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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Από πού πάνε
για το (πολιτικό)

Κέντρο;

Είναι αντισυστημικοί
όσοι δεν 

εμβολιάζονται;

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
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ΣΕΛ. 23

«ΕΦΥΓΕ» ΜΙΑ 
ΕΠΟΧΗ ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΚΑΡΑ

ΣΕΛ. 23

ΟΙ ΤΟYΡΚΟΙ
ΒΛEΠΟΥΝ
OΤΙ… ΠΟΥΛAΜΕ
ΤΑ ΝΗΣΙA ΜΑΣ!

ΜΠAΣΚΕΤ
ΤΟ ΤOΚΙΟ ΧAΘΗΚΕ
ΜΑΖI ΜΕ 
ΤΟΝ... ΠΙΤIΝΟ
ΣΕΛ. 28

Τι ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από δημάρχους - περιφερειάρχες.
Και στοιχεία-σοκ: Το 99% όσων νοσούν
ή πεθαίνουν δεν έχει εμβολιαστεί!

Το σχέδιο της κυβέρνησης για όσους παραβιάζουν τα μέτρα

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
που...δαγκώνουν
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Α Θ Η Ν A Λ Ι Ν Ο Y
Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ

Κακώς βγάλαμε στην Ελλάδα 
(τόσο νωρίς) τις μάσκες ΣΕΛ.  10-11 ΣΥ
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Ο… ΧAΡΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤA ΕΜΒΟΛΙΑΣΜEΝΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Χ Ρ E Η  Π Α Ν Δ Η Μ I Α Σ

ΣΕΛ.  24-25

Γράφουν

Χρηματοπιστωτική 
καινοτομία και εξωστρέφεια 
ζητούν οι ΜμΕ από τις τράπεζες

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ

Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο φιλέλλην Θεός 
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 8

Ο ΜΥΣΤΙΚOΣ
ΔΕIΠΝΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤIΠΑΡΟ

ΣΕΛ.  30
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Ο
ΣΥΡΙΖΑ χθες δεν έβγαλε ανακοίνωση. Να
δώσει έστω μια εξήγηση στον ελληνικό λαό
για τη μεγάλη εξαπάτηση που έκανε με το
δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα που δί-

χασε τον ελληνικό λαό. Ένα δημοψήφισμα που έστησε
ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝ.ΕΛ., με χορούς και με νταούλια,
για να μετατραπεί στη μεγαλύτερη πολιτική μεταπολι-
τευτική απάτη. Ένα δημοψήφισμα που πρέπει να διδά-
σκεται στα πανεπιστήμια ως μάθημα κορυφαίας δημα-
γωγίας και οπορτουνισμού 

Ο κ. Τσίπρας και οι συν αυτώ εξευτέλισαν το Σύνταγ-
μα, την πατρίδα και τους Έλληνες. Ένα δημοψήφισμα
που ξεκίνησε ως φάρσα και εξελίχθηκε στην τραγωδία
ενός σκληρότερου μνημονίου.

Ο κ. Τσίπρας, όμως, έξι χρόνια μετά δεν είχε το πολι-
τικό θάρρος να παραδεχτεί το διπλό του λάθος. Το πρώ-

το ότι έκανε το διχαστικό αυτό δημοψήφισμα σαν…
μπλόφα και το δεύτερο πως έκανε σε μια νύχτα το συν-
τριπτικό «όχι» του ελληνικού λαού σε ένα ταπεινωτικό
«ναι».

Όσο κι αν θέλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρή-
σει να πείσει ότι ο λαός τον συγχώρησε γιατί τον ξανα-
ψήφισε, μέσα του γνωρίζει την αλήθεια. Και η αλήθεια
είναι ότι ευτέλισε με τη συμπεριφορά του το ιερότερο σε
μια αστική Δημοκρατία δικαίωμα, την ψήφο ενός λαού.

Η Ιστορία έχει καταγράψει την κωλοτούμπα των ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. ως μία από τις πιο μαύρες σελίδες της
Δημοκρατίας μας.

Όση… ζάχαρη άχνη και να ρίξει, η πίκρα θα συνο-
δεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, που εξαπατήθηκε δι-
πλά από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και πριν και μετά το
δημοψήφισμα!

Το χειρότερο όλων, βέβαια, είναι ότι το πάθημα δεν
του έγινε μάθημα. Για να ανακαταλάβει και πάλι την
εξουσία, κρατάει τον πυρήνα του δημοψηφίσματος
σταθερό και αλλάζει το περιτύλιγμα. Τώρα επιχειρεί να
δηλητηριάσει με έναν νέο διχασμό, που αφορά εμβο-
λιασμένους και μη.

Σε μια ευαίσθητη συγκυρία για την εξέλιξη της παν-
δημίας, αντί να κρατά χαμηλά τους τόνους, ρίχνει λάδι
στη φωτιά, ελπίζοντας ότι θα εισπράξει πολιτικά οφέλη.

Εκείνο, βέβαια, που δεν συνειδητοποιεί είναι ότι ο
ελληνικός λαός δεν είναι στο 2015 και εκείνος δεν είναι
ένας «παρθένος» -πολιτικά- αρχηγός! 

Πλέον, έχει πολιτικό παρελθόν. Οι Ελληνίδες και οι
Έλληνες τον γνωρίζουν. Και από την καλή και από την
ανάποδη. Το 2021, δυστυχώς, για τον κ. Τσίπρα και ευ-
τυχώς για τους Έλληνες, δεν είναι 2015…
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Έξι χρόνια μετά και ούτε μία συγγνώμη
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Σ
ε καθεστώς αυξημένου συναγερ-
μού βρίσκεται η κυβέρνηση με το
βλέμμα στην αύξηση των ενεργών
κρουσμάτων κορονοϊού, με δεδο-

μένη και την παρουσία της μετάλλαξης Δέλτα
αλλά και το «φρενάρισμα» στον ρυθμό των
ημερήσιων εμβολιασμών. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έπειτα από αλλεπάλληλες συσκέ-
ψεις χθες θέλησε να δώσει το έναυσμα προ-
κειμένου και άλλοι πολίτες να εμβολιαστούν.

Μιλώντας σε σύσκεψη με κυβερνητικά
στελέχη αλλά και μέλη της Αυτοδιοίκησης, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης χθες υπογράμμισε ότι
«όσοι σήμερα είναι ανεμβολίαστοι, ειδικά οι
πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν και να νο-
σήσουν σοβαρά.

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα παρα-
τηρούμε μια σημαντική αύξηση των ενεργών
κρουσμάτων. Είναι της τάξης του 75%. Βρι-
σκόμαστε λίγο παραπάνω από 6.000 ενεργά
κρούσματα σήμερα», είπε με νόημα, ενώ τα
στοιχεία δείχνουν ότι το 99% όσων νοσούν και
μπαίνουν στις ΜΕΘ ή πεθαίνουν δεν έχει εμ-
βολιαστεί.

«Έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο, όμως
πρέπει να επιστρατεύσουμε κάθε μέσο το
οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε το
επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού να πείσου-
με κάθε πολίτη που πιθανότατα να έχει δεύ-
τερες σκέψεις να κάνει το εμβόλιο, με σκοπό
τελικά, όταν θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, να
έχουμε φτάσει στο επιθυμητό 70% με 75%
ανοσίας του πληθυσμού», είπε ο πρωθυ-
πουργός, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα
κρούσματα είναι στις νεότερες ηλικίες και
σχετίζονται με δραστηριότητες εστίασης και
διασκέδασης.

Κινητές μονάδες
Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι και το

καλοκαίρι η ταχύτητα των εμβολιασμών δεν
πρέπει να πέσει, ενώ ζήτησε τη συνδρομή της
Αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εφαρμογή
των μέτρων αλλά και την υπόδειξη περιοχών
που έχουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.
«Θαχρειαστούμετηβοήθειάσαςκαισεζητή-
ματα ελέγχων, ειδικά σε καταστήματα στα
οποία είναι πιο “επιρρεπή” -για να το πω έτσι
ευγενικά- σε μια διασκέδαση η οποία είναι
συνυφασμένη με την πιο γρήγορη εξάπλωση
του ιού», τόνισε ο πρωθυπουργός. Προανήγ-

γειλε, δε, ότι τις επόμενες εβδομάδες στη μά-
χη του εμβολιασμού θα μπουν και οι κινητές
μονάδες του ΕΟΔΥ σε όλες τις τουριστικές
περιοχές, για να μην πάει μέρα χαμένη. Μά-
λιστα, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας πα-
ρουσίασε στοιχεία με βάση τα οποία παρατη-
ρείται αυξητική τάση κρουσμάτων σε Αττική,
Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.

Προηγουμένως, ο κ. Μητσοτάκης είχε προ-
εδρεύσει σε σύσκεψη με κυβερνητικά στελέ-
χη, την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και της Αρχής Δια-
φάνειας αναφορικά με το σχέδιο για τους
ελέγχουςπουθαγίνουντιςεπόμενεςεβδομά-
δες σε καταστήματα εστίασης και διασκέδα-
σης, όπου παρατηρούνται περισσότερες συρ-
ροές.

Όπως πληροφορείται η «Political», επί τά-
πητος τέθηκε ένα σχέδιο με τρεις άξονες. Ο
πρώτος είναι το σαφάρι ελέγχων, ιδίως από
τις 15 Ιουλίου που ισχύον οι νέοι κανόνες για

την εστίαση και τη διασκέδαση. Επίσης, τα
πρόστιμα για τυχόν παραβάσεις θα είναι
«τσουχτερά», ενώ ήδη έχουν μπει στο μικρο-
σκόπιο μαγαζιά της Παραλιακής που συνδέ-
ονται με συρροές κρουσμάτων.

Οικυρώσειςσταμαγαζιάόπουδεντηρούν-
ται τα μέτρα κατά του κορονοϊού θα είναι αυ-
στηρές και περιλαμβάνουν ακόμη και ανα-
στολή λειτουργίας από την πρώτη στιγμή.
Πρακτικά, αν ένα μαγαζί έχει δηλωθεί ως μι-
κτό και παραβιάζεται η πληρότητα (στο ποσο-
στό) ή διαπιστωθεί ότι μπαίνουν παραπάνω
ανεμβολίαστα άτομα, μπορεί να επιβληθεί
αναστολή λειτουργίας από την πρώτη παρά-
βαση. Ακόμη, τα πρόστιμα θα μπορούν πλέον
να είναι σωρευτικά για όσες παραβάσεις δια-
πιστώνονται.

Τέλος, πέρα από τη νέα επικοινωνιακή εκ-
στρατεία που ξεκίνησε χθες με ένα νέο τηλε-
οπτικό σποτ για τον εμβολιασμό, στο τραπέζι

έχει πέσει και η ιδέα για έναν «Τειρεσία» για
καταστήματα εστίασης και διασκέδασης.
Πρακτικά, μια πλατφόρμα όπου θα αναρτών-
ται τα καταστήματα εκείνα που έχουν υποπέ-
σει σε παραβάσεις των μέτρων, ώστε και οι
πολίτες να ενημερώνονται και να αποφασί-
ζουν και με αυτό το κριτήριο ποια μαγαζιά θα
προτιμήσουν. Το μέτρο αυτό δεν έχει κλειδώ-
σει, αλλά εξετάζεται και η απόφαση θα λη-
φθεί σε νέα σύσκεψη προς το τέλος της
εβδομάδας.

Τα πρόστιμα για τυχόν
παραβάσεις θα είναι
τσουχτερά, ενώ ήδη έχουν
μπει... στο μικροσκόπιο
μαγαζιά της Παραλιακής

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Το σχέδιο και οι κυρώσεις-φωτιά
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Δεύτερα (κυβερνητικά) γενέθλια στο Κερατσίνι
Την απόφαση να «γιορτάσει» τα δεύτερα γενέθλια από την εκλογική

νίκη της Ν.Δ. στις εκλογές του 2019 σε μια γειτονιά της Αττικής -με μια
άκρως συμβολική ενέργεια- πήρε εν τέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
οποίος το πρωί της Τετάρτης θα εγκαινιάσει το νέο Κέντρο Υγείας Κε-
ρατσινίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης στις εκλογές του 2019 ήταν υποψή-
φιος στη Β’ Πειραιώς, εκτός από τον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών, όπου
και κράτησε την έδρα του, αλλά και την Αχαΐα. Ο ίδιος, δε, παρακολουθεί
τακτικά τις εξελίξεις στην περιοχή και ενημερώνεται για όσα γίνονται τό-
σο στο επίπεδο των μεγάλων έργων όσο και για το project της Πίτσος, που
ήταν νευραλγικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, ο
πρωθυπουργός επιλέγει, ανήμερα τη συμπλήρωση δύο ετών από τη με-
γάλη εκλογική νίκη της Ν.Δ., να βρεθεί σε μια υγειονομική δομή, με δε-
δομένα και τα σχέδια για την αναμόρφωση του ΕΣΥ την επομένη της παν-
δημίας. Υπογραμμίζεται ότι στόχος είναι σε αυτή την περίπτωση να δοθεί

ιδιαίτερη έμφαση στις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, ενώ θα εκπονηθεί
ένα συνολικό σχέδιο για το νέο Σύστημα Υγείας προκειμένου να αξιοποι-
ηθούν τα «κέρδη» της πανδημίας σε επίπεδο δομών και προσωπικού.

Υπογραμμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε την ιδέα να υπάρξει
κάποιου είδους εορτασμός με κάποια εκδήλωση που θα είχε και τα χα-
ρακτηριστικά του restart και της φυγής προς τα εμπρός στη μετα-πανδη-
μία μέρα. Η ύπαρξη της μετάλλαξης Δέλτα, άλλωστε, κρατά και το κυ-
βερνητικό επιτελείο σε πλήρη εγρήγορση. Αναφερόμενη, πάντως, στα
δύο χρόνια από την εκλογική νίκη του 2019, η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη υπογράμμισε ότι «το διάστημα αυτό η χώρα αντιμε-
τώπισε σοβαρές εξωγενείς προκλήσεις, προώθησε τολμηρές προοδευ-
τικές μεταρρυθμίσεις, ανέκτησε την αξιοπιστία της στην Ευρώπη και τον
κόσμο, έχτισε ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες, αποκατέστησε την εμπι-
στοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και είναι έτοιμη για
ένα άλμα δυναμικής και δίκαιης ανάπτυξης».



Στη δημιουργία κοινού μετώπου για
την αντιμετώπιση της πανδημίας καλεί
τον πρωθυπουργό με δημόσια παρέμβα-
σή της η Φώφη Γεννηματά. Η πρόεδρος
του ΚΙΝ.ΑΛ. επισημαίνει την ανάγκη εκ-
πόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
με εκστρατεία ενημέρωσης, κινητές μο-
νάδες και υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σε συγκεκριμένες πλη-
θυσμιακές ομάδες. Παρά ταύτα σχολιάζει με σκληρή γλώσσα τούς
έως τώρα κυβερνητικούς χειρισμούς: «Οι δυσμενείς εξελίξεις
στην πανδημία διαψεύδουν την κυβερνητική προπαγάνδα και
επαναφέρουν τον κ. Μητσοτάκη και τους υπουργούς του στη
σκληρήπραγματικότητα.Οεμβολιασμός τουπληθυσμούδενπρο-
χωρεί ικανοποιητικά. Ακόμη και σε ιδιαίτερα τουριστικές περιο-
χές οι πλήρως εμβολιασμένοι δεν υπερβαίνουν το 40%». Απευθυ-
νόμενη προς τον πρωθυπουργό σημειώνει στο ίδιο ύφος πως
«έχει την κύρια ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί,
είναι ώρα να την αναλάβει αντί να τη μεταθέτει αλλού. Αντί να διχά-
ζει και να απειλεί, οφείλει να πρωταγωνιστήσει στη συνεννόηση

και τη δημιουργία κοινού μετώπου κατά
της πανδημίας».

Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό του Κι-
νήματος Αλλαγής παρατηρείται έντονη
κινητικότητα. Από χθες το βράδυ οι Γιάν-
νης Πανούσης και Κώστας Χρυσόγονος
με τη συμμετοχή τους σε εκδήλωση του

κόμματος με θέμα «Η ποιότητα της Δημοκρατίας» έκαναν ένα βή-
μα πιο κοντά στο Κίνημα Αλλαγής. Ουσιαστικά πρόκειται για την
απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στην πίεση που δέχεται από τον
ΣΥΡΙΖΑ με τις μεταγραφές πρώην στελεχών τους. Πρόκειται για
δύο πρόσωπα με σημαντικές διαδρομές τόσο στον στίβο της πολι-
τικής όσο και στην πανεπιστημιακή τους καριέρα. Πιο κοντά στο
ΚΙΝ.ΑΛ. βρίσκεται ο συνταγματολόγος και πρώην ευρωβουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος, ο οποίος όταν κλήθηκε πρό-
σφατα να απαντήσει επ’ αυτού, εμφανίστηκε θετικός, αν και εφό-
σον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Διαφορετική είναι η
περίπτωση του Γιάννη Πανούση, η πολιτική καταγωγή του οποίου
είναι από το ΠΑΣΟΚ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει

αποφασίσει ακόμη αν θα μπει σε μια νέα πολιτική «περιπέτεια».
«Υπάρχει πολύ καλό κλίμα. Γίνονται συζητήσεις, αλλά προς το πα-
ρόν δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω», μας έλεγε χαρακτηριστικά έμ-
πειρο στέλεχος που συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία. Ανοι-
χτούς δίαυλους επικοινωνίας με το ΚΙΝ.ΑΛ. έχει ανοίξει και ο
πρώην βουλευτής Σπύρος Λυκούδης, ένα πρόσωπο με έντονο
αποτύπωμα στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Στόχος του ΚΙΝ.ΑΛ.
δεν είναι, όπως λένε, η «ποδοσφαιροποίηση» της πολιτικής μπαί-
νοντας στη διαδικασία ενός «μεταγραφικού παζαριού», αλλά η
προσέγγιση στελεχών με σημαντικό πολιτικό και κοινωνικό υπό-
βαθρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη διάλο-
γος με δυσαρεστημένα στελέχη από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ προκει-
μένου να επιστρέψουν στις επάλξεις του κόμματος. Στην κούρσα
της διαδοχής η Φώφη Γεννηματά έχει αποφασίσει να κινείται σε
θεσμικό διάδρομο και να μη δίνει αφορμή για δημόσιες αντιπαρα-
θέσεις. Ο Ανδρέας Λοβέρδος συνεχίζει τις περιοδείες και τις επα-
φές με στελέχη από όλη την Ελλάδα αλλά και τις δημόσιες παρεμ-
βάσεις του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης οδεύει με σταθερά βήματα
προς την αφετηρία για την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του.

