Περνά μέσα από το
κέντρο της πρωτεύουσας με προορισμό την Τεχνό-
πολη, όπου η Αμάλ έρχεται αντιμέτωπη με έναν Μι-
νώταυρο (εμπνευσμένο από τον ταύρο της Γκερνίκα
του Πικάσο) και γίνονται φίλοι. Στις 4 και 5 Σεπτεμ-
βρίου θα βρεθεί στον Πειραιά λίγο πριν αναχωρήσει
για την Ιταλία.

Το υπέροχο πρότζεκτ φέρει τον τίτλο «Ταξίδι» και
είναι η πρώτη μεγάλη παραγωγή του θεάτρου

«Good Chance» με επικεφαλής τον νέο καλλιτεχνι-
κό διευθυντή Amir Nizar Zuabi. 

Σκοπός του είναι, από τις 7 Ιουλίου έως τις 3 Νο-
εμβρίου 2021, σε κάθε χωριό, περιοχή ή πόλη που
θα επισκέπτεται η μικρή Αμάλ να γίνεται δεκτή με
νέες καλλιτεχνικές δημιουργίες, δραστηριότητες
της κοινότητας σε όλη την πόλη, αλλά και με ξεχω-
ριστές συναντήσεις. 

Η άφιξή της στο Μάντσεστερ σηματοδοτεί το τέ-
λος της επικής περιπλάνησής της. Στο πλαίσιο του
διεθνούς φεστιβάλ της βρετανικής πόλης, θα πα-
ρουσιαστεί μια ξεχωριστή έκθεση με θέμα την παι-
δική ηλικία, δημιουργία τοπικών σχολείων σε συ-
νεργασία με κοινότητες προσφύγων, με την Αμάλ να
συνειδητοποιεί πως είναι έτοιμη για μια νέα αρχή
στην καινούργια της πατρίδα.

Για τη λειτουργία της πανύψηλης μαριονέτας
χρειάζονται τρεις χειριστές: Ένας πάνω σε ξυλοπό-
δαρα που ζωντανεύει το πρόσωπό της και ένας σε
κάθε χέρι.

Έχει στελεχωθεί μια ομάδα δέκα χειριστών που
την ακολουθεί, ενώ η κατασκευή της είναι από ειδι-
κά διαμορφωμένο καλάμι και ανθρακόνημα.



Δίνει μάχη για τη ζωή του… Τα κλικ της Υβόννης 
στα ελληνικά νησιά

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram
μάς ενημερώνει συχνά για τις διακοπές της με
όμορφες φωτογραφίες η Υβόννη Μπόσνιακ.
Σε πρόσφατη ανάρτησή της εκθείασε το ελλη-
νικό φως σε ένα caption στο οποίο ποζάρει
μπροστά από έναν ολόλευκο τοίχο, με το φυσι-
κό φως να δημιουργεί ένα υπέροχο φωτογρα-
φικό αποτέλεσμα. Το μοντέλο και παρουσιά-
στρια κάνει διακοπές στα ελληνικά νησιά με
τον σύντροφό της Αντώνη Ρέμο και την κόρη
τους Αναστασία και, πέρα από όμορφες δικές
της φωτογραφίες, μοιράζεται συχνά στιγμιό-
τυπα και από οικογενειακές στιγμές. Το τε-
λευταίο της στόρι τη δείχνει να φιλά στο μά-
γουλο τον Αντώνη Ρέμο. 

Τέσσερις δεκαετίες ευτυχίας

«Επέτειος του ρουμπινιού» για το αγαπημένο
ζευγάρι του πενταγράμμου Γιώργο και Άννα
Νταλάρα, που έκλεισε σχεδόν τέσσερις δεκαε-
τίες γάμου. 

Η υπενθύμιση της σημαντικής στιγμής έγινε
στο Facebook από φίλο τους στον Καναδά, ο
οποίος δημοσίευσε και φωτογραφία από το μυ-
στήριο που τελέσθηκε το 1982 με τον ερμηνευτή
γαμπρό ντυμένο στα κρεμ και τη νύφη με κόκκι-
να μαλλιά. «Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία,
ευτυχία και αγάπη», σχολίασε ο φίλος τους.