Μ
ε την Εθνική Προγραμματική
Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.
στο καθ’ όλα συμβολικό «Κατρά-
κειο» της Νίκαιας, ο πρόεδρος

Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να χαράξει πο-
ρεία για την επανάκτηση των χειμερινών ανα-
κτόρων της διακυβέρνησης. Τυπικά και σε
πρώτη ανάγνωση, το πέτυχε. Το κείμενο της
Πολιτικής Απόφασης εγκρίθηκε με ποσοστό
96%, ενώ οι Προγραμματικές Θέσεις με 97%:
ποσοστά που θυμίζουν Τσαουσέσκου και λοι-
πές πολιτικές διεργασίες τού πάλαι ποτέ κρα-
ταιού ανατολικού μπλοκ ή δημοκρατιών Λατι-
νικής Αμερικής.

Παρά τα συντριπτικά ποσοστά απόλυτης
αποδοχής και δη σε κλίμα κομματικής ευφο-
ρίας από 2.500 χιλιάδες στελέχη του κόμμα-
τος, που προσφέρει η προσδοκία της πολιτι-
κής επανάκαμψης στα κυβερνητικά έδρανα
δύο ακριβώς χρόνια ακριβώς μετά την εκλο-
γική ήττα του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. δεν έχει
ακόμη ξεκαθαρίσει «ποια είναι η πολιτική του
φυσιογνωμία».

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια με τα οποία
καληνύχτισε τους συντρόφους του ιστορικό
και έμπειρο στέλεχος της προεδρικής φρου-
ράς στο τέλος της συνδιάσκεψης: «Όλα αλλά-
ζουν (στα λόγια) και όλα παραμένουν ίδια
(στην πράξη). Έτσι και η συνδιάσκεψη. Μια

κομματική πασαρέλα με μονότονους και
αδιάφορους δικτυακούς μονολόγους, χωρίς
φρεσκάδα, χωρίς νέες ιδέες, χωρίς νέα πρό-
σωπα. Όσο για το περίφημο “πρόγραμμα Στα-
θάκη”; Ό,τι πιο βαρετό έχω συναντήσει στη
ζωή μου, αν δεν συναντούσα τον φίλο μου, τον
Σταθάκη», κατέληγε πικρόχολα.

Ο στόχος
Ο Αλέξης Τσίπρας ανέδειξε τον «κεντρικό

στόχο», να «φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη» με «εκλογική πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ
που θα οδηγήσει σε μια προοδευτική διακυ-
βέρνηση», για την οποία «το πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το εργαλείο για τη διαμόρφω-
ση πολιτικών συμμαχιών στο μετεκλογικό

σκηνικό». Γλαφυρός προς τούτο, ο πρώην
υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής της
εσωκομματικής τάσης «53+» Ευκλείδης Τσα-
καλώτος επισήμανε στην παρέμβασή του ότι
υπάρχει ανάγκη σαφούς στίγματος: « Ένα
αφήγημα ώστε να μπορεί ο κόσμος στον
οποίο θέλουμε να απευθυνθούμε να καταλά-
βει πώς συνδέονται αυτά που λέμε με τη ζωή
του». Δηκτικός και ο πρώην υπουργός Νίκος
Φίλης σημείωνε για το πολιτικό χάσμα που
υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.: «Υπάρχει κίνδυ-
νος να έχουμε ενάμισι κόμμα, ένα μεγάλο, αι-
ώνια κυβερνητικό, και ένα άλλο μικρό και αι-
ώνια αντιπολίτευση». Ο από το πάλαι ποτέ
κραταιό ΠΑΣΟΚ προερχόμενος και πολιτικά
πολύ κοντά στον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα ευρι-

σκόμενος Αντώνης Κοτσακάς ζήτησε ειδική
συνεδρίαση της Π.Γ. για τα εθνικά θέματα.

Μέσα σε αυτό το πολιτικό κλίμα ο Αλέξης
Τσίπρας προσπάθησε να στείλει το μήνυμα ότι
στην προοδευτική διακυβέρνηση χωρούν
όλοι οι προοδευτικοί πολίτες. «Να πάμε Αρι-
στερά ή Δεξιά;» ρώτησε στο τέλος συνδιάσκε-
ψης ο Αλέξης Τσίπρας, για να δώσει μόνος του
την απάντηση: «Χρειάζεται να στρίψουμε αρι-
στερά για να κερδίσουμε το Κέντρο και όχι με
ανούσιες αυτοαναφορικές προτάσεις και
συνθήματα. Αλλά με τον προγραμματικό μας
λόγο».

«Απέναντί μας έχουμε ένα σκληρό καρτέλ
αδίστακτων συμφερόντων», διαπιστώνει η
Όλγα Γεροβασίλη, για να προτείνει: «Θέλουμε
το κόμμα που έχει ανάγκη η κοινωνία και όχι
μια λέσχη προβληματισμού. Δεν υπάρχει πο-
λυτέλεια για άγονη αυταρέσκεια. Η κυβέρνω-
σα Αριστερά δεν είναι διαμαρτυρία, αλλά προ-
τάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες». Από τη
δική του πλευρά ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος
συμπλήρωσε: «Να σπάσουμε το αντιΣΥΡΙΖΑ
μέτωπο που καλά κρατεί, να χτίσουμε την
αξιοπιστία μας. Επιμονή στη διεύρυνση, την
ανασυγκρότηση και τον μετασχηματισμό.
Ανοιχτό κάλεσμα σε ΚΙΝ.ΑΛ., ΜέΡΑ25 και
ΚΚΕ. Εξωστρέφεια και όχι εσωστρέφεια

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Εμβόλιο αντιπολίτευσης... ΣΥΡΙΖΑ έκανε η Φώφη

Με ποσοστά… Τσαουσέσκου
εγκρίθηκε το κείμενο
της Πολιτικής Απόφασης 
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Κέντρο με στροφή… αριστερά!

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός



Κ
άθε μέρα βρίσκει και έναν
νεολογισμό ο πρόεδρος Αλέξης για
να δικαιολογήσει την πολιτική του

παρουσία. Το νέο φρούτο που λανσάρει στην
πολιτική πιάτσα είναι ο «ρεαλιστικός
ριζοσπαστισμός», με τον οποίο, λέει, θα
κερδίσει τις εκλογές. Ο πρόεδρος επιμένει
ότι το κόμμα θα κερδίσει επειδή έχει δυνατό
προεκλογικό πρόγραμμα. Τι κι αν οι άλλοι
ΣΥΡΙΖΑίοι τού λένε «αφήγημα δεν έχουμε,
Αλέξη»… Όμως, ο Αλέξης συμβουλεύεται
τον Λούλη και πιστεύει ότι θα ρίξει δίχτυα
στην εκλογική δεξαμενή του Κέντρου. Στη
μεσαία τάξη, δηλαδή, την οποία συνέτριψε
και την έστειλε στην αγκαλιά του Μητσοτάκη.

Οι παρεμβάσεις
Σκέρτσου 
σε θέματα Υγείας

Θέλω να είστε παρατηρητικοί. Το τελευταίο
διάστημα έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του
και τις παρεμβάσεις του ο υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, ο οποίος
ασχολείται -ως επί το πλείστον- με ζητήματα
που αφορούν τη δημόσια υγεία. Έχω αρχίσει
να πιστεύω όσους επιμένουν να τον «τοπο-
θετούν» από τώρα στη θέση του επόμενου
υπουργού Υγείας. Πάντως, έχει πάρει πάνω
του το όλο ζήτημα μεταξύ εμβολιασμένων
και ανεμβολίαστων, αλλά και την καμπάνια

για τη θωράκιση του πληθυσμού
έναντι της νέας μετάλλαξης
«Δ».

«Καίω τα λεφτά μου…»
Χαμός στη Μύκονο! Έψαχναν όλοι να βρουν
ποιος ήταν ο 18χρονος νεαρός που πέταγε
και έκαιγε 500ευρα σε μαγαζί στον Πάνορμο.
Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι πρόκειται για τον
γιο κάποιας γνωστής εφοπλιστικής οικογέ-
νειας. Λάθος! Διευκρινίστηκε ότι ήταν ο
πρίγκιπας του Μαρόκου Μουλάι Χασάν, φοι-
τητής του Βασιλικού Κολεγίου του Ραμπάτ.
Είπε ο άνθρωπος να το ρίξει λίγο έξω με την
παρέα του και να κάψει μερικά χαρτονομί-
σματα. Τι πιο φυσιολογικό;

Εμμονή με 
τον Στουρνάρα…

Όπου βρεθεί κι όπου σταθεί, ο Γιάννης με
δύο «ν» έχει να πει μια κακή κουβέντα για
τον Γιάννη Στουρνάρα. Αναφέρομαι,
βεβαίως, στον τέως αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Γιάννη
Δραγασάκη, τον σοφό της Κουμουνδούρου,
όπως θέλει να τον αποκαλούν…
Παρομοίασε τον Στουρνάρα με
«Βαρουφάκη Νο2», «ο οποίος κόβει και
ράβει τα πρόσφατα ιστορικά γεγονότα για
να πετύχει κάποιον δικό του σχεδιασμό».
Ποιος τα λέει αυτά; Ο εμπνευστής της ιδέας
του «παράλληλου τραπεζικού συστήματος»
και των ΣΥΡΙΖΑ-Banks, που μαζί με τον
Βαρουφάκη έκλεισε τις τράπεζες το 2015.
Εντάξει, σηκώνω τα χέρια ψηλά!
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Ο πρόεδρος
εφηύρε τον
ρεαλιστικό
ριζοσπαστισμό

Ντουμπάι θα γίνουμε 

Στις 7 Ιουλίου το μεσημέρι τα φώτα της δημο-
σιότητας θα είναι στραμμένα στο έργο του
Ελληνικού και στην παρουσίαση της Lamda
Development, του ουρανοξύστη κατοικιών
με ύψος πάνω από 150 μέτρα της Μαρίνας
(Marina Tower), με θέα στην Αθηναϊκή Ρι-
βιέρα και το Μητροπολιτικό Πάρκο. Θα πα-
ρουσιαστούν διαδικτυακά αρχιτεκτονικά
σχέδια και μακέτες για τον πρώτο «πράσινο»
ουρανοξύστη στη Μεσόγειο. «Ντουμπάι» θα
γίνουμε! Άσε που κυκλοφορούν και κάτι φή-
μες ότι η εισηγμένη, στο Χρηματιστήριο του
Ντουμπάι, Damac Properties πρόκειται να
ανοίξει γραφεία στην Αθήνα. Η εταιρεία του
Άραβα δισεκατομμυριούχου Χουσεΐν Σα-
τζουάνι εξειδικεύεται στο real estate. Πάνε
κι έρχονται τα πετροδόλαρα…

Η Ντέμι Μουρ, 
νονά στην Κρήτη…
Πόλος έλξης για τους σταρ του Χόλιγουντ έγινε η
Ελλάδα. Μετά τον Αντόνιο Μπαντέρας, έκανε την
εμφάνισή της και η Ντέμι Μουρ. Εθεάθη πριν από
λίγες ημέρες στο Κολωνάκι, προκειμένου να
ψωνίσει τις τουαλέτες της, καθότι θα γίνει και νονά
στην Κρήτη… Θα βαφτίσει την κόρη της
εφοπλιστικής οικογένειας του Αντρέα και της
Αθανασίας Στέγγου, στον Ξερόκαμπο Κρήτης, κάτω
από τη Ζάκρο… Εν τω μεταξύ, η Ντέμι γιόρτασε την
εθνική επέτειο των ΗΠΑ στη Σαντορίνη και πόζαρε
ανέμελη μαζί με την κόρη της στο νησί. Μάλιστα,
έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Happy 4th
from Santorini!».

Γνωρίζατε ότι εκτός από τον «Nick Hard» υπάρχει κι
άλλος Χαρδαλιάς στο υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη; Κι όμως, υπάρχει. Πρόκειται για τον διοικη-
τή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τον κ. Λευτέ-
ρη Χαρδαλιά. Είναι ο άνθρωπος που εντόπισε το κρη-
σφύγετο του Χρήστου Παππά και οργάνωσε όλη την
επιχείρηση σύλληψης του υπαρχηγού της Χρυσής
Αυγής. Είδατε που, εκτός από τον Νίκο, υπάρχει κι
άλλος μάχιμος Χαρδαλιάς;
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Ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας στην Αθήνα. Επιτέλους, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
μπαίνει στην ουσία του προβλήματος και βγάζει στους δρόμους τις ΜΟΚΑ… Πρόκειται
για νέες ομάδες για την αστυνόμευση στο κέντρο της Αθήνας, τις οποίες ενεργοποιεί το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τον περιορισμό της εγκληματικότητας. Πρόκειται
για τις Μονάδες Κινητής Αστυνόμευσης (ΜΟΚΑ) στις οποίες θα συμμετέχουν αστυνομι-
κοί από πολλές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., όπως ΟΠΚΕ, ΔΙ.ΑΣ., και της Ασφάλειας Αττικής,
οι οποίες θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στην Ομόνοια, την Κυψέλη, τον Άγιο
Παντελεήμονα και την Ακρόπολη.

Αυξάνει το κόστος 
της Βουλής

Τα Εκλογοδικεία αυξάνουν το λειτουργικό κόστος
της Βουλής. Αν δεν το ξέρατε, σας το λέω… Η απόφα-
ση του Εκλογοδικείου, με την οποία δικαιώνονται κα-
τόπιν ενστάσεων ο Κώστας Κόλλιας της Ν.Δ. και ο Άγ-
γελος Τόλκας του ΣΥΡΙΖΑ, που παίρνουν τώρα τις
έδρες που διεκδικούσαν, θα έχει και οικονομικές επι-
πτώσεις. Με βάση τον νόμο, οι δύο νέοι βουλευτές θα
πρέπει να λάβουν τώρα τις αποζημιώσεις τους ανα-
δρομικά. Αν, μάλιστα, βάλουμε και την περίπτωση του
Παναγιώτη Κουρουμπλή, μιλάμε για τρεις βουλευτές
plus - άρα τρία ακόμα μισθολόγια. Δηλαδή, πάνω από
300.000 ευρώ τον χρόνο. Αφήστε, δε, που οι βουλευ-
τές οι οποίοι χάνουν την έδρα τους δεν επιστρέφουν
τις αποζημιώσεις που έχουν λάβει, καθώς θεωρείται
ότι δεν ευθύνονται για την κατάσταση.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Περίεργα
πράγματα 
στην υπόθεση
των Γλυκών
Νερών
Απειλές προκειμένου να κρατήσει
το στόμα του κλειστό δέχεται ο από-
στρατος ταξίαρχος της Αστυνομίας
Θανάσης Κατερινόπουλος, ο οποίος
έχει μιλήσει για τρίτο πρόσωπο στην
υπόθεση δολοφονίας της άτυχης
Καρολάιν από τον πιλότο σύζυγό της,
Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Με αναρ-
τήσεις του στο Facebook κατήγγειλε
πως δέχεται απειλές και ότι «έρι-
ξαν» το blog του. Στη συνέχεια, με
νέα ανάρτηση, αναφέρθηκε στις
απειλές που δέχτηκε μέσω mails και
επισημαίνει πως θα κρατήσει το στό-
μα του ανοιχτό. «Δεν φοβάμαι τίπο-
τα, είμαι και ελεύθερος και με φωνή.
Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Επίσης,
δεν θα πω καλημέρα σ’ αυτόν τον
ανώνυμο που μπορεί να του αρέσει ο
χαρακτηρισμός no name, ο οποίος
με τα mails από το Μαύρο Διαδίκτυο
(Dark Internet) έκανε τις προτάσεις
του και τις απειλές και στην πορεία
κατέστρεψε το Ιστολόγιό μου. Μαύρε
σκοτεινέ και Ανώνυμε, χτύπησες
λάθος πόρτα. Ο Κατερινόπουλος δεν
τα πήρε ποτέ, δεν θα τα πάρει ποτέ
και θα έχει το στόμα του ανοικτό»,
έγραψε χαρακτηριστικά 
ο ταξίαρχος.

Ο
«τζάμπας» είναι ένα είδος ανθρώπου που εδώ και δεκαετίες
έχει μάθει να ζει στο περιθώριο και το φοβερό είναι ότι κατα-
φέρνει πάντα να επιβιώνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τούς προσ-

διόρισε ως «φιλοσοφικά αρνητές στο εμβόλιο, που είναι πάρα πολύ δύ-
σκολο να πειστούν». Όπως είπε πρόσφατα σε συνέντευξή του ο πρωθυ-
πουργός, υπάρχει και η εξαιρετικά κατακριτέα κατηγορία των «δεν βα-
ριέσαι, ξέρω ότι δουλεύει, να το κάνουν οι άλλοι, να ξεπεραστεί η παν-
δημία, έτσι ώστε να μη χρειαστεί να το κάνω εγώ. Είναι αυτοί που απο-
καλούνται free riders ή τζαμπατζήδες», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
Δυστυχώς, οι τζαμπατζήδες έχουν μετατραπεί σε μέγα απόστημα για
την πρόοδο του τόπου και το απόστημα πρέπει να σπάσει. Παντού. Είναι
επιτακτική ανάγκη να μπουν στο περιθώριο των εξελίξεων, όπου κι αν
υπάρχουν, μήπως και καταλάβουν το μέγεθος του κακού που κάνουν.
Όσο το ίδιο το πολιτικό σύστημα και εμείς οι ίδιοι τους ανεχόμαστε τόσο
μεγεθύνουν την οκνηρία τους, τον ωχαδερφισμό τους και κρατούν τη
χώρα όμηρο της αεργίας τους.

Το
... 
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«Σφάζονται» παλικάρια για τα απορρίμματα.
Το μήλον της Έριδος είναι οι όροι των
προκηρύξεων που αφορούν στις δύο
Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
σε Φυλή και Σχιστό. Τα λεφτά είναι πολλά,
πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, και οι
παίκτες οι μεγάλοι είναι τρεις. Οι πιέσεις
είναι σφοδρότατες για το ποιος θα πάρει το
μεγαλύτερο μέρος του project… Θα
χαλάσουν και φιλίες, όπως βλέπω… 

LOCK

Ο Χρυσοχοΐδης και η ΜΟΚΑ

Τα εμβόλια και 
οι τζαμπατζήδες 
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Σ
την προσπάθεια αναζήτησης «φρέσκου και φθη-
νού» χρήματος για την τόνωση της ελληνικής αγο-
ράς, μέσω του δανεισμού των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ζη-
τά πειστικές απαντήσεις από τους τραπεζίτες, γιατί
απορρίπτονται οι αιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, επειδή δεν πληρούν τα ενδεχομένως αυστηρά κρι-
τήρια υψηλών εγγυήσεων και γιατί, ως αποτέλεσμα, η
πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων βρίσκεται εκτός
τραπεζικού συστήματος.