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή,
γνωστή και ως Didi από το περ-
σινό «Big brother», αποδέχτη-
κε την πρόταση της soul τραγου-
δίστριας Idra Kayne να γίνει η
σέξι πρωταγωνίστρια στο βιν-
τεοκλίπ για το τραγούδι «Flyin’
high». Η πρώην παίκτρια του
ριάλιτι με χαμόγελο και στυλ
πόζαρε στο Ιnstagram πάνω σε
διπλό κρεββάτι με σατέν ροζ
σεντόνια, φορώντας λευκή
φούστα και σέξι μπουστάκι.

Λαμπερό πάρτι γενεθλίων
Στο εξοχικό τής τέως βασιλικής οικογέ-
νειας στο Πόρτο Χέλι, η πρωτότοκη κόρη
του πρίγκιπα Παύλου και της Μαρί Σαντάλ
γιόρτασε τα 25α γενέθλιά της. Η όμορφη
influencer Μαρία Ολυμπία δημοσίευσε
φωτογραφίες από το πάρτι, ενώ πόζαρε
και με τον παππού της Κωνσταντίνο. «Εί-
σαι η καλύτερη κόρη που θα μπορούσε να
έχει ένας πατέρας! Χρόνια πολλά, σε αγα-
πώ αφάνταστα», ήταν το σχόλιο του γαλα-
ζοαίματου μπαμπά της.

Η Didi του «Big brother»
σε βιντεοκλίπ

Ο
«κακός» του σινεμά Ανέστης Βλάχος νοσηλεύεται στον
«Ευαγγελισμό» και όπως ανέφερε ο γιος του, δίνει μεγάλη
μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο 87χρονος πρωταγωνιστής

του ελληνικού κινηματογράφου αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα με
την υγεία του και η εσπευσμένη μεταφορά και εισαγωγή του στο νο-
σοκομείο κρίθηκε αναγκαία από τους θεράποντες γιατρούς. «Ο πα-
τέρας μου, Ανέστης, κλήθηκε να λάβει έναν δύσκολο ρόλο, αυτή τη
φορά ρόλο ζωής. Βρίσκεται στον “Ευαγγελισμό” και θέλουμε να πι-
στεύουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού θα βγει νικητής και θα είναι
γρήγορα κοντά στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Οι ευχές σας, η
αγάπη σας και οι προσευχές σας είναι με βεβαιότητα πολύτιμες.
Πατέρα, απόδειξε ακόμα μια φορά πόσο δυνατός είσαι», έγραψε
στο Facebook ο μοναχογιός του Ηρακλής Βλάχος.
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Αυγουστιάτικος γάμος για τον «Survivor» 
Δεύτερη φορά γαμπρός θα ντυθεί ο Λάμπρος Χούτος, αυτή τη φορά για
χατίρι της αγαπημένης του Ματίνας Ζάρα. Ο πρώην «Survivor» και η
σύντροφός του θα ενωθούν με τα δεσμά του γάμου στις 21 Αυγούστου
στη Σκιάθο, παρουσία των πρώην συμπαικτών του από το ριάλιτι επι-
βίωσης. Επίτιμη καλεσμένη θα είναι η Λάουρα Νάργες, η οποία δέχτη-
κε να γίνει κουμπάρα του ζευγαριού!



Τ
ο καλοκαίρι, ειδικά στη χώρα μας, ευνοεί
τις υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να
προκαλέσει θερμοπληξία, η οποία απο-
τελεί ιδιαίτερα επείγουσα κατάσταση.

Δυστυχώς, είναι πολύ εύκολο να εκτεθεί ένα παιδί
σε αυτό τον κίνδυνο, που είναι μεγαλύτερος για
ένα βρέφος ή νήπιο. Ένα παιδί μπορεί να υποστεί
θερμοπληξία μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνη-
το αν κάποιος δεν σκεφθεί απλώς να ανοίξει την
πόρτα ή το παράθυρο.

Η θερμοπληξία έχει θνησιμότητα περίπου 12%
επί ενηλίκων. Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη μας

εξηγεί πως «τα παιδιά συμμετέχουν σε ποσοστό 4%
και τα περισσότερα από αυτά είναι μικρότερα των 4
ετών. Μεγαλύτερα παιδιά και έφηβοι είναι και αυτά
σε κίνδυνο, διότι ασκούν, συνήθως, δραστηριότητα
υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρα-
σίας. Αυτό στα παιδιά συμβαίνει γιατί, κατά τη θερ-
μοπληξία, ο θερμορυθμιστικός μηχανισμός, σε
σχέση με τους ενήλικες, δεν λειτουργεί, είναι
αδρανής. Αυτό οφείλεται σε διάφορα αίτια, όπως
στην ανωριμότητα του παιδικού εγκέφαλου, στο
ότι τα παιδιά έχουν μεγάλη επιφάνεια σώματος σε
σχέση με το βάρος τους και συνεπώς προσλαμβά-

νουν περισσότερη θερμότητα με ακτινοβολία από
το περιβάλλον, καθώς και στο ότι έχουν μικρότερη
εφίδρωση από τους ενήλικες. Τα παχύσαρκα παι-
διά αντιμετωπίζουν ακόμη δυσκολότερα την αυξη-
μένη θερμοκρασία. Αποτέλεσμα όλων των παρα-
πάνω είναι η ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρα-
σίας. Όταν η θερμοκρασία παραμένει επί αρκετή
ώρα άνω των 41 βαθμών Κελσίου, αρχίζει η κατα-
στροφή εγκεφαλικών κυττάρων. Το ίδιο δεν συμ-
βαίνει στον πυρετό, γιατί ο εγκέφαλος ελέγχει τον
θερμορυθμιστικό μηχανισμό, ο οποίος δεν επιτρέ-
πει συνήθως την άνοδο της θερμοκρασίας άνω των
41 βαθμών Κελσίου.

Στα πρώτα στάδια της θερμοπληξίας παρατηρεί-
ται η εξάντληση από παρατεταμένη θερμότητα που
χαρακτηρίζεται από διαταραχές της πνευματικής
λειτουργίας, νωθρότητα, υπνηλία και μυϊκή αδυ-
ναμία. Αν είναι βρέφος, αρχίζει να κλαίει ασταμά-
τητα, να γίνεται κατακόκκινο, να ανεβάζει πυρετό
πάνω από 39, να κάνει συχνά διάρροιες. Στο πολύ
επικίνδυνο -για τη ζωή του- περιστατικό το μωρό
γίνεται πολύ “ήρεμο”, καταβεβλημένο και αρνείται
να φάει», εξηγεί η κυρία Παρδάλη. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Ο κίνδυνος θερμοπληξίας δεν αφορά 
μόνο τους ενήλικες - Οδηγίες προστασίας
από τις υψηλές θερμοκρασίες 

Τα μεγαλύτερα παιδιά εμφα-
νίζουν παρόμοια συμπτώμα-
τα, διαμαρτύρονται για δυνατό πονοκέφαλο,
εμφανίζουν σύγχυση. Πιθανόν να παρουσιά-
ζουν ζάλη, τάση για εμετό, μεγάλη εφίδρωση,
ταχυκαρδία, γρήγορη αναπνοή, υπόταση,
ωχρότητα. Είναι προφανές πως πρέπει αμέσως
να μεταφερθούν σε πλούσια σκιά, δροσερό πε-
ριβάλλον, να τυλιχθούν από την κορφή έως τα
άκρα με βρεγμένη πετσέτα και να μεταφερ-
θούν σε νοσοκομείο το γρηγορότερο. Η παιδία-
τρος συμβουλεύει τους γονείς σε ό,τι αφορά τα
παιδιά: «Να τους φοράτε ρούχα τα οποία να εί-
ναι ελαφρά, ανοιχτόχρωμα και άνετα. Τα ανοι-