Στην πρώτη εφ’ όλης της ύλης τηλεδιάσκεψη για την
πορεία της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονο-
μίας από τις τράπεζες, που πραγματοποιήθηκε με πρω-
τοβουλία του υπουργού Οικονομικών, συμμετείχαν,
εκτός από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης,
όλοι οι επικεφαλής των διοικήσεων των συστημικών
τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπε-
ζών (ΕΕΤ), ο εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος
και οι πρόεδροι παραγωγικών φορέων και των μεγαλύ-
τερων επιμελητηρίων της χώρας. Ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρ. Σταϊκούρας, καθώς και ο αρμόδιος για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα υφυπουργός Γ. Ζαββός, ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδ. Γεωργιάδης
και ο αναπλ. υπουργός Ν. Παπαθανάσης ζήτησαν από
τις τράπεζες ενημέρωση για την πιστωτική επέκταση
και ειδικά για τη στήριξη που έχει λάβει μετά την παν-
δημία η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς,
σύμφωνα με τους παραγωγικούς φορείς, το μεγαλύτε-
ρο μέρος της είναι ουσιαστικά αποκλεισμένο από τον
δανεισμό. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των συστημικών
ομίλων και ο πρόεδρος της ΕΕΤ υποστήριξαν ότι η πι-
στωτική επέκταση μέχρι στιγμής είναι τεράστια για τα
δεδομένα της εγχώριας αγοράς. Απαντώντας, μάλιστα,
στην κριτική από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόνι-
σαν ότι η πλειονότητα των αιτήσεων γίνονται από υπερ-
χρεωμένα και μη βιώσιμα επιχειρηματικά σχήματα, με
αποτέλεσμα να απορρίπτονται.

Συγκεκριμένα, οι τραπεζίτες επικαλέστηκαν ότι πο-

σοστό άνω του 50% των ΜμΕ έχει ανεπαρκή πιστολη-
πτική ικανότητα, 15% δεν είναι βιώσιμο, ενώ άλλο ένα
15% εμφανίζει συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις. Επισή-
μαναν επίσης ότι από μέρους των τραπεζών, αν υπήρ-
χαν καλές επιχειρήσεις, δεν θα είχαν λόγο, σε βάρος
της κερδοφορίας τους, να μην τις δανειοδοτήσουν.
Βεβαίως, δεν δικαιολόγησαν γιατί οι καλές επιχειρή-
σεις δεν πάνε να δανειστούν «ακριβό χρήμα», αφού,
ως γνωστόν, η ρευστότητα μέσω τραπεζικού δανει-
σμού ούτε εύκολη ούτε φθηνή είναι για τη μικρομε-
σαία επιχειρηματικότητα. Από την πλευρά τους, οι
υπουργοί ζήτησαν περισσότερα στοιχεία από τους
CEO των τραπεζών σχετικά με τους λόγους απόρρι-
ψης 8 των 10 αιτημάτων, αλλά και για τα επιτόκια που
εφαρμόζονται στα δάνεια που εκταμιεύονται, καθώς
υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του κόστους κατα-
θέσεων και χορηγήσεων, που δεν δικαιολογείται από
το τρέχον νομισματικό περιβάλλον στην Ευρωζώνη.
Επιπλέον, από την κυβέρνηση υπογράμμισαν τον κίν-
δυνο απώλειας πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης στο
κομμάτι των πράσινων επενδύσεων, καθώς μέχρι
στιγμής δεν υπάρχουν αρκετά projects προς υλοποί-
ηση. Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσαν τις τράπεζες να κινη-
τοποιηθούν για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που μπο-
ρούν να φέρουν εις πέρας εγχειρήματα συμβατά με
τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσφατα, άλ-
λωστε, η ΕΤΕπ ανακοίνωσε τη στήριξη ύψους 1,9 δισ.
ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί
από την πανδημία, τις επενδύσεις στον τομέα της
ενέργειας και τη στοχευμένη υποστήριξη όσων επη-
ρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Η υποστήρι-
ξη περιλαμβάνει 400 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα, τα οποία θα διατεθούν με τη μορφή
πακέτων στήριξης των ΜμΕ για καινοτομία και κλιμα-
τική δράση, καθώς και για οικονομική ανθεκτικότητα
μετά την πανδημία.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
συνεχάρη δημοσίως τον υπουργό Οικονομικών για την

πρωτοβουλία της συζήτησης, αναφορικά με τη συμβολή
του τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση της ρευστό-
τητας, στην πραγματική οικονομία με έμφαση στις ΜμΕ,
από την οποία προέκυψαν ενδιαφέρουσες απόψεις, το-
ποθετήσεις και στοιχεία ένθεν κακείθεν. Επίσης, απέ-
στειλε σε όλους τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη
αναλυτικό κείμενο με συγκεκριμένες προτάσεις για τις
προοπτικές χρηματοδότησης των ΜμΕ, καθώς και τις ευ-
καιρίες πρόσθετης οικονομικής στήριξης σε όλες τις
επιχειρήσεις για τη διπλή, ψηφιακή και πράσινη, μετά-
βαση. Ειδική αναφορά έγινε στο πρόβλημα, το οποίο θα
κληθεί να αντιμετωπίσει η αγορά πολύ σύντομα και αφο-
ρά στις «παγωμένες» επιταγές, καθώς επίσης και στον
σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει ως «επιταχυντής»
χρηματοδότησης η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τέ-
λος, επισημάνθηκε πως μπορεί, σύμφωνα με έρευνες, οι
ελληνικές ΜμΕ να υστερούν έναντι των ευρωπαϊκών σε
καινοτομία, εξωστρέφεια και τεχνολογία, αλλά και οι ελ-
ληνικές τράπεζες επίσης υστερούν σε χρηματοπιστωτι-
κή καινοτομία και εξωστρέφεια έναντι των αντίστοιχων
ευρωπαϊκών τραπεζών.

Στόχος της κυβέρνησης, τραπεζών και επιχειρημα-
τικότητας, πρέπει να είναι πρώτα η ενδυνάμωση και
μετά η μεγέθυνση των περίπου 820.000 μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων ώστε να μη δημιουργηθούν ξανά
στην ελληνική αγορά «γίγαντες με ξύλινα πόδια» ούτε
«κεφάλαια του χελιδονιού» με δάνεια που μετανα-
στεύουν και γίνονται καταθέσεις σε φορολογικούς
παραδείσους. Τέλος, έπειτα από πρόταση του υπουρ-
γού Οικονομικών κρίθηκε αναγκαίο και συμφωνήθη-
κε η τηλεδιάσκεψη να επαναληφθεί στις 14 Ιουλίου
ώστε να συζητηθούν διεξοδικά δύο βασικά θέματα: η
βελτίωση των όρων χρηματοδότησης και το κόστος
των δανείων. Η δανειοδότηση των μικρομεσαίων,
εκτός από πολιτική βούληση, απαιτεί κυρίως χρημα-
τοδοτική καινοτομία και πιστοληπτική εξωστρέφεια
από τις τράπεζες.

Ο
λοκληρώθηκε, λοιπόν, με επιτυχία η πολυα-
ναμενόμενη συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία. Μια κορυφαία κομ-

ματική εκδήλωση που είχε αναβληθεί λόγω των προ-
βλημάτων της πανδημίας και σκοπό είχε να προετοι-
μάσει την αξιωματική αντιπολίτευση πρώτα για το
Συνέδριό της και μετά για τις επόμενες εκλογές,
όποτε και αν γίνουν αυτές.

Η εικόνα της συνδιάσκεψης ήταν πολύ θετική. Πή-
ραν τον λόγο πάρα πολλοί μετέχοντες από όλη τη χώ-
ρα, οι τόνοι δεν ανέβηκαν, αντιπαραθέσεις αποφεύχ-
θηκαν, ενώ σε τέτοιες κεντρικές κομματικές εκδη-
λώσεις στελέχη (όλων των) κομμάτων έχουν μια τά-
ση να «βγάζουν τα εσώψυχά τους» και, τέλος, η παν-
στρατιά που ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας ώστε να περά-
σει «έστω κατά μία ψήφο» τη Νέα Δημοκρατία στις
κάλπες και να δρομολογήσει μια «προοδευτική δια-
κυβέρνηση» αποτέλεσε τη βασική εικόνα της συν-
διάσκεψης.

Όλα καλά, λοιπόν; Όχι, δεν είναι όλα καλά. Και δεν

είναι διότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος στο ένα, το
κεντρικό, το κύριο και καίριο ζήτημα που απασχολεί
τον ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους (πολλούς) μήνες: Ποια,
δηλαδή, θα είναι η πολιτική φυσιογνωμία αυτού του
κόμματος. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, βεβαίως, επι-
χείρησε να την περιγράψει με έναν τρόπο μάλλον
αμφίσημο. Είπε, δηλαδή, ότι στόχος του κόμματος
είναι να κερδίσει τον μεσαίο χώρο, όπερ εστί μεθερ-
μηνευόμενον να καλύψει πολιτικά όλο τον χώρο από
το Κέντρο έως την Αριστερά. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι
για να κερδίσει τον μεσαίο χώρο πρέπει να στρίψει το
τιμόνι… αριστερά. Δηλαδή, για να καταλάβω, ένα ρι-
ζοσπαστικά αριστερό κόμμα θα κερδίσει τον μεσαίο
χώρο στρίβοντας το τιμόνι (ακόμη πιο) αριστερά;

Στην πραγματικότητα ο κ. Τσίπρας επιχείρησε να
εκφράσει και τις δύο κυρίαρχες τάσεις στους κόλ-
πους του κόμματος του, δηλαδή και εκείνους που
αποζητούν την αριστερή καθαρότητα και τους άλ-
λους που περιμένουν τη διεύρυνση και την κάλυψη
της Σοσιαλδημοκρατίας. Ακόμη, όμως, και αν τους

εξέφρασε λεκτικά, δεν τους συνέθεσε πολιτικά. Διό-
τι ήταν αρκετό να ακούσει κανείς δέκα-δεκαπέντε
συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη, ώστε να διαμορ-
φώσει την αντίληψη πως οι θιασώτες καθεμιάς από
τις δύο διαφορετικές στρατηγικές του κόμματος
έκαναν παράλληλους μονολόγους. 

Οι μεν υπέρ της ανάγκης το κόμμα να εκφράσει
τον κόσμο της Αριστεράς, οι δε υπέρ της ανάγκης ο
ΣΥΡΙΖΑ να γίνει το κόμμα όλων όσοι δεν ψηφίζουν
Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δύο αυτές ασύμβατες μεταξύ τους στρατηγικές
δεν συντέθηκαν στη συνδιάσκεψη. Και το χειρότερο,
δεν επιχειρήθηκε να συντεθούν. 

Έτσι, οι εσωκομματικοί «στρατοί» έδωσαν ραντε-
βού για το συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί εντός του
2021, όπου θα αναμετρηθούν για τον έλεγχο του κομ-
ματικού μηχανισμού. Και ένα κόμμα πρέπει να είναι
πολύ τυχερό, ώστε αυτοί που ελέγχουν τον κομματι-
κό μηχανισμό να είναι οι ίδιοι που είναι αποδεκτοί
και από την κοινωνία…

Χρηματοπιστωτική καινοτομία και εξωστρέφεια 
ζητούν οι ΜμΕ από τις τράπεζες

Το πρόβλημα κάτω από το χαλί...

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ
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Έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση στην επικοι-
νωνία, όπου το περιεχόμενο του μηνύματος
ενός πολιτικού προσώπου μετράει το ίδιο, αν
όχι περισσότερο από την ταυτότητά του. Στον
Οδηγό «Ευ Πολιτεύεσθαι» με τα 333+1 Tips
Πολι τ ικής  Επ ικο ιν ω νία ς  θα  βρεί τ ε  τ ις  π ιο
έξυπνες φράσεις-απαντήσεις και δηλώσεις
για να ξεχωρίσετε! 

1. Στην πολιτική όταν σε αντιγράφουν σημαίνει
ότι μετράς.

2.  Στα γνωστά μας fake news (δηλώσεις, ανα-
κοινώσεις) τον μεγαλύτερο ρόλο παίζει η δύ-
ναμη του ανεμιστήρα που πετάει τη λάσπη,
παρά η σύνθεση της λάσπης.

3. Παθογένεια. Όταν βρίσκεστε στην εξουσία,

ωραιοποιείτε ακόμη και την άσχημη πραγμα-
τικότητα. Όταν βρεθείτε στην αντιπολίτευση,
καλλιεργείτε κλίμα καταστροφής. Αποτέλε-
σμα, οι πολίτες να σας γυρίζουν την πλάτη.

4. Ο πολιτικός θα πρέπει να εμπνέεται από τους
πολίτες, τον κόσμο αλλά πού και πού να τον
εμπνέει!

5. Πολιτική προσοχή στους τυμβωρύχους. Βρί-
σκουν τα πάντα από παλαιότερες αναρτήσεις
σε επαρχιακές εφημερίδες,  ακόμη και  δη-
λώσεις σε καφενεία, κάθε ανερχόμενου στε-
λέχους κόμματος, που βλέπουν ότ ι έχει αν-
ταγωνιστική πολιτική καριέρα.

6. Διεθνές Δίκαιο. Μια φράση-καραμέλα, κλισέ
που χρησιμοποιε ίται τόσο συχνά όσο  και  η

«καλημέρα» καθημερινά.

7 .  Στ ις δημόσ ιες  συγκεντρώσεις  ο  πολ ιτ ικός
έχει «ταύτιση» με τους πολίτες, ζει μαζί τους
όπως ο θεατής στον κινηματογράφο με τους
πρωταγωνιστές της ταινίας.

8. Οι πολίτες διψούν για μεγάλες ιδέες, παρου-
σιασμένες όμως με συναρπαστικό τρόπο.  Ο
λόγος ε ίναι η συσσωρευμένη απογοήτευση
πολλών χρόνων.

9. Ο πολιτικός λόγος πρέπει να είναι τόσο ανα-
ζωογονητικός όσο και ένα παγωμένο ποτήρι
νερό στην καρδιά της ερήμου! 

10. Στην πολιτ ική  ακούμε και διαβάζουμε πάντα
για τ ις  ατασθαλίες των «μπροστινών» και πότε
των «πισινών»!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Α
πό συστάσεως του ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους, με αποκορύφωση στις πρώτες δεκαε-
τίες του 20ού αιώνα, η χώρα μας -ευλόγως

ασφαλώς- λειτουργούσε στο διεθνοπολιτικό και γεω-
πολιτικό επίπεδο ως αναθεωρητική δύναμη. Κατά τη
διάρκεια καθώς και την επαύριον του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, επίσης, ένα πολύ μεγάλο -κάποιοι πιστεύουν
πλειονοψηφικό- τμήμα της ελληνικής κοινωνίας θέλη-
σε να λειτουργήσει -όπως παραδέχτηκε και ο Γρ. Φαρά-
κος, μάλλον αφρόνως, αλόγως και παραλόγως- αναθε-
ωρητικά και σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό σύ-
στημα της χώρας. Μετά τον Εμφύλιο, όμως, τέτοια ανα-
θεωρητικά σκιρτήματα εκδηλώθηκαν μόνο δύο ιστορι-
κές στιγμές: αφενός μεν στις αρχές της δεκαετίας του
1980, με το 60% του λαού στις εκλογές του 1981 να ψηφί-
ζει κόμματα που εναντιώνονταν στον ευρωπαϊκό μας
προσανατολισμό (και που, σε κάποιο βαθμό, αμφισβη-
τούσαν ακόμη και την κοινωνικοοικονομική τάξη πραγ-
μάτων), αφετέρου δε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του
2010, με αποκορύφωμα το αποτέλεσμα του «τρελού»
δημοψηφίσματος του 2015.

Κατά το υπόλοιπο διάστημα, όμως, του δεύτερου μι-
σού του 20ού αιώνα και των δύο πρώτων δεκαετιών του
21ου η ελληνική κοινωνία λειτούργησε συντηρητικά και
διαχειριστικά τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτε-
ρική πολιτική, έχοντας πιθανότατα συνείδηση πλέον του
γεγονότος πως το έθνος μας, με βάση πολλές επιλογές
ή στάσεις του, ενδεχομένως δεν άξιζε την παρατεταμέ-
νη σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής πορείας του εύνοια
της θείας πρόνοιας και του Πανάγαθου. 

Αφού, πολύ συχνά κόντρα στη λαϊκή βούληση -κατά
κανόνα ως αποτέλεσμα επιλογών πολιτικών Ελλήνων
και ξένων, που δεν επέδειξαν τις κρίσιμες στιγμές εξαι-
ρετική δημοκρατική ευαισθησία-, βρεθήκαμε πάντα
στην καλή πλευρά της Ιστορίας, αποκτώντας αξιοζήλευ-
τα γεωπολιτικά ωφελήματα και τη με αυτά συνδεόμενη
κατάκτηση ενός επίσης αξιοζήλευτου επιπέδου ζωής
μεταξύ των πλουσίων αυτού του πλανήτη (π.χ., αυτών
που διαθέτουν εμβόλια και δυστροπούν να τα κάνουν…
). Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορική μας διαδρομή
είναι, πιστεύω, εν προκειμένω εύγλωττη…

Για τη συμπόρευσή μας με το στρατόπεδο της Αντάντ
στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο έγκριτοι Γάλλοι ειδικοί γρά-

φουν πως η Ελλάδα το έκανε «a son corps defendant»,
δηλαδή «με το κορμί της ανθιστάμενο». Πράγματι, μπο-
ρεί μεν η ανταντόφιλη βενιζελική παράταξη να κέρδισε
στις εκλογές της άνοιξης του 1915, ωστόσο δύσκολα
μπορεί να αμφισβητηθεί πως, αν συμμετείχε σε αυτές
του Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, το αποτέλεσμα θα
ήταν τελείως αντίθετο. Ίσως μάλιστα -έστω και αν υπήρ-
χε η συνταγματική βάση της απαράδεκτης διάλυσης
από τον βασιλιά της πρόσφατα αναδειχθείσης Βουλής-
να ήταν η προεξόφληση αυτού του αποτελέσματος, το
οποίο ευνοούσε και η κωνσταντινική προπαγάνδα
στους στρατώνες, που οδήγησε τους βενιζελικούς στο
σαμποτάρισμα των εκλογών του τέλους του 1915. Χαρα-
κτηριστικό είναι πως και ο Γ. Μαυρογορδάτος, που αρχι-
κά εμφάνιζε το κίνημα των Επιστράτων ως αποτέλεσμα
των μηχανορραφιών του μεταξικού Γενικού Επιτελείου,
αργότερα αποδέχτηκε την τεράστια λαϊκή του απήχηση.