χτόχρωμα ρούχα αντανα-
κλούν πίσω μερική από την

ηλιακή ακτινοβολία. Τα ρούχα να καλύπτουν
όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιφάνεια του σώ-
ματος. Να τους φοράτε όταν βγαίνουν έξω από
το σπίτι καπέλο. Δεν χρειάζεται να κυκλοφο-
ρούν άσκοπα έξω στον ήλιο ειδικά μεταξύ
11.00 π.μ. και 4.00 μ.μ. Να παραμένουν όσο το
δυνατό περισσότερο στο σπίτι και σε κλιματι-
ζόμενους ή με ανεμιστήρες χώρους. Χρησιμο-
ποιείτε αντηλιακή κρέμα με υψηλό δείκτη
προστασίας. Να δίνετε στα παιδιά σας πολλά
υγρά ακόμα και αν αυτά σας λένε ότι δεν διψά-
νε. Να παίρνουν ελαφρά και συχνά γεύματα».

Άννα Παρδάλη, παιδίατρος

Προστατέψτε τα παιδιάαπό τον καύσωνα 

Χρήσιμες συμβουλές 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Θ
α φανείτε εξαιρετικά συντηρητι-
κοί στην διαχείριση των χρημά-
των σας και θα φροντίσετε να
έχετε εναλλακτικές ή επιστρα-

τευμένες πηγές χρηματοδότησης σε περί-
πτωση που θα χρειαστείτε έκτακτα χρήματα.
Η νέα περίοδος ευαισθητοποιεί τα οικονομι-
κά σας καθώς ο Ήλιος είναι κυρίαρχος πλα-
νήτης αυτού του τομέα. 

Αυτό σημαίνει ότι θα προκύψουν έξοδα τό-
σο προσωπικά όσο και από εκείνα που προ-
καλεί αιφνίδια η σχέση σας με το περιβάλλον.
Δεύτερη εκδοχή είναι κάποιος δικός σας άν-
θρωπος να χρειαστεί οικονομική ενίσχυση
από εσάς στη διάρκεια του χρόνου και να κά-
νετε μεγάλες προσπάθειας στήριξής του. Σε
αυτήν την περίπτωση θα χρειαστεί να λει-
τουργήσετε ψύχραιμα συνετά και όχι παρορ-
μητικά. Άλλη περίπτωση είναι να πιεστείτε σε
επίπεδο οικονομικών συναλλαγών εξαιτίας
της διάθεσης ή της συμπεριφοράς τρίτων.
Εδώ απαιτείται να παραμείνετε ψύχραιμοι και
να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας αν νιώσετε
ότι κάποιοι έχουν την διάθεση να σας εκμε-
ταλλευτούν ή να σας καταπιέσουν. 

Δηλαδή μερικές αρνήσεις ή μερικές μετα-
θέσεις εξόδων ή πληρωμών δεν είναι άσχημη
ιδέα. Τέλος υπάρχει η εκδοχή αν χρωστάτε
χρήματα στο δημόσιο ή σε χρηματοπιστωτι-
κούς οργανισμούς τώρα να απαιτηθούν πιο

έντονα εκ μέρους των από εσάς κυρίως τη
νέα χρονιά. 

Η περίοδος καλλιεργεί παρασκηνιακούς
κινδύνους στον εργασιακό τομέα εκείνο που
θα πρέπει να κάνετε σε όλη την πορεία του
κύκλου μεταξύ των γενεθλίων σας είναι η ορ-
θότητα και η συνέπεια στην εκτέλεση των
επαγγελματικών σας υποχρεώσεων. Μερι-
μνήστε για την ασφάλεια της δουλειάς σας
που έχετε αφήσει σε αλλά χέρια κυρίως αν εί-
στε ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχετε
τριβές με την εργοδοσία σας μην φτάνετε στα
άκρα. 