Άλλωστε, το πώς ο λαός αξιολόγησε την πολιτική
του Βενιζέλου φάνηκε και στις εκλογές του 1920, έστω
και αν ήταν -πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά- η
εσωτερική πολιτική του βενιζελικού καθεστώτος που
καθόρισε το αποτέλεσμά τους. Ως αποτέλεσμα αυτής
της κατά κυριολεξία «ευτυχούς» -δηλαδή υπό μια έν-
νοια αποτέλεσμα της καλής τύχης του έθνους- ένταξης
της χώρας μας στο «καλό» στρατόπεδο πήραμε πάμ-
πολλα γεωπολιτικά μπον φιλέ: Εν πρώτοις, αφού δια-
σφαλίσαμε τη ζωτικά υπερπολύτιμη Θεσσαλονίκη, πο-
λυεθνική πόλη τότε, αποκλείσαμε τους Βούλγαρους
από κάθε έξοδο στο Αιγαίο και αποκτήσαμε όλα τα
ανατολικά νησιά του Αρχιπελάγους. Ανάλογα τυχερή
ήταν η -αποφασισθείσα από δύο μη εκλεγμένους ηγέ-
τες, τον Γεώργιο και τον Μεταξά- ένταξή μας στο αντι-
φασιστικό στρατόπεδο στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η
οποία μας απέφερε τα Δωδεκάνησα. (Δωδεκανήσιοι
φοιτητές με επικεφαλής τον Γεώργιο Μαύρο είχαν επι-
σκεφτεί το 1934 τον Ελ. Βενιζέλο ρωτώντας τον πώς θα
μπορούσε να επιτευχθεί η ένωσή τους με την Ελλάδα.
Και ο Κρητικός ηγέτης τούς απάντησε: «Για να συμβεί
αυτό πρέπει να γίνει Παγκόσμιος Πόλεμος, Ελλάδα και
Ιταλία να βρεθούν σε αντίθετα στρατόπεδα και το δικό
μας στρατόπεδο να κερδίσει».)

Νωρίτερα είχαμε επωφεληθεί από τη συγγένεια της
βασίλισσάς μας με τον Γερμανό κάιζερ καθώς και τον

βασιλιά της Ρουμανίας για να πάρουμε την Καβάλα, ενώ
ακόμη πιο παλιά, δύο φορές στον 19ο αιώνα χωρίς πό-
λεμο, επωφελούμενοι διεθνοπολιτικών δεδομένων, εί-
χαμε πάρει δύο ακόμη μπον φιλέ, τα Επτάνησα και τον
σιτοβολώνα της Θεσσαλίας. Λόγω ανάλογων παραγόν-
των, δε, ουσιαστικά δεν χάσαμε εθνικά εδάφη σε δύο
πολεμικές ήττες, το 1897 και το 1922, ενώ η ευμενής για
εμάς ερμηνεία της συνθήκης του Μοντρέ από τον Τούρ-
κο ΥΠ.ΕΞ. Αράς μάς επέτρεψε να θεωρήσουμε ως διε-
θνοδικαιικό κεκτημένο το δικαίωμά μας να επανεξοπλί-
σουμε Λήμνο και Σαμοθράκη… Και δεν μιλάμε για τις
ευκαιρίες που πρόσφατα μας προσέφερε, πολύ πρό-
σφατα, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, έστω και αν εγ-
κλωβισμένοι στις φοβίες μας αργήσαμε να επωφελη-
θούμε ολοσχερώς…

Η «καλή πλευρά», όμως, νίκησε -με καθοριστικές για
τη χώρα μας κοινωνικοοικονομικές συνέπειες- και
στους εσωκομματικούς «εμφύλιους»: Πριν αρχίσουν να
χαράζουν την κυβερνητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ ανά το-
μείς οι Σημίτης, Πεπονής, Αυγερινός, Αλ. Παπαδόπου-
λος κ.λπ., το Κίνημα περιελάμβανε στους κόλπους του
κάθε λογής αριστεριστές, τροτσκιστές κ.λπ., οι οποίοι
φιλοδοξούσαν να το ποδηγετήσουν. Και πριν ως πλέον
αμφιλεγόμενη πτυχή της κυβερνητικής πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ αναδειχθούν οι συμφωνίες των Πρεσπών -η
πλέον θετική συνεισφορά του στον εθνικό δημόσιο βίο,
πολλώ δε μάλλον που μόνο η δική του κυβέρνηση μπο-
ρούσε να εκριζώσει αυτόν τον παράγοντα κατασπατά-
λησης διπλωματικού κεφαλαίου της χώρας- το κόμμα
αυτό είχε ως παντοδύναμη εσωτερική τάση τούς υπο-
στηρικτές της «καλής»/αποδεκτής πολιτικής βίας και
τους ζηλωτές της απόσπασης της χώρας από τη Δύση.
Για να μην αναφέρουμε και τι σημαίνει η κατίσχυση στη
Ν.Δ. τού μητσοτακισμού αντί του σαμαρισμού ή του νεο-
καραμανλισμού…

Συγκεφαλαιώνοντας: Η συμπλήρωση 200 χρόνων
από την έκρηξη της εθνικής Επανάστασης παρέχει ευ-
καιρία εθνικού αναστοχασμού. Και το συμπέρασμα στο
οποίο αυτός οδηγεί είναι πως αν υπάρχει φιλέλλην Θε-
ός, εξηγούνται πολλά, αν όμως, όπως έλεγε Σταντάλ,
«η μόνη δικαιολογία του Θεού είναι πως δεν υπάρχει»,
τότε κάποια απροσδιόριστη δύναμη τον υποκαθιστά
επιτυχώς…

TΡΙΤΗ 6 IOYΛIOY 2021

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου
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ΑΘΗΝA ΛΙΝΟY
Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ

Μέτρα προστασίας αντίστοιχα με
εκείνα που λάβαμε κατά την έλευ-
ση του δεύτερου κύματος στη χώ-

ρα μας το περσινό φθινόπωρο εισηγείται η Αθη-
νά Λινού προκειμένου να περιορίσουμε το στέ-
λεχος Δέλτα και τη ραγδαία εξάπλωσή του. Λό-
γω της επιθετικότητάς του επισημαίνει, επίσης,
την αναγκαιότητα επιτάχυνσης των εμβολια-
σμών για το δύσκολο «χτίσιμο» του πολυπόθη-
του τείχους ανοσίας, θεωρώντας ότι οι ρυθμοί
προσέλευσης στα εμβολιαστικά κέντρα έχουν
πέσει. Για τις «διευκολύνσεις», τα κίνητρα και
τα προνόμια η κυρία Λινού εμφανίζεται συγκρα-
τημένα αισιόδοξη ως προς το αν θα καταφέ-
ρουν τελικώς να πείσουν τους πολίτες...

Βγάλαμε πρόωρα τις μάσκες
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Ολοένα και περισσότεροι επιστήμο-
νες παγκοσμίως χαρακτηρίζουν τη
διασπορά κρουσμάτων με το στέλε-
χος Δέλτα, την ινδική μετάλλαξη, ως
μια νέα πανδημία. Πιστεύετε και
εσείς το ίδιο;

Πράγματι, η διεθνής επιστημονική κοινό-
τητα και κυρίως οι οργανισμοί δημόσιας
υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως πα-
ραδείγματος χάριν ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας) και ο αμερικανικός
οργανισμός ελέγχου της νοσηρότητος
(CDC), έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυ-
χίες που σχετίζονται με την εξάπλωση
του στελέχους Δέλτα του κορονοϊού. Το
κατά πόσο το στέλεχος αυτό θα καταφέ-
ρει να προκαλέσει μια παγκόσμια πανδη-
μία αντίστοιχη της έντασης του αρχικού
στελέχους θα εξαρτηθεί κυρίως από το
ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού
που θα μπορέσει έγκαιρα να εμβολιαστεί,
δηλαδή πριν από την εξάπλωση του «Δ»
σε τέτοιο επίπεδο ώστε να έχουμε την εμ-
πειρία που ήδη είχαμε με το αρχικό στέ-
λεχος.

Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και
στο Ηνωμένο Βασίλειο την επικράτη-
ση του νέου στελέχους. Ήταν σίγουρο
ότι θα φτάσει στη χώρα μας; Και αν
ναι, μήπως βιαστήκαμε να άρουμε
μέτρα όπως, π.χ., τη χρήση της μά-
σκας σε όλους τους εξωτερικούς χώ-
ρους;
Η πιθανότητα να εξαπλωθεί ένα νέο

στέλεχος σε οποιαδήποτε χώρα του κό-
σμου εξαρτάται κυρίως από τα μέτρα
προστασίας που λαμβάνει η χώρα αυτή
και την ταχύτητα με την οποία τα εφαρμό-
ζει. Υπάρχουν χώρες στις οποίες και το
αρχικό στέλεχος δεν κατάφερε να εξα-
πλωθεί όταν τα μέτρα που λήφθηκαν ήταν
αυστηρά και εφαρμόστηκαν έγκαιρα και
με συνέπεια. Βεβαίως και τα χαρακτηρι-
στικά κάθε κράτους επηρεάζουν το επί-
πεδο της διασποράς. Σε κάποιες χώρες
τόσο το αρχικό στέλεχος όσο και το στέ-
λεχος «Α», που πρωτοεμφανίστηκε στη
Μεγάλη Βρετανία, δεν μπόρεσαν να δημι-
ουργήσουν μεγάλο επιδημιολογικό κύμα
όπως αυτό που βιώσαμε στις περισσότε-
ρες χώρες του Δυτικού κόσμου. Τέτοιες
χώρες είναι Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία και
εν μέρει η Αυστραλία. Επομένως, πριν
από μερικές μέρες δεν ήταν δεδομένο ότι
το στέλεχος «Δ» θα έρθει στη χώρα μας
και, βεβαίως, δεν είναι ακόμη σίγουρο ότι
θα αντικαταστήσει τα μέχρι σήμερα επι-
κρατούντα στελέχη και θα δημιουργήσει
και στη χώρα μας προβλήματα αντίστοιχα
με εκείνα της Μεγάλης Βρετανίας. Η πι-
θανή εξάπλωση θα εξαρτηθεί πολύ από

τα μέτρα που θα μπορέσουμε να πάρουμε
και τη σοβαρότητα με την οποία θα τα
εφαρμόσουμε. Η άρση των μέτρων, με
κύριο παράδειγμα αυτό της κατάργησης
της χρήσης της μάσκας σε εξωτερικούς
χώρους, είναι πιθανό ότι θα έχει συνέπει-
ες και προσωπικά θεωρώ ότι ήταν μάλλον
πρόωρο ανεξάρτητα του νέου στελέχους.
Σήμερα, όμως, δεδομένου ότι ξέρουμε
ότι υπάρχει ένας αριθμός κρουσμάτων
Δέλτα στη χώρα μας, θα πρέπει άμεσα να
ληφθούν μέτρα προστασίας αντίστοιχα με
εκείνα που λάβαμε στην έναρξη του δεύ-
τερου κύματος. Ο λόγος για αυτό είναι το
γεγονός ότι σε όσες χώρες επικράτησε το
στέλεχος «Δ» η επικράτηση αυτή συνέβη
σε διάστημα μερικών εβδομάδων μετά τα
πρώτα κρούσματα.

Τι καθιστά τόσο επικίνδυνο το στέλε-
χος Δέλτα και ποια είναι η βασική δια-
φορά του από τον κοινό κορονοϊό που
γνωρίσαμε;
Με βάση αυτά που μέχρι σήμερα γνω-

ρίζουμε και έχουν ανακοινωθεί στην
παγκόσμια βιβλιογραφία, το στέλεχος
«Δ» είναι εξαιρετικά πιο μεταδοτικό από
το στέλεχος «Α» που πρωτοεμφανίστηκε
στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο όμως
ήταν επίσης πολύ πιο μεταδοτικό από το
αρχικό. Με βάση αυτό το δεδομένο, το
στέλεχος «Δ» έχει τουλάχιστον διπλάσια
μεταδοτικότητα από το αρχικό στέλεχος.
Επίσης, φαίνεται ότι πιθανόν να είναι και
λίγο πιο επιθετικό. Σήμερα συζητείται ευ-
ρέως η πιθανότητα ότι ο χρόνος που
απαιτείται για να μεταδοθεί η νόσος από

κάποιον που ήδη νοσεί είναι εξαιρετικά
συντομότερος από εκείνον που απαι-
τούνταν για το αρχικό στέλεχος.

Περιμένατε ότι το τέταρτο κύμα θα έρ-
θει μέσα στο καλοκαίρι; Πώς πρέπει
να θωρακιστούμε για το φθινόπωρο;
Εκφράζονται φόβοι ότι θα ζήσουμε
και πάλι τους εφιαλτικούς μήνες του
ισχυρότατου δεύτερου κύματος της
πανδημίας.
Στην πραγματικότητα, με τη μέχρι προ

ολίγων ημερών ικανοποιητική εξέλιξη
της επιδημίας στη χώρα μας ήλπιζα ότι
δεν θα αντιμετωπίσουμε νέο κύμα. Μετά,
όμως, τη διαπίστωση ότι η ινδική μετάλ-
λαξη «Δ» έχει διασπαρεί σε περισσότε-
ρες από 90 χώρες, ανησυχώ ότι θα έχου-
με τεράστια διασπορά και στη χώρα μας.
Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται και από το
είδος της μετάλλαξης αλλά κυρίως από το
γεγονός ότι έχουμε χαλαρώσει τα περισ-
σότερα μέτρα, διευκολύνοντας με αυτό
τον τρόπο τη διασπορά και δεν έχουμε
καταφέρει να εντατικοποιήσουμε τους
εμβολιασμούς, οι οποίοι στην παρούσα
κατάσταση θα έπρεπε να ξεπερνούν τις
150.000 δόσεις τη μέρα, έτσι ώστε να κα-
ταφέρουμε να επιτύχουμε εμβολιασμό
όλων ανεξαιρέτως των ατόμων άνω των
50 ετών και ποσοστό τουλάχιστον 70% των
νεότερων. 

Για πρώτη φορά στη χώρα μας δίνεται
οικονομικό κίνητρο με την «Κάρτα
Ελευθερίας» και τα 150 ευρώ στους
νέους μας για να εμβολιαστούν. Πι-
στεύετε ότι θα φέρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα στο χτίσιμο του τείχους
ανοσίας;
Στην παρούσα κατάσταση, η μόνη λύση

που υπάρχει είναι να επανεξετάσουμε
σοβαρά τα μέτρα χαλάρωσης και να ανα-
βάλουμε τις διευκολύνσεις για δυο με

τρεις μήνες. Επιπλέον, θα πρέπει να επα-
νεξετάσουμε την οικονομική ενίσχυση
που παρέχεται στους νέους σαν κίνητρο
για τον εμβολιασμό τους και να μεταθέ-
σουμε τη χορηγία αυτή για 15 μέρες μετά
τη δεύτερη δόση για τα εμβόλια που
απαιτούν δεύτερη δόση. Με τον τρόπο
αυτό και μόνο θα εξασφαλιστεί η ανοσία
των νέων μας προτού εκτεθούν στον ιό
και το συγκεκριμένο κίνητρο πιθανότατα
θα αποδώσει.

Είναι τα κίνητρα και τα προνόμια ο εν-
δεδειγμένος τρόπος προκειμένου να
πείσει η Πολιτεία ακόμη και τους πιο
δύσπιστους να κλείσουν τα ραντεβού
τους στα εμβολιαστικά κέντρα;
Κάθε κίνητρο είναι πιθανό να συνει-

σφέρει στην αύξηση του ποσοστού του
εμβολιασμού στη χώρα μας. Θα πρέπει,
όμως, να μελετηθεί στην πράξη από ειδι-
κούς επικοινωνιολόγους και κοινωνι-
κούς επιστήμονες, έτσι ώστε να ξέρουμε
ποιο κίνητρο και ποια μορφή επικοινω-
νίας είναι τα πιο κατάλληλα για να πεί-
σουν τους συμπολίτες μας που πιθανόν ή
να αμφισβητούν τον ρόλο των εμβολίων ή
να φοβούνται να προχωρήσουν στον εμ-
βολιασμό. Είναι, όμως, επείγον και απα-
ραίτητο να γίνουν αυτές οι μελέτες. Για
διάφορες υποομάδες του πληθυσμού
ανάλογα και με τα προβλήματα και τα επι-
χειρήματά τους κατά των εμβολίων και
στη συνέχεια να εφαρμοστούν άμεσα τα
αποτελέσματά τους, γιατί διαφορετικά το
ανεμβολίαστο μέρος του πληθυσμού θα
κινδυνεύσει και παράλληλα θα παρασύ-
ρει το σύστημα υγείας σε προβλήματα
του επιπέδου του δεύτερου κύματος.
Επιπλέον, για κάθε προτεινόμενο μέτρο
θα πρέπει να εξετάζονται η εφαρμοσιμό-
τητά του και η πιθανότητα να μεταθέτει
την ευθύνη στον πολίτη σε επίπεδο που
δεν του ανήκει.

«
Θα πρέπει άμεσα 
να ληφθούν μέτρα 
προστασίας αντίστοιχα 
με εκείνα που λάβαμε 
στην έναρξη 
του δεύτερου κύματος

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Μπορεί και αυτός
Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, το όνομα του οποίου
ακούγεται για την κούρσα για την ανάδειξη ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής,
κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Αθήνα είσαι εσύ» ταξίδεψε στην Πάτρα προκειμένου να έχει συναντή-
σεις με στελέχη από τον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο.

Το βιβλίο
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει
το νέο βιβλίο του πρώην
Προέδρου της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλου με
τίτλο «Τα Συνταγματικά Θε-
μέλια του Νεότερου Ελληνι-
κού Κράτους», που κυκλο-
φορεί από τις Εκδόσεις Ευ-
ρασία. Και αυτό διότι πραγ-
ματεύεται στην πραγματικό-
τητα ολόκληρη την ιστορία
του πολιτεύματος της χώρας
από συστάσεως του ελληνι-
κού κράτους.

Απολύσεις στις τράπεζες
Η απόφαση της Attica Bank να

απολύσει δύο τραπεζοϋπαλ-

λήλους επειδή κλείνει το κα-

τάστημα στο οποίο εργάζονταν

και οι ίδιοι αρνήθηκαν να φύ-

γουν με το πρόγραμμα εθε-

λούσιας εξόδου, δίνει την εικόνα τού τι έρχεται για τις απολύ-

σεις στις τράπεζες. Και, μάλιστα, σε έναν από τους πλέον προ-

στατευμένους, σε θέματα απολύσεων, κλάδους.

Νέα μάχη
Προτού καν περάσει ο θόρυβος για την

οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση που προκά-

λεσε η ψήφιση του Εργασιακού, το νομοσχέ-

διο για την επικουρική ασφάλιση έχει ήδη

μετατραπεί σε πεδίο σκληρής σύγκρουσης.

Είναι, μάλιστα, προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα

αντιμετωπίσει τη μετατροπή του αναδιανε-

μητικού συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό

ως άλλη μια «μητέρα των μαχών».

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις των αρνητών

Η
κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή τις κι-
νήσεις του λεγομένου αντιεμβολιαστικού κι-
νήματος. Μέσα στον Ιούλιο θα νομοθετήσει

για τα προνόμια-διευκολύνσεις των εμβολιασμένων
πολιτών και αυτό ήδη δημιουργεί αντιδράσεις από
μερίδα του κόσμου. Οι πανευρωπαϊκές παλινωδίες,
μάλιστα, με το AstraZeneca δημιουργούν περισσό-
τερη αβεβαιότητα στον κόσμο και ενισχύουν το κίνη-
μα αυτό σε μια συγκυρία όχι και τόσο ευνοϊκή. Ένα

μεγάλο τμήμα του πληθυσμού παραμένει ανεμβο-
λίαστο και θα αρνηθεί να εμβολιαστεί παρά τα προνό-
μια που δίνει στους εμβολιασμένους. Το μεγάλο ζή-
τημα είναι ότι το φθινόπωρο, συνδυαστικά με την κό-
πωση που υπάρχει και τις μεταλλάξεις που θα έρ-
θουν μέσα από τον τουρισμό, πιθανότατα θα βρει τη
χώρα απέναντι σε ένα τέταρτο κύμα πανδημίας, αλλά
πλέον δεν χωράει σε καμία λογική η επιβολή ενός
νέου lockdown.
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Η
Συρία είναι ένα κράτος που έχει περά-

σει τα πάνδεινα λόγω του πολέμου τα

τελευταία χρόνια. Η ξηρασία που

πλήττει εδώ και έναν μήνα τη Συρία απειλεί να

επιδεινώσει την επισιτιστική κρίση στη χώρα,

καθώς αναμένεται να υπάρξουν ελλείψεις σε

σιτάρι λόγω της κακής σοδειάς, σύμφωνα με

εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας αναμένει

ότι η σοδειά του σιταριού «θα είναι πολύ μι-

κρή» φέτος σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με

τον Μάικλ Ρόμπσον, εκπρόσωπο της υπηρε-

σίας του ΟΗΕ στη Συρία. Η Welthungerhilfe,

μια γερμανική φιλανθρωπική οργάνωση, προ-

ειδοποίησε από την πλευρά της ότι ο αριθμός

των ατόμων που εξαρτώνται από την ανθρωπι-

στική βοήθεια θα αυξηθεί δραματικά.

«Η κατάσταση με την πείνα στη Συρία είναι ήδη

από τώρα απολύτως καταστροφική», δήλωσε ο

Κονσταντίν Βίτσελ, συντονιστής της φιλαν-

θρωπικής οργάνωσης για τη Συρία. Ο ίδιος

πρόσθεσε ότι η επικείμενη σοδειά σιταριού

προκαλεί ανησυχία. «Δεν έχουν απομείνει

αποθέματα στους ανθρώπους και δεν πρέπει

να τους αφήσουμε μόνους απέναντι σε αυτή

την ξηρασία», τόνισε ο Βίτσελ.

Εκπρόσωπος της αυτόνομης περιοχής των

Κούρδων στη Βόρεια Συρία εκτίμησε ότι η σο-

δειά του σιταριού θα είναι μειωμένη κατά 45%

σε σχέση με πέρυσι. Αυτή η περιοχή θεωρείται

ζωτικής σημασίας για την παραγωγή σιταριού.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρό-

γραμμα (WFP), περίπου 12 εκατομμύρια Σύροι,

σχεδόν το 60% του πληθυσμού της χώρας, δεν

καλύπτουν τις ανάγκες τους σε τροφή.

Όλα τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν σε ένα

νέο κύμα προσφύγων μέσω της Τουρκίας στη

χώρα μας και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

Δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει μακροπολιτικό

κέντρο, όπως το Ισραήλ, να μελετάει τα πάντα

στην ευρύτερη περιοχή και να χαράζει πολιτι-

κή. Αν το είχαμε, πολλές από τις δυσάρεστες

καταστάσεις των τελευταίων χρόνων θα είχαν

αντιμετωπιστεί.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η πείνα και 
το Προσφυγικό 

anetnews24@gmail.com 



TΡΙΤΗ 6 IOYΛIOY 2021

OLITICALP MYNAA13

Με προβολή ναυτικής ισχύος 
απαντά η Αίγυπτος στον τουρκικό
επεκτατισμό, θέτοντας υπό την 
ομπρέλα ασφαλείας της ολόκληρη
την Ανατολική Μεσόγειο

Μ
ε προβολή ναυτικής ισχύος
απαντά η Αίγυπτος στον τουρ-
κικό επεκτατισμό και θέτει
υπό την ομπρέλα ασφαλείας

της ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο,
βάζοντας ταυτόχρονα «φρένο» στο δόγμα
της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Έχοντας στο πλευρό του εκπροσώπους
της ισχυρής συμμαχίας που έχει εδραι-
ωθεί ανάμεσα στην Αίγυπτο, την Ελλάδα,
την Κύπρο, τα Εμιράτα, τη Σαουδική Αρα-
βία και άλλες δυνάμεις της περιοχής, ο Αι-
γύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι
εγκαινίασε τη νέα ναυτική βάση στα δυτικά
της χώρας, που προσδίδει στο Κάιρο ρόλο
ρυθμιστή των εξελίξεων σε Μεσόγειο, Ιν-
δικό Ωκεανό και Ερυθρά Θάλασσα.

Η ναυτική βάση φέρει την ονομασία «3η
Ιουλίου» και συμβολίζει την επέτειο της
ανάληψης εξουσίας από τον Σίσι και την
ανατροπή του προέδρου των Αδελφών
Μουσουλμάνων Μοχάμεντ Μόρσι το 2013.
Η αιγυπτιακή «ρουκέτα» είχε ξεκάθαρο
στόχο την Άγκυρα εξαιτίας των στενών
δεσμών που διατηρεί με τη μουσουλμανι-
κή αδελφότητα, μέσω της οποίας επιχει-
ρεί να αυξήσει την επιρροή της στο Κάιρο.
Όμως, αυτό που ενόχλησε περισσότερο
την Άγκυρα είναι η παρουσία εκπροσώ-
πων της Τρίπολης στα εγκαίνια του ναυ-
στάθμου, ο οποίος απέχει μόλις 135 χιλιό-
μετρα από τη Λιβύη. Δίπλα στον Αιγύπτιο
πρόεδρο στεκόταν ο επικεφαλής του Προ-
εδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Αλ Μέν-
φι, δείχνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χω-
ρών βαδίζουν πλέον σε νέα εποχή.

Η τελετή των εγκαινίων είχε και ισχυρή
ελληνική εκπροσώπηση, με τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο,
και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού, αντιναύαρχο Στυλιανό Πετρά-
κη, να βρίσκονται μεταξύ των επίσημων
προσκεκλημένων δίπλα στον διάδοχο των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχά-
μεντ μπιν Ζαγέντ αλλά και εκπροσώπων
από τη Σαουδική Αραβία, τις Ηνωμένες
Πολιτείες και τη Γαλλία. 

Κατά τη διάρκεια της φαντασμαγορικής
τελετής παρουσιάστηκαν τα νέα αποκτή-
ματα του αιγυπτιακού Ναυτικού: δύο φρε-

γάτες Fremm, μια κορβέτα GoWind, ένα
υποβρύχιο 209 και ένα περιπολικό ανοι-
χτής θαλάσσης. Τα εγκαίνια συνδυάστη-
καν με μια εντυπωσιακή επίδειξη αποβα-
τικής ενέργειας, στην οποία συμμετείχαν
αλεξιπτωτιστές και αμφίβιες δυνάμεις,
ενώ οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν
την άσκηση από τα δύο ελικοπτεροφόρα
Mistral που διαθέτει η Αίγυπτος.

Η παρουσία των πανίσχυρων ναυτικών
μονάδων της Αιγύπτου μόλις 135 χιλιόμε-
τρα από τα σύνορα με τη Λιβύη δείχνει με
τον πλέον καθαρό τρόπο ότι το Κάιρο δεν
είναι διατεθειμένο να αφήσει τον ζωτικό
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου βορά
στις ορέξεις της Άγκυρας και ότι σε καμία
περίπτωση δεν θα επιτρέψει στον Ερντο-
γάν να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Λιβύη,
μεταφέροντας στρατεύματα και εξοπλι-
σμό διά της θαλάσσιας οδού. Άλλωστε, η
Τουρκία γνωρίζει ότι το Ναυτικό της Αιγύ-

πτου είναι υπολογίσιμη δύναμη και αυτός
είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο
εδώ και μήνες προσπαθεί, χωρίς ιδιαίτε-
ρη επιτυχία, να αποκαταστήσει τις σχέσεις
της με το Κάιρο.

Η Αίγυπτος έχει απορρίψει το τουρκολι-
βυκό μνημόνιο και τις αιτιάσεις της Άγκυ-
ρας κατά της υπογραφής ΑΟΖ Αιγύπτου -
Κύπρου και σπεύδει τώρα να καλύψει το
κενό που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η
Τουρκία, προτάσσοντας το δόγμα της «Γα-
λάζιας Πατρίδας». Την ίδια ώρα, η παρου-
σία των Ελλήνων αρχηγών αντανακλά τις
στρατηγικές σχέσεις που έχουν αναπτυχ-
θεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο.
Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια οι δύο χώ-
ρες συνεργάζονται στενά στον τομέα της
άμυνας, με την άσκηση «Μέδουσα» να
αποτελεί την κορωνίδα αυτής της συνερ-
γασίας. Ελληνικά τμήματα των Ειδικών
Επιχειρήσεων εκπαιδεύονται μαζί με τους

Αιγύπτιους και Κύπριους συναδέλφους
τους, ενώ ήδη σχεδιάζονται κοινές δρα-
στηριότητες με τα αεροσκάφη Rafale που
διαθέτει η Αίγυπτος και σύντομα θα έχει
στο οπλοστάσιό της και η Ελλάδα.

Την εμβάθυνση της διμερούς συνεργα-
σίας θα συζητήσουν σήμερα ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κ. Φλώρος, και ο Αιγύ-
πτιος ομόλογός του, αντιστράτηγος Μοχά-
μεντ Φαρίντ Χεγκαζί, ο οποίος πραγματο-
ποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.

Κάιρο: «Γαλάζια Πατρίδα»… γιοκ!

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ο
σεβασμός του Διεθνούς Δι-
καίου δεν μπορεί να είναι «à la
carte», διεμήνυσε ο Νίκος
Δένδιας από το Κίεβο της Ου-

κρανίας, όπου βρέθηκε χθες, στο πλαίσιο
επίσημης επίσκεψης. Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών, μιλώντας στο συνέδριο «Forum
Ukraine 30», δεν παρέλειψε να στείλει μή-
νυμα κατά της επιθετικής συμπεριφοράς
που εκδηλώνει η Τουρκία, αμφισβητώντας
τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύ-
πρου. Ο κ. Δένδιας ζήτησε από την Ευρώπη
να δείξει την ίδια δυναμική αντίδραση απέ-
ναντι στην τουρκική παραβατικότητα όπως
έκανε στην περίπτωση της προσάρτησης
της Κριμαίας από τη Ρωσία. Τόνισε, μάλι-
στα, ότι μία -κατά περίπτωση- θέση είναι
«μεγάλη παγίδα», καθώς μπορεί να οδηγεί
σε μεγάλες απώλειες. 

«Έχουμε υιοθετήσει την ίδια προσέγγιση
στην περίπτωση των επίμονων, παράνομων
και επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας
κατά της Ελλάδας και κατά της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο και
στην ευρύτερη περιοχή. Για εμάς τους Έλ-
ληνες, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, ο
σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου της Θά-
λασσας, παραμένει ο βασικός πυλώνας

μιας εξωτερικής πολιτικής αρχών». 
Ο υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός

από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι, με τον οποίο συζήτησαν για
την εμβάθυνση των διμερών πολιτικών, οι-
κονομικών και πολιτιστικών σχέσεων, τις
εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας αλ-
λά και τις σχέσεις Ουκρανίας - Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Στη συνέχεια, τον υποδέχτη-
κε ο ομόλογός του, Ντμίτρο Κούλεμπα, με
τους δύο υπουργούς να εστιάζουν στις πε-
ριφερειακές εξελίξεις και στη συνεργασία
ανάμεσα στις δύο χώρες. 

«Για την Ελλάδα είναι πάγια τακτική η
αυστηρή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, η
αυστηρή προσήλωση στην ειρηνική επίλυ-
ση των διαφορών, η αυστηρή προσήλωση
στην αποχή από απειλή ή χρήση βίας»,
ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Και τόνισε ότι «η
Ελλάδα στηρίζει την επιλογή της Ουκρα-
νίας για ενίσχυση των δεσμών με το ΝΑΤΟ

και συμμετέχει ενεργά στα μέτρα διασφά-
λισης μέσω της αεροπορικής βάσης στο
Άκτιο, της περιοδικής παρουσίας του Πο-
λεμικού Ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα και
γενικά με τις δυνάμεις με τις οποίες συνει-
σφέρουμε ως μόνιμο μέλος του ΝΑΤΟ». 

Στη συνέχεια, ο Έλληνας ΥΠ.ΕΞ. μετέβη
στην Οδησσό, όπου επισκέφθηκε το Μου-
σείο της Φιλικής Εταιρείας και το Ελληνικό
Πάρκο, ενώ είχε συναντήσεις με εκπροσώ-
πους ελληνικών κοινοτήτων και επιχειρη-
ματίες της περιοχής. 

Άνοιξε το προξενείο 
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα ενισχύει το απο-

τύπωμά της στην Ανατολική Μεσόγειο, δη-
λώνοντας «παρούσα» στην επόμενη ημέρα
της Λιβύης. Χθες πραγματοποιήθηκε η τε-
λετή εγκαινίων του ελληνικού προξενείου
στη Βεγγάζη, με τον Αχιλλέα Ρακίνα να
αναλαμβάνει νέος γενικός πρόξενος. Στην
τελετή παρέστη ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών Κώστας Φραγκογιάννης, ως επικεφα-
λής της ελληνικής αποστολής, ενώ συμμε-
τείχαν ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οι-
κονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Γιάννης Σμυρλής, ο πρόεδρος της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας - Λι-

βύης Γιώργος Κουμουτσάκος και ο Γιώρ-
γος Κατρούγκαλος.

Η Αθήνα επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά
στην ανοικοδόμηση της Λιβύης και να εμ-
βαθύνει τις διμερείς σχέσεις στους τομείς
της οικονομίας και του εμπορίου. Όπως
ανέφερε ο κ. Φραγκογιάννης, «η Ελλάδα
προετοιμάζει μια επιχειρηματική αποστο-
λή, η οποία θα σχεδιαστεί τους επόμενους
τρεις μήνες με μεγάλη λεπτομέρεια». Ο
υφυπουργός Εξωτερικών, στη συνάντηση
με τον Λίβυο ομόλογό του Μοχάμεντ Χαλίλ
Ίσα, επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για το
τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπογραμμίζοντας
η συμφωνία που άπτεται της οριοθέτησης
της ΑΟΖ είναι άκυρη, διότι δεν διέπεται από
τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που
αφορούν στις θαλάσσιες ζώνες. 

Ο υπουργός Εξωτερικών,
μιλώντας στο συνέδριο 
«Forum Ukraine 30», δεν 
παρέλειψε να στείλει μήνυμα 
κατά της επιθετικής συμπεριφοράς
που εκδηλώνει η Τουρκία…

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το Δίκαιο δεν είναι «à la carte»



Τ
ις πρώτες του ημέρες στις Φυ-
λακές Δομοκού περνάει ο Χρή-
στος Παππάς, αν και μέχρι στιγ-
μής -λόγω των μέτρων για την

αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού-
βρίσκεται σε καραντίνα και δεν έχει συ-
ναντηθεί με τους πρώην «συντρόφους»
του, χρυσαυγίτες - συναντήσεις που,
όπως φάνηκε και από το αίτημά του στον
εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών, ήθελε να
αποφύγει, γι’ αυτό και ζήτησε να μετα-
φερθεί σε άλλο κατάστημα κράτησης, κά-
τι το οποίο δεν έγινε δεκτό. 

Αντιθέτως, δεκτό αναμένεται να γίνει το
αίτημά του προς τον διευθυντή των Φυλα-
κών Δομοκού να κρατηθεί στο ίδιο κελί
με τον Γιάννη Λαγό. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, οι σχέσεις ανάμεσα στα πρώην
ηγετικά στελέχη της εγκληματικής ομά-
δας είχαν διαρραγεί τους τελευταίους
μήνες, ενώ ακόμη και ο Νίκος Μιχαλο-
λιάκος εμφανιζόταν ιδιαίτερα ενοχλημέ-
νος από το γεγονός ότι ο Χρήστος Παππάς
επέλεξε να κρυφτεί και όχι να εκτίσει την
ποινή κάθειρξης που του επιβλήθηκε. Για
τον λόγο αυτόν, το πάλαι ποτέ «Νο2» της
εγκληματικής οργάνωσης ζήτησε να βρί-
σκεται στο ίδιο κελί με τον θηριώδη

πρώην ευρωβουλευτή, ο οποίος πάλεψε
και αυτός μέχρι την τελευταία στιγμή να
αποφύγει τη φυλακή. 

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, έχει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον να παρουσιάσουμε την ανθρω-
πογεωγραφία των Φυλακών Δομοκού,
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους έγκλει-
στους χρυσαυγίτες, με την υποσημείωση
ότι οι Γιώργος Ρουπακιάς (δολοφόνος
Παύλου Φύσσα) και Αρτέμης Ματθαι-
όπουλος κρατούνται στο Μαλανδρίνο. 

Στον πρώτο όροφο των Φυλακών Δο-
μοκού βρίσκεται του κελί του Ηλία Κασι-
διάρη και του Νίκου Αποστόλου (σ.σ.:
κρίθηκε ένοχος για ένταξη στην εγκλη-
ματική οργάνωση και καταδικάστηκε σε
επτά χρόνια κάθειρξης). Οι υπόλοιποι
κρατούνται στο ισόγειο. Συγκεκριμένα, τα
δίδυμα στα κελιά είναι διαμορφωμένα ως
εξής: Γιώργος Γερμενής - Νίκος Μίχος
(κελί 1), Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης -
Ηλίας Παναγιώταρος (κελί 2), Γιάννης
Λαγός - Αναστάσιος Πανταζής (κελί 3),
Νίκος Μιχαλολιάκος - Αριστοτέλης Χρυ-
σαφίτης (κελί 4), Γιώργος Πατέλης - Γιάν-
νης Καζαντζόγλου (κελί 5), Νίκος Κούζη-
λος - Πολύβιος Ζησιμόπουλος (κελί 6). 