Εννοείται ότι δεν πρέπει να έχετε μεγάλες
προσδοκίες για το αντικείμενο της δουλειάς
σας τώρα και εννοείται επίσης ότι δεν πρέπει
να αφήνετε τίποτα στην τύχη όσον αφορά το
αντικείμενο της εργασίας σας αλλά και όλα τα
είδη των εργασιακών συνεργασιών σας. Επί-
σης το τετράγωνο Κρόνου Ουρανού σημαίνει
ότι θα απαιτηθούν χρήματα για την ενίσχυση
της δουλειάς σας ή η δουλειά σας θα γίνει
αφορμή να αυξηθούν τα έξοδα με τρόπο που
δεν περιμένατε. 

Έτσι λοιπόν είναι πολύ συνδεδεμένο το ερ-
γασιακό με το οικονομικό και τανάπαλι. Και
αυτό σημαίνει ότι ένα λάθος στον ένα τομέα
επηρεάζει άμεσα τον άλλον και αυτά τα λάθη
είναι αυτό που πρέπει να αποφύγετε με κάθε
τρόπο.

Κριός
(21/3-20/4)
Θα είστε δραστήριοι και γεμάτοι
ενέργεια, με πολλές ευκαιρίες
για έκφραση. Θα τα καταφέρετε
πολύ καλά σε νέα εγχειρήματα.
Συζητήστε με τους κοντινούς σας
κάποια οικογενειακά θέματα που
απαιτούν λύση.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Στα οικονομικά χρειάζεται υπομο-
νή μέχρι να τακτοποιηθούν όλες οι
εκκρεμότητές σας. Αποφύγετε τις
σπατάλες, παρότι θα έχετε και αρ-
κετά έσοδα. Είναι ο καιρός να κά-
νετε σχέδια για το μέλλον και να
θέσετε σωστές βάσεις ώστε να
πραγματοποιηθούν.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Τελευταία έχετε ανάγκη από μια
σχετική ελευθερία και από δια-
σκέδαση, ενώ είναι «απαραίτητο»
για σας να βλέπετε τη ζωή από την
όμορφη και αρμονική πλευρά της,
δηλαδή καλά περασμένη με το
λούστρο μιας σχετικής άνεσης ή
υπό το πρίσμα της ελπίδας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Πιστεύετε πως οι οικείοι σας πε-
ρισσότερο βασίζονταν σε σας
παρά σας αγαπούν. Δεν είστε
επιπόλαια ή ανέμελα άτομα, γι’
αυτό και δεν δείχνετε πως νιώ-
θετε έτσι. Ούτε ψυχρά, όσο κι αν
προσποιείστε.

Λέων
(23/7-22/8)
Προσέξτε γιατί… η φήμη σας
προηγείται του πάθους και της
λαγνείας που αποπέμπετε στο…
αντικείμενο του πόθου σας. Γί-
νετε άτομα εμπιστοσύνης. Στην
εργασία νιώθετε πως έχετε
εξαντλήσει τα όρια της υπομο-
νής σας. Δεν είναι αλήθεια.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Δεν πάσχετε από έλλειψη συναι-
σθηματικής ευφυΐας. Ωστόσο το
μυαλό τους, το οποίο είναι αμείλι-
κτο, κάνει την ψυχή σας είναι αμή-
χανη. Ο εγκέφαλός σας υπερλει-
τουργεί, γεμίζοντάς σας με νευρώ-
σεις και φοβίες.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Όσο κι αν προσπαθείτε να δεί-
χνετε κυνικοί, σκληροί και από-
λυτοι, αλλάζετε τελείως πρό-
σωπο όταν ερωτευτείτε. Ωστό-
σο, σας αρέσει να σας σέβονται
ή και να σας φοβούνται, ακόμη
και το πρόσωπο που αγαπάτε. Η
καριέρα, βέβαια, είναι καλό
«φάρμακο».

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι κατανοητό το να θέλετε
κάποιες στιγμές να γίνεστε…
τραγικά πρόσωπα, ιδίως όταν
ερωτεύεστε, κάτι, άλλωστε,
που δεν σας συμβαίνει συχνά.
Στην πορεία της ερωτικής σας
ζωής πολλοί σας έχουν απο-
καλέσει άκαρδους ή αδιάφο-
ρους.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα
του ζωδίου σας, παρά τον επιφα-
νειακά ελεύθερο τρόπο σκέψης
τους, είναι παραδοσιακοί στην
ανάγκη τους για μια σταθερή σχέ-
ση, χωρίς αυτό να αποκλείει πε-
ριπέτειες, φανταστικές ή πραγ-
ματικές.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Δεν επιδιώκετε να γίνετε αρεστοί,
πείθοντας ότι είστε καλοί, όμορφοι
ή, τουλάχιστον, χαριτωμένοι. Θέ-
λετε να σας αποδέχονται όπως εί-
στε, με τα θετικά και τα αρνητικά
σας. Προχωράτε στον σωστό δρόμο
και εξελίσσεστε πολύ καλά.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είστε καλοί άνθρωποι, αλλά δεν
το δείχνετε εύκολα. Συχνά κάνε-
τε τη ζωή των άλλων μαύρη,
επειδή επιμένετε να τους φτάσε-
τε στα όριά τους, για να δείτε αν
θα ανταποκριθούν ή αν… θα εγ-
καταλείψουν.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μπορείτε να φτάσετε σε απίστευ-
τα επίπεδα σαδισμού και οι άλλοι
να πιστέψουν πως είστε άκαρδοι.
Χαμογελάστε και λίγο, παίξτε με
τους άλλους, αναδείξτε τον ευ-
χάριστο εαυτό σας.

Οι προβλέψεις της ημέραςΠώς θα είναι τα επαγγελματικά 
και τα οικονομικά των Λεόντων
αυτήν τη γενέθλια χρονιά τους;
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Η
επαναλειτουργία των σχολείων όλων των
βαθμίδων συνιστά κρίσιμο στοίχημα για
την κυβέρνηση, καθώς πολλοί είναι οι εκ-

παιδευτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι που
την επιβάλλουν. Προκάλεσε, λοιπόν, απορίες η
απόφαση του πρωθυπουργού, την οποία και ανα-
κοίνωσε στη Βουλή, να σταματήσει κάθε συζήτη-
ση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εκπαι-
δευτικών. Ειπώθηκε ότι η ταλαιπωρία που συνε-
πάγονται τα αλλεπάλληλα τεστ θα οδηγήσει πολ-
λούς από τους περίπου 46.000 ανεμβολίαστους
εκπαιδευτικούς στα εμβολιαστικά κέντρα. Υπο-
στηρίχθηκε, επίσης, ότι ο εμβολιασμός των μαθη-
τών άνω των 12 ετών, ο οποίος τις επόμενες ημέ-
ρες αρχίζει, θα αποδειχθεί αποτελεσματικό μέτρο
προφύλαξης διδασκόντων και διδασκομένων.
Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ούτε
στην Ελλάδα ούτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
στις οποίες η διαμάχη για τον υποχρεωτικό εμβο-
λιασμό προσλαμβάνει πολιτικές διαστάσεις.

Στην Ιταλία, παραδείγματος χάριν, η Λέγκα του
Σαλβίνι πιέζει την κυβέρνηση Ντράγκι βάζοντας
πολιτικά εμπόδια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση ασφαλώς δεν έχει να
αντιμετωπίσει ούτε αυτό το πολιτικό περιβάλλον
ούτε τέτοια προβλήματα. Όχι μόνο δεδομένης της
ευρείας κοινωνικής πλειοψηφίας υπέρ των μέ-
τρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά
επειδή από «τα δεξιά» δεν αντιμετωπίζει συντε-
ταγμένη απειλή. Τι, ενδεχομένως, θα την προβλη-

ματίσει; Οι προσπάθειες που γίνονται για τη δημι-
ουργία ενός αντιπολιτευτικού ρεύματος το οποίο
θα αντλεί από τη δεξαμενή των «οργισμένων».
Έναν χώρο ο οποίος υποτίθεται ότι δημιουργείται
από νέας κοπής αγανακτισμένους και «δικαιωμα-
τιστές», οι οποίοι στον εμβολιασμό βλέπουν κατα-
πάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πίσω τους
συντάσσονται πρόσωπα και συμφέροντα τα οποία
βρίσκονται, εδώ και καιρό, σε απόσταση από την
κυβέρνηση και, κινούμενα στο ίδιο μήκος κύμα-
τος με τον ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρούν να τη φθείρουν
εκλογικά.