Σε αυτήν την περίπτωση αναμένεται να

μετακινηθεί ο πρώην πυρηνάρχης του Πε-
ράματος, Αναστάσιος Πανταζής, ο οποίος
κρατείται μέχρι στιγμής με τον Γιάννη Λα-
γό. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην
ίδια πτέρυγα των Φυλακών Δομοκού κρα-
τούνται κι άλλοι ποινικοί (σ.σ.: όχι, όμως,
βαρυποινίτες ή καταδικασμένοι για υπο-
θέσεις τρομοκρατίας), ενώ οι χρυσαυγίτες
προαυλίζονται κατά ομάδες!

Ως τη μεγαλύτερη καταστροφή μετά την εισβολή
του 1974 χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος
Αναστασιάδης την πυρκαγιά που έπληξε κυρίως τη
Λάρνακα και τη Λεμεσό και ήδη έχει καταστρέψει μια
έκταση η οποία ξεπερνά τα 55 τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα. Παράλληλα, κόστισε τη ζωή σε τέσσερις πολίτες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Αρακαπά το
μεσημέρι του Σαββάτου και επεκτάθηκε στις κοινό-
τητες Επταγώνιας, Ακαπνού, Οράς, Μελίνης, Συκό-
πετρας, Οδού, Αγίων Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς,
σε ορισμένα από τα πιο όμορφα ορεινά χωριά της
Κύπρου.

Οι πυροσβέστες εξ αρχής επιχείρησαν με σκοπό να
μην επεκταθεί η φωτιά προς το Δάσος του Μαχαιρά,
καθώς θα το κατέστρεφε πλήρως και μετά τίποτα δεν
θα την εμπόδιζε να επεκταθεί στα πεδινά μέρη προς
τη Λευκωσία, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Οι νεκροί είναι Αιγύπτιοι πολίτες που εργάζονταν
στην περιοχή και, στην προσπάθειά τους να γλιτώ-
σουν, απανθρακώθηκαν. Η κυβέρνηση της Λευκω-
σίας θα προβεί αύριο, Τετάρτη, σε ανακοινώσεις για
τα μέτρα στήριξης που πρόκειται να λάβει προς τους
πυρόπληκτους, ενώ παράλληλα η Κύπρος δέχθηκε
βοήθεια για την κατάσβεση της καταστροφικής πυρ-
καγιάς από την Ελλάδα, την Ιταλία και το Ισραήλ.

Όσο για τους υπαιτίους της καταστροφής, ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης ήταν σαφής: «Για να υπάρξουν
παραδειγματικές τιμωρίες, πρέπει να υπάρχουν απο-
δείξεις. Χαίρομαι διότι υπάρχουν πολίτες με ευαι-
σθησίες, που καταγγέλλουν και ήδη έχουν γίνει οι
πρώτες συλλήψεις. Αυτό που κάνω έκκληση είναι
όλοι να επαγρυπνούμε για όσους ασυνείδητα, είτε
εσκεμμένα είτε εξ αμελείας, μπορεί να προκαλέσουν
ανάλογες καταστροφές».

Κύπρος: Μετρά τις πληγές της μετά την πύρινη λαίλαπα - Τέσσερις νεκροί 

Πώς έχουν χωριστεί στα κελιά
τα μέλη της Χρυσής Αυγής 
- Με ποιον τρόπο
προαυλίζονται

Φυλακές Δομοκού: 
Ο «Φίρερ», ο Παππάς
και ο Κασιδιάρης
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Τα αμφιλεγόμενα πειράματα σε περίπου
13 εργαστήρια ανά τον κόσμο -ανάμεσά
τους και αυτό στην πόλη Γουχάν της Κίνας,
απ’ όπου στοιχεία δείχνουν ότι ίσως ξέφυ-
γε ο κορονοϊός- έχουν μπει στο στόχαστρο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα
γνωστά στους επιστήμονες ως «Gain of
Function» (κέρδη από τη λειτουργία) είναι
πειράματα, κατά τη διάρκεια των οποίων
μετατρέπονται γενετικά ή διαφοροποιούν-
ται παθογόνα ή μολυσματικοί ιοί, με σκοπό
την ανεύρεση νέων θεραπειών ή εμβολίων
απέναντι σε νέους απειλητικούς ιούς.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέ-
ρει ότι «λόγω των προφανών σοβαρών κιν-
δύνων που ενδέχεται να ενέχουν τα πειρά-
ματα αυτά, συνιστάται ιδιαίτερα να μην
πραγματοποιούνται, εκτός και εάν υπάρ-
χουν σαφώς επιτακτικοί λόγοι καθώς και
αυστηρή εποπτεία ασφαλείας». Αυτή η πε-
ρικοπή αφορά κατ’ εξοχήν τα επίπεδα βι-
οασφάλειας τέτοιων επιστημονικών ενερ-
γειών, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις
ίσως παραβιάζονται, όπως έδειξαν βίντεο
και άλλα στοιχεία πως συνέβη στο ιολογικό
εργαστήριο της Γουχάν, απ’ όπου ίσως διέ-
φυγε ο κορονοϊός.

Οι αναφορές αυτές ενισχύουν περαιτέ-
ρω τις υποθέσεις πως σε αυτήν την πόλη
της Κίνας υπήρξε, πιθανότατα, κάποιου εί-
δους «ατύχημα» τον Νοέμβριο του 2019, με
αποτέλεσμα, όπως λένε παράγοντες των
Ηνωμένων Πολιτειών, είτε να μολυνθούν
κάποιοι συνεργάτες του εργαστηρίου είτε ο
ιός να διαφύγει στο περιβάλλον και έτσι να
προκληθεί η πανδημία.

Για να αποφευχθούν παρόμοια ατυχήμα-
τα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέ-
δωσε πέρυσι μια οδηγία με τίτλο «Υπεύθυ-
νη Έρευνα για τις Επιστήμες της Ζωής, για
την Παγκόσμια Ασφάλεια Υγείας». Πρόκει-
ται για ένα έγγραφο καθοδήγησης στο
οποίο εξετάζονταν οι τύποι έρευνας στον
τομέα των Βιοεπιστημών, οι οποίοι μπο-
ρούν δυνητικά να οδηγήσουν σε περιπέτει-
ες, όπως αυτές που πολλοί «βλέπουν» στο
εργαστήριο της Γουχάν.

Α
νοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατ-
φόρμα για να κλείσει ραντεβού για εμ-
βολιασμό κατά του κορονοϊού η ηλι-
κιακή ομάδα 15-17 ετών, δηλαδή των

παιδιών που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου
2006. Αυτό ανακοίνωσε χθες το απόγευμα, κατά την
καθιερωμένη ενημέρωση, ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστο-
κλέους. Νωρίτερα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολια-
σμών είχε διατυπώσει θετική γνώμη για τον εμβο-
λιασμό αυτών των ηλικιών με mRNA εμβόλια. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη από το περασμένο
Σάββατο η «Political» είχε γράψει ότι στις αρχές
αυτής της εβδομάδας θα δρομολογούνταν οι απο-
φάσεις για τον εμβολισμό των εφήβων. Σύμφωνα
με τον κ. Θεμιστοκλέους, την επόμενη Δευτέρα θα
δοθούν οδηγίες για το πώς θα κλείνεται το ραντε-
βού και πώς θα εξασφαλιστεί η συναίνεση γονέων
και κηδεμόνων. 

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών, Μαρία Θεοδωρίδου, αναφέρθηκε διεξοδικά
στην απειλητική μετάλλαξη «Δ», τονίζοντας πως
είναι ακόμα νωρίς να πούμε αν θα είναι ήπια ή όχι
η βαρύτητα της νόσου - ωστόσο είναι σίγουρα πιο

μεταδοτική. Η κυρία Θεοδωρίδου είπε πως και τα
τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια είναι αποτελεσματικά
σε υψηλό ποσοστό. Η προστασία με μία δόση είναι
μόνο 33%. Άρα, είναι σημαντικό να γίνουν και οι
δύο δόσεις, σημείωσε και πρόσθεσε ότι πρέπει να
τηρούνται και τα μέτρα προστασίας. Ο πληθυσμός
που παραμένει ανεμβολίαστος είναι άτομα κάτω
των 18 ετών. Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν μικρό,
αλλά υπαρκτό κίνδυνο νόσησης.

Ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε πως σήμε-
ρα ξεκινάει από την Κρήτη ο εμβολιασμός πολιτών
σε απομακρυσμένες περιοχές. Υπογράμμισε ότι
αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα ραν-
τεβού απ’ όλα τα εμβόλια, λέγοντας, μάλιστα, χα-
ρακτηριστικά ότι τις τελευταίες επτά μέρες περισ-
σότεροι από 200.000 πολίτες έχουν κλείσει το
ραντεβού τους.

Συνολικά, έχουν γίνει περισσότεροι από
8.770.000 εμβολιασμοί. Σήμερα ξεπεράστηκαν τα
5 εκατ. πολιτών που έχουν εμβολιαστεί με τουλά-
χιστον μία δόση (ποσοστό 47,7%) και τα 4 εκατ. που
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (ποσο-
στό 38,2%). Σήμερα αναμένεται να ξεπεραστούν οι
90.000 εμβολιασμοί.

Αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλες ήταν οι ουρές
που δημιουργήθηκαν χθες το πρωί στο μετρό του
Συντάγματος, όπου κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ διε-
νεργούσαν δωρεάν rapid tests. Υπενθυμίζεται
πως πλέον είναι υποχρεωτική η επίδειξη αρνητι-
κού rapid test, προκειμένου όποιος δεν διαθέτει
το πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού να ταξιδέ-
ψει με πλοίο, με αεροπλάνο ή με ΚΤΕΛ.

ΕΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ:

Πρόσκληση σε
ιδιώτες γιατρούς 
Πρόσκληση προς τους ιδιώ-
τες γιατρούς απευθύνει το
υπουργείο Υγείας, προκειμέ-
νου να συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα εμβολιασμών κατ’ οί-
κον ή και στο ιατρείο τους.
Σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση, στο πλαίσιο εφαρ-
μογής του άρθρου 63, του Ν.
4812/21 (ΦΕΚ Α 110) καλούν-
ται οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδι-
κότητας και οι φορείς υλοποί-
ησης του άρθρου 268 του Ν.
4798/21 να ενταχθούν στο
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολια-
σμών κατά του κορονοϊού, για
τον εμβολιασμό του πληθυ-
σμού κατ’ οίκον ή στο ια-
τρείο/εγκατάστασή τους.

Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδι-
κότητας που ανήκουν γεω-
γραφικά στην αρμοδιότητα
εκάστης ΥΠΕ και επιθυμούν
να συμμετάσχουν στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών δύ-
νανται να προσέρχονται αυτο-
προσώπως στην έδρα των
γραφείων της ΥΠΕ, για να
υπογράψουν το σχετικό συμ-
βατικό κείμενο, ώστε να κατα-
στεί δυνατή η συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση αδυναμίας
αυτοπρόσωπης προσέλευ-
σης, δύναται να επικοινωνούν
με την ΥΠΕ και να αποστέλ-
λουν στη διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου κείμενο
το οποίο έχει δημοσιευτεί
στην ιστοσελίδα του υπουρ-
γείου Υγείας. 

Ανοίγουν ραντεβού
για τους εφήβους
από15 έως17 ετών 

Την επόμενη Δευτέρα θα 
δοθούν αναλυτικές οδηγίες - 
Τι συμβαίνει με τη μετάλλαξη «Δ»
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ΠΟΥ: Στο μικροσκόπιο
13 εργαστήρια



Κατά συρροή κκλέφτης έργων τέχνης ο «Artfreak»;
Τ

η λήψη DNA του 49χρονου ελαι-
οχρωματιστή που ομολόγησε ότι
άρπαξε τους πίνακες του Πικά-
σο και του Μοντριάν από την

Εθνική Πινακοθήκη θα ζητήσει ο ανακρι-
τής ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, προ-
κειμένου να εξακριβωθεί αν ο δράστης της
κλοπής εμπλέκεται και σε άλλες, παρόμοι-
ες υποθέσεις.

Ενώ οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν την
ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης και
μετά την προφυλάκιση του κατηγορουμέ-
νου, ο γνωστός ως «Ιντιάνα Τζόουνς της τέ-
χνης», Arthur Brand, συνεχίζει τις αποκα-
λύψεις για τη δράση και τις κρυψώνες του
49χρονου ελαιοχρωματιστή.

Ο γνωστός ντετέκτιβ που έχει εντοπίσει
έως τώρα περισσότερα από 200 κλεμμένα
έργα τέχνης και ο οποίος ήταν ο πρώτος
που επώνυμα άρχισε να μιλάει για διεθνές
κύκλωμα και άλλες κλοπές στις οποίες εμ-
πλέκεται ο Έλληνας, έχει ήδη υποστηρίξει

ότι ο κατηγορούμενος είχε αναλάβει την
πώληση δύο κλεμμένων έργων, του Πικά-
σο και του Μονέ, το 2012 από το Kunsthal,
στο Ρότερνταμ.

Ο νέος ισχυρισμός του αφορά στις κρύ-
πτες που -όπως υποστηρίζει ο ντετέκτιβ-
χρησιμοποιούσε ο δράστης, δείχνοντας
ακόμα ως κρυψώνα και τον τάφο του θείου
του! Σύμφωνα με τις νέες δημόσιες αποκα-
λύψεις του Arthur Brand, τις οποίες βασί-
ζει σε πληροφορίες που του διοχετεύει η
πηγή του, τρεις ήταν οι κρύπτες του φερό-
μενου ως δράστη: Η καφέ γυψοσανίδα στο
σπίτι που κληρονόμησε από τον θείο του, η
ντουλάπα της μητέρας του αλλά και... ο τά-
φος του θείου του.

Πάντως, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς
του φιλότεχνου δράστη, ο ντετέκτιβ υποστη-
ρίζει ότι είχε επιχειρήσει να τους πουλήσει,
όπως πούλησε ακόμα έναν πίνακα του Πι-
κάσο που είχε κλαπεί από το Ρότερνταμ το
2012 και τον οποίο ο «artfreak» φέρεται να

παρέλαβε από τη Ρουμανία, μαζί με έναν
ακόμα Μονέ.

Επιστρέφουν στην Πινακοθήκη
Την ίδια ώρα, είναι θέμα χρόνου η επι-

στροφή των δύο κλεμμένων πινάκων
στην… αγκαλιά της Εθνικής Πινακοθήκης,

από την οποία τους αφαίρεσε πριν από εν-
νιά χρόνια ο ελαιοχρωματιστής. Της επι-
στροφής των πινάκων αναμένεται να προ-
ηγηθεί η έκδοση βουλεύματος από το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας, με
το οποίο θα αποφασίζεται η απόδοσή τους
στην Εθνική Πινακοθήκη. Ήδη, ο έκτος τα-
κτικός ανακριτής Αθανάσιος Μαρνέρης, ο
οποίος χειρίζεται την υπόθεση, έχει συγ-
κεντρώσει όλα τα αναγκαία έγγραφα βάσει
των οποίων προκύπτει και επισήμως, όπως
απαιτεί ο νόμος, ότι η κυριότητα των δύο
επίδικων έργων τέχνης ανήκει στην Πινα-
κοθήκη.

Παράλληλα, ο δικαστικός λειτουργός
αναμένεται να ζητήσει και την άσκηση συμ-
πληρωματικής ποινικής δίωξης (σ.σ.: μετά
την εκτίμηση για την αξία των δύο πινάκων,
που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ), οπότε,
σε μια τέτοια περίπτωση, αλλάζει και το
πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για τους
δράστες τέτοιων αξιοποίνων πράξεων.
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κότητα, σύγχρονης εικόνας πολιτικού.
αλλά γνωσιμότητα ανααγανέξοδη 

νυοσίραχαθιακατητόριακιπε
ινωγααγτωρπαθυοπ»αικάτναμ
νείίνου, λόγπολιτικού κνωμένου 

προτάσεις ναι είΔιαδικτύου, του και 
τςατητύχατςητήχοπενητΣ

νωνίας, του σύγχρονου πολιτικού.
πολιτικής «ριπές» νές καθημεριστις 
πηγή ναι εί, tips333+1 αΤΤα
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(τσέπης), για να τα έχετε πάντα μαζί σας!
«άσφαιρα»! πυρά σας νωνιακά 

μην να ιαΓΓι«ιστορία». ράψουν γ
στα δυνατά «παίξουν» θα στίγμα, 
ρποτνυοσήφααθυοπ,ςιεσ

συνεντεύξεις ομιλίες, για σπόρος, 
εριαξειανίε,tips333+1 α ΤΤα

κότητα, σύγχρονης εικόνας πολιτικού.

για ένα πλούτο πολιτικών φράσεων
ού «Ευ Πολιτεύεσθαι»,του Οδηγ
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(τσέπης), για να τα έχετε πάντα μαζί σας!
sizepocket Σε 

-επικοιτα ναιείίν
θακαι ΜΜΕ στα 

ς ασόκιπωσορ
-δηλώκαι συνεντεύξεις 
ι ακκαάιγααγμήκιτεετ

κότητα, σύγχρονης εικόνας πολιτικού.
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15 ευρώ + έξοδα αποστολής
στη μοναδική τιμή
για ένα πλούτο πολιτικών φράσεων

Thanasis.papamichail@yahoo.gr
 grammateia@nkmediagroup.gr   E.:
6932 266 217Κ.: 

 210 9568 066, 210 9580 876 .:Τ
αλλιθέα 176 72ρού 206, ΚΣυγγ

NK Media Group 

 

     

    
     

    

      
 

 

 

 

   

  
  

  
  

15 ευρώ + έξοδα αποστολής
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Thanasis.papamichail@yahoo.gr
 grammateia@nkmediagroup.gr   

 210 9568 066, 210 9580 876 
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Κορυδαλλός: Ιδιότυπη 
συνύπαρξη στη VIP πτέρυγα 

Ένα... ετερόκλητο μείγμα κρατουμένων αναμένεται να δημιουργηθεί τις
προσεχείς ημέρες στην ΣΤ’ Πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού, καθώς στους
παλιούς κρατουμένους αναμένεται να προστεθούν νέοι, με... ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά! Τελευταία άφιξη το Σάββατο ο πρώην κληρικός που πέταξε βιτριόλι
εναντίον των μελών του Συνοδικού Δικαστηρίου στη Μονή Πετράκη, ενώ σή-
μερα αναμένεται να μεταταχθεί και ο 49χρονος φιλότεχνος ελαιοχρωματιστής
που κατηγορείται για την κλοπή από την Εθνική Πινακοθήκη. Ο λόγος για τον

επονομαζόμενο «Artfreak», ο
οποίος -όπως και ο πρώην κληρι-
κός της Μητρόπολης Βέροιας- θα
μπει προληπτικά σε καραντίνα, λό-
γω των μέτρων για την αποφυγή
της διασποράς του κορονοϊού,
προτού πάει σε κάποιο κελί της ΣΤ’
Πτέρυγας. 