Ποια είναι η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης; Ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από ένα μεγάλο διάστημα πα-
λινωδιών και διγλωσσίας, τάχθηκε υπέρ των εμβο-
λιασμών, όχι, όμως, και υπέρ του υποχρεωτικού
εμβολιασμού εργαζομένων σε δομές υγείας, σε
γηροκομεία κ.λπ. Επενδύοντας, όπως έκανε και
στο παρελθόν, περισσότερο στην οργή παρά στα
αντιπολιτευτικά επιχειρήματα, έχει μετατοπίσει το
πολιτικό διακύβευμα στο δίπολο εμβολιασμός -

αντιεμβολιασμός, αναζητώντας (και αυτός) κομμα-
τικά οφέλη στη δεξαμενή των νεο-αγανακτισμέ-
νων. Η λογική της επιλογής είναι σαφής: ό,τι δεν
συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία ωφελεί εμάς. Και
αφού απέναντι στην κυβέρνηση βρίσκεται τμήμα
της κοινωνίας το οποίο δεν θέλει να εμβολιαστεί,
έχουμε κάθε λόγο να το προσεταιριστούμε.

Εάν η πολιτική επένδυση, με την προσδοκία
κομματικών οφελών, στη δυσπιστία μέρους του
πληθυσμού έναντι των εμβολίων, έναντι δηλαδή
της επιστήμης και της επιστημονικής κοινότητας,
είναι «αριστερή πολιτική», να το συζητήσουμε.
Όπως μεγάλη συζήτηση είναι κατά πόσο το πείρα-
μα της περασμένης δεκαετίας, με την καταβαρά-
θρωση του ΠΑΣΟΚ και την εκτίναξη του ΣΥΡΙΖΑ,
μπορεί να επαναληφθεί. Όμως, για την κυβέρνηση
και τις πολιτικές δυνάμεις που δεν συμμερίζονται
τέτοιους σχεδιασμούς και πρακτικές, άλλη λύση
από μια μαζική καμπάνια υπέρ της επιστήμης και
των επιστημονικών επιτευγμάτων, η οποία θα
απευθύνεται στη νοημοσύνη των πολιτών, δεν
υπάρχει. Η πανδημία δεν δοκιμάζει τις αντοχές
αυτής ή της άλλης κυβέρνησης, ώστε να επεν-
δύουν στην καταστροφολογία οι πολιτικοί της αν-
τίπαλοι. Δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας και
την πίστη της στην επιστήμη και τα επιτεύγματα
του ανθρώπου. Το δίλημμα, συνεπώς, δεν είναι
μεταξύ εμβολιασμού και αντιεμβολιασμού. Αλλά
μεταξύ της επιστήμης και της δοξασίας. Του ορθο-
λογισμού και του ανορθολογισμού.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η διαμάχη μεταξύ εμβολιαστών 
και αντιεμβολιαστών είναι ύποπτη
πολιτικά. Το πραγματικό δίλημμα είναι
μεταξύ επιστήμης και δοξασίας.
Μεταξύ του ορθολογισμού και 
του ανορθολογισμού

Μια αδιέξοδη και επικίνδυνη διαμάχη

Ε
μείς δεν είμαστε δικαστές. Ούτε μπορού-
με να καταδικάσουμε ανθρώπους οι
οποίοι προφυλακίζονται. Μέχρι να υπάρ-

ξει δικαστική κρίση και απόφαση, έχουμε τη νο-
μική και την ηθική υποχρέωση να σεβόμαστε το
τεκμήριο της αθωότητας του κάθε κατηγορού-
μενου. Όσο και να μας κάνουν να ανατριχιάζου-
με τα κατηγορητήρια, οφείλουμε να μην κρεμά-
με στα μανταλάκια ανθρώπους ελαφρά τη καρ-
δία. Παράλληλα όμως είναι και καθήκον μας να
ξεσκεπάζουμε τις πράξεις τις οποίες φέρονται
να διέπραξαν. Πρώτα από όλα για να δώσουμε
φωνή στα θύματα. Ανθρώπους οι οποίοι έζησαν
μια τραγωδία, που σημάδεψε τη ζωή τόσο τη δι-
κή τους αλλά και των κοντινών τους ανθρώπων.
Γυναικών και ανδρών, οι οποίοι βίωσαν απίστευ-
τες καταστάσεις και σήκωναν για χρόνια τον
σταυρό του δικού τους μαρτυρίου.

Δεν ήταν εύκολο να μιλήσουν δημόσια και το
να σπάσουν τη σιωπή τους, ήταν μια πράξη θάρ-
ρους και αξιοπρέπειας. 

Η κοινωνία τούς χρωστά πολλά, γιατί με τον
τρόπο τους έσπασαν το απόστημα.

Ο δεύτερος λόγος που αναδείξαμε τα θέματα
της σεξουαλικής παρενόχλησης, βιασμών και
απόπειρας βιασμών, ήταν για να μαζευτούν όσοι
(κυρίως) και όσες θεωρούν ότι μπορούν να παί-
ζουν με ανθρώπινες ψυχές και σώματα. 

Πιστεύουμε ότι η «Political» σε αυτό το θέμα
έβαλε πλάτη και θα συνεχίσει να το κάνει με την
ίδια συνέπεια. Χωρίς διάθεση κανιβαλισμού,
αλλά αποφασιστικά και ξεκάθαρα, στο πλευρό
όσων έχουν βιώσει αυτόν τον εφιάλτη. Πάντα θα
είμαστε στο πλευρό του αδύναμου. Θα είμαστε
απέναντι σε αυτόν που είδε την εξουσία και τη
δύναμη ως… διαβατήριο ασυδοσίας για να κά-
νει τα πάντα.

Γιατί έτσι πιστεύουμε ότι η κοινωνία μας θα
γίνει πιο ανθρώπινη. Για να μπορούν να περπα-

τάνε οι γυναίκες, χωρίς να τρέμει η καρδιά τους,
στους δρόμους. Μέρα και νύχτα. Να μπορούν
να ζητάνε δουλειά χωρίς να τους την… πέφτει
το αφεντικό με αντάλλαγμα την πρόσληψή τους.

Να μην κρίνεται η καριέρα τους με κριτήριο
«σε ποιον έκατσε». Ούτε φυσικά να αποδεχό-
μαστε άνδρες και γυναίκες τη θέση ότι για να
προχωρήσει από κάποιο κρεβάτι πέρασε.

Να μπορούν οι γυναίκες να φοράνε ό,τι θέ-
λουν και να μην κρίνονται για αυτό, ούτε προ-
κλητικές, ούτε εύκολες. Ούτε φυσικά ότι τα
ήθελαν και καλά έπαθαν.

Για μας το πρόβλημα δεν ήταν και δεν είναι
εάν είναι «επώνυμος» ή «ανώνυμος» ο δρά-
στης. Το πρόβλημα ήταν και είναι πώς μεγαλώ-
νουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα
στην πορεία με τις πράξεις τους να στερούνται
την ταυτότητα του ανθρώπου.

Η αρχή έχει γίνει και στη χώρα μας. Αλλά αν
κάποιοι νομίζουν ότι τελείωσε η ιστορία, πλα-
νώνται. Θέλει ακόμη πολλήδουλειά για να αλλά-
ξουν τα πράγματα. Όπως έγραφε και ο Ελύτης,
για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή…

#MeΤoo: Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή

Πάντα θα είμαστε στο πλευρό 
του αδύναμου. Θα είμαστε απέναντι
σε αυτόν που είδε την εξουσία και 
τη δύναμη ως… διαβατήριο
ασυδοσίας για να κάνει τα πάντα