Πρόκειται για την Πτέρυγα που
κατά το παρελθόν είχε χαρακτηρι-
στεί VIP, ωστόσο, μετά την μετατρο-

πή των Φυλακών Κορυδαλλού σε κατάστημα κράτησης υποδίκων, «φιλοξενεί»
κρατουμένους χαμηλής επικινδυνότητας και ιδιαίτερου προφίλ (σ.σ.: έχουν
απασχολήσει την επικαιρότητα). Για λόγους ασφαλείας (σ.σ.: αποφυγή επιθέσε-
ων), η διοίκηση των φυλακών επιλέγει σε συνεννόηση με τη γ.γ. Αντεγκληματι-
κής Πολιτικής να τοποθετεί σε αυτά τα κελιά τους συγκεκριμένους κρατουμέ-
νους, προκειμένου να μη διαταράσσεται η ισορροπία πίσω από τα κάγκελα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι θα τους... περιμένει εκεί ο παρουσιαστής Μένιος
Φουρθιώτης, ο οποίος βρίσκεται από τον Μάιο στον Κορυδαλλό, ενώ εσχάτως
μεταφέρθηκε μετά τη σύλληψη και την εντολή προφυλάκισής του ο 33χρονος
καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Πρόκειται για
πρόσωπα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο απασχόλησαν την επικαιρότητα και
η συνύπαρξή τους με άλλους κρατουμένους κρίθηκε επικίνδυνη!



Αθήνα

Επιστρέφει το «Ράλλυ Ακρόπολις»
Για τη μεγάλη

επιστροφή του
«Ράλλυ Ακρόπο-
λις» από τον Σε-
πτέμβριο προετοι-
μάζεται η Αθήνα.
«Το “Ράλλυ Ακρό-
πολις” επιστρέφει
με τον χαρακτήρα
που του αξίζει, δη-
λαδή με τον παγκό-
σμιο χαρακτήρα, τον λεγόμενο WRC», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης σε
τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ. Ταυτόχρονα, ανα-
κοίνωσε πως για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ιστορικού
αγώνα θα υπάρξει ειδική διαδρομή γύρω από την πλα-
τεία Συντάγματος. «Θα έχουμε την αφετηρία -ελπίζω να
συμφωνήσει το ΚΑΣ- στην Ακρόπολη, στη Διονυσίου
Αρεοπαγίτου και θα έχουμε για πρώτη φορά και αγώνα
μέσα στο κέντρο της πόλης γύρω από την πλατεία Συν-
τάγματος. Είναι, λοιπόν, μια τρομερή διαφήμιση για την
πόλη, είναι μια τρομερή διαφήμιση για την Αθήνα», ση-
μείωσε ο κ. Μπακογιάννης.

Κρήτη

Δώδεκα εκατ. ευρώ για ψηφιακή
αναβάθμιση 1.109 ΜμΕ
Την ψηφιακή αναβάθμιση ΜμΕ της Κρήτης επιχορηγεί
η εν λόγω περιφέρεια με 12 εκατ. ευρώ από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο
πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Κρήτης για την περίοδο 2014-2020. Συνολικά σε
όλο το νησί τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια φτάνουν
τα 1.109. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ώστε να
επιλύσουν το πρόβλημα της ψηφιακής οργάνωσης με
νέες εξειδικευμένες εφαρμογές και λογισμικό.

Πανηγυρικά έγιναν στην Ξάνθη τα εγκαίνια του μεγάλου έργου επέκτασης των δικτύου φυσι-
κού αερίου σε έξι πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. «Κάναμε ένα με-
γάλο βήμα ανάπτυξης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με το έργο αυτό θα κατασκευα-
στούν περίπου 500 χιλιόμετρα νέου δικτύου σε έξι πόλεις της περιφέρειάς μας: Δράμα, Καβά-
λα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Θα δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες νοι-
κοκυριά, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και δημόσια κτίρια, όπως νοσοκομεία και σχολεία, να
συνδεθούν με το φυσικό αέριο», τόνισε στην ομιλία του ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος. Στα
εγκαίνια συμμετείχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων
Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) Μάριος Τσάκας και ο πρόεδρος της ΔΕΔΑ Βασίλης Κοτρώνης, ο επι-
χώριος μητροπολίτης, τοπικοί βουλευτές και εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων.

Το νησί της Χάλκης γίνεται το πρώτο GReco Island
στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου προγράμματος και με-
τατρέπεται σε διεθνές πρότυπο «πράσινης» οικο-
νομίας, ενεργειακής αυτονομίας και καινοτομίας,
μέσα από τη συνεργασία ελληνικών και γαλλικών
επιχειρήσεων. Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη
στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετα-
ξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα, του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
Γιώργου Χατζημάρκου και του δημάρχου Χάλκης
Ευάγγελου Φραγκάκη. Επίσης, το μνημόνιο προσυ-
πογράφει η πρεσβεία της Γαλλίας, αναλαμβάνοντας
ρόλο θεματοφύλακα για την υλοποίηση του πρωτο-
πόρου αυτού εγχειρήματος, επισφραγίζοντας με
τον τρόπο αυτόν τη στενή συνεργασία των δύο χω-
ρών. Η δράση στο νησί της Χάλκης περιλαμβάνει
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για
την παραγωγή καθαρής ενέργειας από ανανεώσι-
μες πηγές, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγ-
κών του νησιού και την παροχή αμιγώς ηλεκτρικών
οχημάτων και υποδομών επαναφόρτισης με ταυτό-
χρονη ενσωμάτωση «έξυπνων» συστημάτων δημό-
σιου φωτισμού.

!Νότιο Αιγαίο

Η Χάλκη, «GReco
Island», διεθνές πρότυπο
«πράσινης» οικονομίας

Εγκαινιάστηκε η επέκταση
του δικτύου φυσικού αερίου

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Ρόδος

Στα... μαχαίρια δήμαρχος 
και δημοτικός σύμβουλος

Λάβρος κατά του δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη
εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Πέμπτη
ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Ιατρίδης. Είχε προηγηθεί
απόφαση του δημάρχου, ο οποίος έθετε εκτός παρατάξεως
τον κ. Ιατρίδη, εγκαλώντας τον παράλληλα να παραιτηθεί. Η
αντιπαράθεση των δύο ανδρών ξεκίνησε με την αυτόνομη
πορεία που ακολουθούσε ο κ. Ιατρίδης ως πρόεδρος της
ΔΕΡΜΑΕ. Εξ ου και η δήλωση του δημάρχου: «Από σήμερα
δεν υπολογίζω στην ομάδα μου τον δημοτικό σύμβουλο
Γιάννη Ιατρίδη και πρόεδρο της ΔΕΡΜΑΕ. Με τη λειτουργία
του φρόντισε ο ίδιος να καταστεί ξένο σώμα από την παρά-
ταξή μου».

Πελοπόννησος

Ενημέρωση από την περιφέρεια
για τις δημόσιες συμβάσεις
Ειδική ενημερωτική διάσκεψη για το νέο νομικό πλαίσιο
στις δημόσιες συμβάσεις οργάνωσε ο περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με τα στελέχη από τις
διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των πέντε περιφερειακών
ενοτήτων. Στη σύσκεψη έγινε εμπεριστατωμένη ενημέ-
ρωση σχετικά για τον περί αναθέσεων νέο νόμο
4782/2021 που αφορά -μεταξύ άλλων- στον εκσυγχρονι-
σμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστι-
κού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων, ο οποίος αντι-
καθιστά τον προγενέστερο σχετικό νόμο 4412/2016.

Γορτυνία

Δεκαοκτώ νέες προσλήψεις
Ο Δήμος Γορτυνίας προκηρύσσει την πρόσληψη δεκαο-

κτώ ατόμων στις ειδικότητες οδηγών αυτοκινήτων, εργα-
τών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας (ΥΕ) και πυροφυλά-
κων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου έως τρεις μήνες, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί
να υπερβεί την 31η Οκτωβρίου 2021.
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Τ
η δέσμευση ότι στο νέο νομοσχέδιο-
σκούπα που ετοιμάζει το υπουργείο
Εσωτερικών για τα θέματα της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης θα συμπεριληφθούν
και τα ζητήματα που έχουν θέσει οι γενικοί
γραμματείς των δήμων ανακοίνωσε ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στο
Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πανελλήνιας
Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης «Κλεισθένης», που διοργανώ-
θηκε στην Κόρινθο.

Αυτήν τη στιγμή, όπως είπε, βρίσκεται σε
συνεννόηση με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ για
να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο για την κα-
ταστατική θέση των αιρετών, αλλά στο νο-
μοσχέδιο που ετοιμάζεται θα συμπεριλη-
φθεί και όποια άλλη βελτίωση χρειάζεται
για να μπει συνολικά και ολοκληρωμένα
στη Βουλή, συμπεριλαμβανομένης και της

συμπλήρωσης περαιτέρω μεταβιβάσεων
αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο
στην Οικονομική Επιτροπή, καθώς, όπως
είπε, οι δήμαρχοι πιέζουν συνεχώς.

Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε
και στην απορροφητικότητα, καλώντας
τους γενικούς γραμματείς να συμβάλουν
και εκείνοι σε αυτήν, αφού έρχεται ένα τε-
ράστιο πακέτο με το παλιό και νέο ΕΣΠΑ, το
Ταμείο Ανάκαμψης, το «Αντώνης Τρίτσης»
και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Κάλεσε,
όμως, τους δημάρχους να σταματήσουν να
ζητούν και άλλα χρήματα και να απορροφή-
σουν πρώτα αυτά που έχουν, καθώς, όπως
είπε, «φέτος δεν καταφέραμε να απορρο-
φήσουμε ούτε 100 εκατ. και τη στιγμή που
δεν καταφέρνουμε να απορροφήσουμε ένα
ΕΣΠΑ, πώς θα απορροφήσουμε τα 2,5 που
έρχονται;».   

Θωρακίζονται οι υγειονομικές δομές της Αττικής
Οι βασικοί άξονες των δράσεων που σχε-

διάζει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο την κα-
λύτερη και αποτελεσματικότερη υγειονομική
θωράκιση της Αττικής βρέθηκαν στο επίκεν-
τρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργου Πατούλη με τον υπουργό Υγείας
Βασίλη Κικίλια.

Ο κ. Πατούλης ανέπτυξε στον υπουργό
Υγείας τον σχεδιασμό της περιφέρειας για τη
νέα προγραμματική περίοδο στον τομέα της υγείας, με έμφαση στην ενίσχυση των δομών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας με εξοπλισμό, νέα κτίρια, κλινικές και τμήματα,
τη δημιουργία νέων κέντρων Υγείας, την ενίσχυση των δομών πρόληψης και προσυμπτω-
ματικού ελέγχου αλλά και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο την αναβάθ-
μιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ηλικιωμένους ή και κατοίκους απομακρυσμένων
περιοχών. Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας εξασφαλί-
σει σημαντικά κονδύλια μέσω του νέου ΕΣΠΑ, θα συνδράμει στον βαθμό που της αναλογεί
στη χρηματοδότηση των σχετικών έργων και στην υλοποίησή τους, όπου αυτό συμφωνηθεί
με το υπουργείο Υγείας.

Σύστημα
προειδοποίησης
έκτακτης ανάγκης

Μια πρωτοποριακή εφαρμογή έχει
εγκαταστήσει ο δήμαρχος
Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος. 
Ο λόγος για ένα σύστημα άμεσης
προσέγγισης μέσω μηνυμάτων στα
κινητά τηλέφωνα, το Gi-Polis,
ώστε σε περίπτωση εκτάκτου
ανάγκης να μπορεί να επικοινωνεί
με τους πολίτες, παρέχοντας
άμεσα πολύτιμες οδηγίες.
Δεδομένου ότι το σύστημα
έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί
να διαδραματίσει καθοριστικό
ρόλο στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση των κινδύνων και
την προστασία της ανθρώπινης
ζωής, της υγείας, της περιουσίας
αλλά και του φυσικού
περιβάλλοντος, καλεί τους πολίτες
να κατεβάσουν στο κινητό τους
την εφαρμογή Gi-Polis. Όπως
επισημαίνεται, η χρήση της
εφαρμογής είναι δωρεάν, ενώ
παραμένει εντελώς ανώνυμη,
προστατεύοντας έτσι τα
προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Θερινός
κινηματογράφος 
στο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω για δεύτερη συνε-
χή χρονιά στον ειδικά διαμορφωμέ-
νο χώρο του θεάτρου «Αλέξης Μι-
νωτής» προσφέρει στους πολίτες τη
δυνατότητα να απολαύσουν σπου-
δαίες κινηματογραφικές ταινίες με
εξαιρετικό ενδιαφέρον και παράλ-
ληλα να γνωρίσουν τον ιταλικό κινη-
ματογράφο, με αναφορές στην επο-
χή του νεορεαλισμού, με ελεύθερη
είσοδο. Το Δημοτικό Θέατρο είναι
έτοιμο να υποδεχτεί τους σινεφίλ,
τηρώντας πάντα όλα τα πρωτόκολλα
ατομικής υγιεινής, πρόληψης και
μετάδοσης του κορονοιού. Οι προ-
βολές ξεκίνησαν ήδη από χθες, ενώ
η αυλαία θα πέσει το Σάββατο 17
Ιουλίου.

Για ποιον δήμαρχο της
Αττικής προς τα βόρεια της
Αθήνας έχει αρχίσει και
ψάχνει όλη η αντιπολίτευση
πού βρίσκει εταιρείες στις
οποίες δίνει απευθείας
αναθέσεις; Και αυτό γιατί,
όπως έχουν διαπιστώσει, οι
αναθέσεις, πάντα στο
ανώτατο όριο του ποσού, δεν
δίνονται σε εταιρείες της
πόλης (όπως συνηθίζεται),
αλλά από άλλη… μακρινή
περιφέρεια! Αρχικά
ψάχνουν για «κομματικό
δάκτυλο» χωρίς να
αποκλείουν τίποτα… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αποδίδουν 
οι προσπάθειες
Η πορεία των έργων της περιφέ-
ρειας στον Δήμο της Μεταμόρφω-
σης, καθώς και οι προσπάθειες
ανάπτυξης της ευρύτερης περιο-
χής ήταν τα θέματα της συνάντησης
του δημάρχου Στράτου Σαραούδα
με τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά έγινε, μεταξύ άλλων, στο Αδριά-
νειο Υδραγωγείο, τον κόμβο Ράλλη
αλλά και στην τοποθέτηση ηχοπε-
τασμάτων στην περιοχή της Νέας
Ζωής. Τα θέματα αυτά αποτελούν,
άλλωστε, αιτήματα της δημοτικής
Αρχής Μεταμόρφωσης και έχει
δρομολογηθεί μια σειρά από πα-
ρεμβάσεις προκειμένου να ολο-
κληρωθούν. Άλλωστε, ο κ. Πατού-
λης τόνισε τη βούληση της Περιφέ-
ρειας Αττικής να στηρίξει τη Μετα-
μόρφωση, αναγνωρίζοντας τις
προσπάθειες που γίνονται και ήδη
άρχισαν να αποδίδουν.

Έρχεται νέο μεταρρυθμιστικό 
νομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση



Πρόταση της Συνόδου 
των Πρυτάνεων για Ενιαίο 
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης -
Πώς θα λειτουργεί… 
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Έως σήμερα θα πρέπει οι υποψήφιοι που επιθυμούν να
ενημερωθούν με SMS για τη βαθμολογία τους στις Πανελ-
λαδικές να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό
τους τηλέφωνο στην εφαρμογή smsr esults.
minedu.gov.gr. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν
έως και δύο φορές τον αριθμό που έχουν καταχωρίσει.
Υπενθυμίζεται ότι με την εν λόγω εφαρμογή θα ενημερω-
θούν και για την εισαγωγή τους σε Τμήμα ή Σχολή της Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης, όταν δοθούν στη δημοσιότητα οι βά-

σεις, περί τα τέλη Αυγούστου. Το SMS περιλαμβάνει, επί-
σης, σχετικό́ link, μέσω του οποίου παραπέμπονται σε ει-
δικό́πλαίσιο της εφαρμογής, όπου προβάλλονται αποκλει-
στικά ́ τα προσωπικά ́ τους αποτελέσματα. 

Σε κάθε περίπτωση, οι βαθμολογικές επιδόσεις θα
αναρτηθούν και στα κατά τόπους λύκεια, ενώ θα είναι δια-
θέσιμες και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας re-
sults.it.minedu.gov.gr, την Παρασκευή 9 Ιουλίου. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη

βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας, πληκτρολογών-
τας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από
το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό
τους. Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρω-
σης και υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου και του
παράλληλου μηχανογραφικού, στο οποίο οι υποψήφιοι
μπορούν να δηλώσουν σχολές από ένα μόνο επιστημονικό
πεδίο και μόνο εφόσον «πιάνουν» την ΕΒΕ αυτών με τη
βαθμολογία τους.

Πανελλήνιες: Μέχρι σήμερα η e-εγγραφή για αποτελέσματα με SMS

Τετ α τετ 
Σακελλαροπούλου
- Κεραμέως 

Για τα βασικά σημεία του πολυνομο-
σχεδίου, που περιλαμβάνει τέσσε-
ρις βασικούς άξονες, την αξιολόγη-
ση των εκπαιδευτικών, την επιλογή
των στελεχών Εκπαίδευσης, την αυ-
τονομία της σχολικής μονάδας και
την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου, η υπουργός, Νίκη Κεραμέως.
Παράλληλα, παρουσίασε τις λεπτο-
μέρειες της ολοκλήρωσης μιας ιδι-
αίτερης σχολικής και ακαδημαϊκής
χρονιάς, τις καινοτομίες που έχουν
δρομολογηθεί για να ισχύσουν στα
σχολεία από τον Σεπτέμβριο και τα
σημαντικά άλματα στην κατεύθυνση
του ψηφιακού μετασχηματισμού της
εκπαίδευσης.
«Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που συ-
νάντησα την Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας, η οποία επιδεικνύει
σταθερό ενδιαφέρον για τα εκπαι-
δευτικά ζητήματα. Την ενημέρωσα
για το νομοσχέδιο που αφορά στην
αναβάθμιση του σχολείου και την
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, το
οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβού-
λευση, για την επιτυχή, χάρη και
στις άοκνες προσπάθειες σύσσωμης
της εκπαιδευτικής κοινότητας, ολο-
κλήρωση της σχολικής και ακαδη-
μαϊκής χρονιάς, παρά τις αντιξοότη-
τες, και για τον σχεδιασμό μας για το
σχολείο που ξεκινά τον Σεπτέμβριο
με σημαντικές καινοτομίες», τόνισε
η κυρία Κεραμέως. 

Συμμαχία ελληνικών και
κυπριακών πανεπιστημίων
Σ

τη δημιουργία ενός Ενιαίου
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης Ελληνικών και Κυπριακών
πανεπιστημίων προχωρούν οι

δύο χώρες, έπειτα από πρόταση της Συ-
νόδου των Πρυτάνεων προς την 30ή Γε-
νική Συνέλευση των Κυπριακών Πανεπι-
στημίων. 

Ο Ενιαίος Ελληνικός Χώρος Ανώτατης
Εκπαίδευσης θα έχει ως βάση του την
πλήρη εναρμόνιση και τη λειτουργική
συνύπαρξη των πανεπιστημίων των δύο
χωρών, μέσω της ίδρυσης ενός κοινού
Ελληνικού Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, το οποίο θα αποτελεί ένα μόνιμο
όργανο συντονισμού και εποπτείας της
συμμαχίας των κυπριακών και των ελλη-
νικών πανεπιστημίων.

Τα ιδρύματα των δύο χωρών θα έχουν
κοινά προγράμματα σπουδών και έρευ-
νας, κοινά προσβάσιμες εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δομές, κοινή οργάνωση
δημοσίων και διεθνών σχέσεων, κοινά
ψηφιακά συστήματα και από κοινού ορ-

γάνωση smart campus. Προβλέπεται,
επίσης, η ίδρυση κοινών Δομών Έρευ-
νας και Εκπαίδευσης, όπως Ερευνητικά
Κέντρα και Ινστιτούτα, Κέντρα Αριστείας
κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί η πρόταση έγι-
νε δεκτή επί της αρχής από τους πρυτά-
νεις των κυπριακών πανεπιστημίων, ενώ
αποφασίστηκε να εξειδικευθούν η πρό-
ταση και το πλάνο υλοποίησής της και να
τοποθετηθεί συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα. 

Το θέμα θα συζητηθεί στις 16 και τις 17
Ιουλίου, οπότε συνεδριάζει η Σύνοδος
των Πρυτάνεων, παρουσία και της ηγε-
σίας του υπουργείου Παιδείας. Πιο συγ-
κεκριμένα, θα συζητηθούν οι προτάσεις
των πρυτάνεων των κυπριακών πανεπι-
στημίων αλλά και ποιες πρωτοβουλίες
θα αναληφθούν από την ελληνική πλευ-
ρά για να προχωρήσει η συνεργασία.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα
βρεθούν, μεταξύ άλλων, και η κατάργηση
των 37 πανεπιστημιακών τμημάτων που
είχαν δημιουργηθεί επί Γαβρόγλου αλλά

και το προαναγγελθέν νομοσχέδιο για
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η υπουρ-
γός, Νίκη Κεραμέως, θα ενημερώσει για
τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που
αφορά στην αναδιάρθρωση του χάρτη
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πιθανό-
τατα και με συγχωνεύσεις τμημάτων, την
επαναφορά του θεσμού των Συμβουλίων
Ιδρυμάτων και την αύξηση του αριθμού
των διδασκόντων. Αναμένεται, τέλος, να
θεσμοθετηθούν τα Κέντρα Αριστείας για
την ανάδειξη καλών πρακτικών και την
ενίσχυση των κινήτρων για τη βελτίωση
της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ελ-
ληνικά πανεπιστήμια.
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Π
οινές-χάδι επιβλήθηκαν στα μέλη του κυκλώμα-
τος που έστησε τις απάτες σε βάρος των ηλικιω-
μένων με τη μέθοδο του τροχαίου ατυχήματος,

κερδίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το δικαστήριο
καταδίκασε τρεις εκ των έντεκα κατηγορουμένων σε
ποινές 5 και 6 χρόνων κάθειρξης, καθώς απηλλάγησαν
για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και του
ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και καταδικάστηκαν
μόνο για την απάτη.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
κάθισαν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που έστησε
την κομπίνα στη Βουλγαρία από το 2015. «Εγώ είμαι ο
εγκέφαλος», ομολόγησε στην απολογία του ο 32χρονος
βασικός κατηγορούμενος, βουλγαρικής καταγωγής με
κυπριακή υπηκοότητα. Το κατηγορητήριο περιλάμβανε
ακόμη δώδεκα άτομα που δεν εντοπίστηκαν ποτέ και η

δίκη τους εκκρεμεί. Όλοι τους κατηγορήθηκαν ότι σε
διάστημα ενός χρόνου, από το 2015 έως το 2016, εξαπά-
τησαν με τη μέθοδο του τροχαίου εκατό ηλικιωμένους
και απέσπασαν ποσό που φτάνει τις 650.000 ευρώ και
επιπλέον 200 χρυσές λίρες. Ακόμη, κατηγορήθηκαν και
για εκατοντάδες απόπειρες.

Το δικαστήριο τους απάλλαξε για την εγκληματική ορ-
γάνωση, επειδή για την ίδια πράξη έχουν καταδικαστεί
και στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις, ενώ για τη νο-
μιμοποίηση απηλλάγησαν επειδή δεν βρέθηκαν εμβά-
σματα στα ονόματά τους. Μάλιστα, τους αναγνωρίστηκαν
και ελαφρυντικά. «Η απόφαση δίνει το δικαίωμα στους
εντολείς μας να έχουν καλύτερη τύχη στο δευτεροβάθ-
μιο δικαστήριο, όπου θα ζητήσουμε οι δύο υποθέσεις να
συνεκδικαστούν», είπε ο συνήγορος υπεράσπισης Αθα-
νάσιος Χατζάκος. 

Κοντά σε νέους που κρατούν την παράδοση βρέθηκε ο βου-
λευτής Πιερίας της Ν.Δ. Φώντας Μπαραλιάκος. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο κ. Μπαραλιάκοςβρέθηκε με μέλη του πολιτιστικού συλ-
λόγου Μορφωτική Ένωση Καταφυγιωτών Κατερίνης (ΜΕΚ). Η

συζήτηση είχε αντικείμενο την επόμενη μέρα της επαναλει-
τουργίας των συλλόγων, ενώ ο βουλευτής ξεναγήθηκε και στο
κτίριο που εδώ και χρόνια γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί
για να στεγάσει τις δραστηριότητες της ΜΕΚ.

Στηρίζει την παράδοση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κοντά… 
σε κρυμμένο
θησαυρό
Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και
Μουσείο Τεχνολογίας (NOHΣIΣ),
πρώην τεχνικό μουσείο Θεσσαλο-
νίκης, επισκέφθηκε ο Σταύρος Κα-
λαφάτης μαζί με τον υφυπουργό
Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστο
Δήμα. Ο υφυπουργός Μακεδονίας -
Θράκης χαρακτήρισε κρυμμένο
θησαυρό τα εκθέματα, τα οποία πε-
ριλάμβαναν από μόντεμ και κομπι-
ούτερ της δεκαετίας του ’90 έως
αυτοκίνητα της δεκαετίας του ’60
με στόχο την ανάδειξή τους.

Ντύθηκε…
τσολιαδάκι
Με μια ξεχωριστή φωτογραφία και
άκρως επετειακή γιόρτασε ο
Βασίλης Γάκης τα φετινά του
γενέθλια. Ντυμένος τσολιαδάκι, με
αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών
από την Ελληνική Επανάσταση,
θέλησε να ευχαριστήσει τους
φίλους του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για τις θερμές ευχές.
«Πρόλαβα τα 150 χρόνια από την
Επανάσταση, ζω τα 200, εύχομαι να
δω και τα 250. Σας ευχαριστώ που
είστε μέρος τού χθες, του σήμερα
και
εύχομαι
και του
αύριο της
ζωής μου»,
ήταν το
σχόλιο που
συνόδευε
την πολύ
γλυκιά
φωτο-
γραφία.

Καφές
Καράογλου -
Γιατρομανωλάκη
Καφέ και συζήτηση με 
τον υφυπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού, αρμόδιο
για θέματα Σύγχρονου
Πολιτισμού, Νικόλα
Γιατρομανωλάκη, είχε 
ο βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.
Θεόδωρος Καράογλου.
Αντικείμενο της
συζήτησης, πώς 
οι πολιτιστικοί φορείς 
της Θεσσαλονίκης 
θα αυξήσουν 
το κοινό τους.

Καλύτερα ο Ψωμιάδης
Σε φάση αποθε-

ραπείας μετά το
τροχαίο ατύχημα
που είχε με το μη-
χανάκι βρίσκεται
πλέον ο Παναγιώ-
της Ψωμιάδης.
Χρειάστηκαν να
περάσουν 23 μέ-
ρες από το τροχαίο
και την παραμονή
του στο νοσοκο-
μείο για να κάνει την πρώτη του βόλτα στη Θεσσα-
λονίκη. Λίγο περπάτημα και αναπνευστικές ασκή-
σεις για αρχή, όπως έκανε γνωστό ο κ. Ψωμιάδης,
προσθέτοντας ότι έχει πολύ δρόμο ακόμη.

Η «χρυσή» κεφαλιά 
του Άγγελου
Ο Άγγελος Χαριστέας δεν ξεχνάει... Έτσι
γιόρτασε και φέτος την κατάκτηση του Euro
2004 στην Πορτογαλία με την ανάλογη
ανάρτηση της «χρυσής» κεφαλιάς που χάρισε
στον ελληνικό αθλητισμό μια από τις
σπουδαιότερες στιγμές της ιστορίας του. 
Ο αντιπεριφερειάρχης πλέον Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ήταν αυτός που έστειλε όλους
τους Έλληνες στα ουράνια με το γκολ κόντρα
στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να
θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι...

Τα «λάφυρα» 
του Θερμαϊκού

Τι άλλο μπορεί να κρύβει ο Θερμαϊκός Κόλπος;
Κάθε φορά που πραγματοποιείται επιχείρηση με
δύτες, όλο και κάτι εντοπίζεται στον βυθό που εκ-
πλήσσει. Μέσα στα τελευταία «λάφυρα» που ανα-
σύρθηκαν από τον πάτο της θάλασσας ήταν και δύο
αυτοκίνητα! Χώρια τα μηχανάκια, τα ηλεκτρικά πα-
τίνια, τα καρότσια σουπερμάρκετ, την ανέμη από
μηχανότρατα που βγήκαν επίσης στην επιφάνεια.

Στα πληττόμενα προϊόντα 
η ελιά Χαλκιδικής
Η ελιά Χαλκιδικής εντάχθηκε στα πληττόμενα
από τις συνέπειες του κορονοϊού προϊόντα και
θα επιδοτηθεί, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφί-
δης εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή
την εξέλιξη, καθώς, όπως τόνισε, «η διαδικασία
άρχισε από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής τον 
Νοέμβριο του 2020 και με συνεχείς 
παρεμβάσεις και πιέσεις φαίνεται να στέφεται
με επιτυχία». Το ποσό της ενίσχυσης θα είναι 
40 ευρώ ανά στρέμμα ελαιοκαλλιεργειών.

Στα «μαλακά» για τις απάτες
σε βάρος ηλικιωμένων 
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Ο
ι περιφερειακές εκλογές της Γαλ-
λίας απογοήτευσαν τόσο τον Εμα-
νουέλ Μακρόν όσο και τη Μαρίν
Λεπέν, αφού κανένα από τα κόμμα-

τα των δύο μονομάχων δεν κέρδισε καμία περι-
φέρεια. Ωστόσο, σήμαναν την επιστροφή της
κλασικής γαλλικής Δεξιάς, που σάρωσε στις
επαναληπτικές εκλογές και εξέλεξε σειρά στε-
λεχών με πολιτικό παρελθόν και… μέλλον.

Ο επιφανέστερος από αυτούς είναι ο Ξαβιέ

Μπερτράν, σημαίνον στέλεχος των Γάλλων Ρε-

πουμπλικανών, συνεργάτης του τελευταίου

προέδρου της Δεξιάς, Νικολά Σαρκοζί, και από

την Κυριακή των επαναληπτικών εκλογών επα-

νεκλεγείς περιφερειάρχης της Άνω Γαλλίας

(είχε εκλεγεί πρώτη φορά το 2015).
Ο Μπερτράν γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1965

στην περιοχή της Καμπανίας και σπούδασε Δη-
μόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Ρενς, με
εξειδίκευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μπή-

κε γρήγορα στην πολιτική και υπηρέτησε ως
υπουργός Υγείας (2005-2007) στην κυβέρνηση
του Ζακ Σιράκ, με πρωθυπουργό τον Ντομινίκ
ντε Βιλπέν. Ακολούθησε η ανάθεση στον Μπερ-
τράν των χαρτοφυλακίων της Εργασίας, των
Κοινωνικών Υποθέσεων και της Απασχόλησης,
έως το 2012.

Ο Μπερτράν υπήρξε το «δεξί χέρι» του Νικο-
λά Σαρκοζί στον προεκλογικό του αγώνα που
τον οδήγησε στα Ηλύσια Πεδία, αλλά αποχώ-
ρησε από το κόμμα όταν εξελέγη αρχηγός του ο
Λοράν Βοκιέ, ο οποίος επίσης θέλει να είναι
υποψήφιος για τη γαλλική Προεδρία στις εκλο-
γές του 2022, αφού κέρδισε στις προχθεσινές
εκλογές την περιφέρεια Ροδανού - Άλπεων.
Επίσης, υποψήφια της Δεξιάς φιλοδοξεί να εί-
ναι η Βαλερί Πεκρές, εκλεγμένη επικεφαλής
της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς. 

Η Δεξιά επιστρέφει στη Γαλλία, αλλά μένει να
δούμε με ποιο πρόσωπο επικεφαλής. Ο Μπερ-
τράν είναι ο άνθρωπος που ενσαρκώνει τις τε-
λευταίες ημέρες την επανάκαμψη της κλασι-
κής Δεξιάς, μετά το σκάνδαλο που οδήγησε τον
τότε υποψήφιο της Δεξιάς Φρανσουά Φιγιόν
εκτός δευτέρου γύρου και τον Εμανουέλ Μα-
κρόν στη νίκη.

Νίκη «όλων των Γάλλων»
Ο Μπερτράν μετά τις εκλογές έκανε λόγο για

νίκη «όλων των Γάλλων». Προανήγγειλε ότι η
νίκη τού δίνει δύναμη «για να ζητήσω την ψήφο
του έθνους». Η κοινή γνώμη τον θεωρεί ως τη
μεγαλύτερη ελπίδα των Γάλλων Συντηρητικών,
καθώς είναι αυτός που το 2015 κέρδισε τη Μα-
ρίν Λεπέν με 15 ποσοστιαίες μονάδες. Έχει ήδη
ξεκινήσει να δημοσιοποιεί τις θέσεις του, που
προκρίνουν την καλύτερη αστυνόμευση, τη μά-
χη εναντίον των οικονομικών ανισοτήτων και
τον έλεγχο των κινημάτων τύπου «Κίτρινα Γιλέ-
κα». Ο Ξαβιέ Μπερτράν ξέρει «από μέσα» τη
γαλλική Δεξιά, καθώς υπήρξε μέλος τόσο του
UPΜ του Ζακ Σιράκ ( Ένωση για ένα Λαϊκό Κί-
νημα) όσο και της διάδοχης κομματικής υπό-
στασης, των Ρεπουμπλικανών που δημιούργη-
σε ο Νικολά Σαρκοζί. Πάντως, καμία προσέγγι-
ση δεν έχει γίνει έως τώρα μεταξύ των τριών
Δεξιών διεκδικητών της γαλλικής Προεδρίας.
Τριών, αν δεν υπολογίσουμε και τον Μισέλ
Μπαρνιέ, που επίσης ετοιμάζεται…

Ξ Α Β Ι E Μ Π Ε Ρ Τ Ρ A Ν

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Ο Δεξιός που έκοψε τον 
βήχα σε Μακρόν και Λεπέν



Μ
ε τον παραπλανητικό τίτλο «Η Ελλάδα βγάζει σε
πώληση κάποια νησιά της», η τουρκική φιλο-
κυβερνητική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ» αναφέ-
ρεται σε πωλήσεις μικρών ιδιόκτητων νήσων -

χωρίς να αναφέρει ότι δεν πρόκειται για ιδιοκτησίες του ελ-
ληνικού Δημοσίου- και έτσι επιχειρεί να υπονομεύσει στα
μάτια των αναγνωστών της τη σχέση των Ελλήνων με το Αρχι-
πέλαγος του Αιγαίου.

Το χειρότερο όλων είναι, μάλιστα, ότι στα ευφάνταστα
όνειρά του ο συντάκτης «βλέπει» πως η Ελλάδα προχωρεί
στην «πώληση νησιών» προκειμένου να… αντιμετωπίσει την
οικονομική κρίση! Πρόκειται για τα νησιά Ρήνια, Άγιος Αθα-
νάσιος, Τριάδα, Νίσσος Μάκρη και Κάτω Αντικέρι, ενώ οι τι-
μές πώλησης ξεκινούν από τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα πάντα με το επίμαχο δημοσίευμα, «οποιοσδήπο-
τε, ανεξαρτήτως εθνικότητας, μπορεί να αγοράσει αυτά τα
νησιά. Ορισμένα από αυτά βρίσκονται κοντά σε στρατιωτικές
υποδομές και μπορούν να πωληθούν μόνο σε Ευρωπαίους
πολίτες». H «Γενί Σαφάκ» συνεχίζει, συνδέοντας εντελώς
ασύνδετα πράγματα, καθώς αναφέρει ότι, παρά την οικονομι-
κή κρίση, «η Ελλάδα ανακοίνωσε τον υψηλότερο αμυντικό
προϋπολογισμό τα τελευταία 11 χρόνια», λες και η οικονομική
κρίση της Τουρκίας πρέπει να επηρεάσει τον αμυντικό προ-
ϋπολογισμό της χώρας μας!

«Να… τρώνε λιγότερο»
Η οικονομική κρίση της Τουρκίας φαίνεται σχεδόν σε κάθε

έκφανση του δημόσιου βίου στη γείτονα, όπως έγινε προ

ημερών με την προτροπή της συζύγου του Τούρκου προ-
έδρου, Εμινέ Ερντογάν, η οποία συνέστησε στους συμπα-
τριώτες της να… τρώνε λιγότερο, ώστε να μην πετιούνται φα-
γητά στα σκουπίδια. Μάλιστα, αντί να επικαλεστεί τη φτώχεια
στην Τουρκία, η Εμινέ Ερντογάν έφερε σε όλους το παράδειγ-
μα των φτωχών χωρών της Αφρικής, στις οποίες έκανε πε-
ριοδεία πριν από λίγο καιρό. Είπε ότι η Τουρκία δεν χρειάζε-
ται να φτάσει σε αυτό το επίπεδο για να δράσει!

Η σύζυγος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα έλεγε αυτά
ενώ το όριο φτώχειας στην Τουρκία βρίσκεται στις 2.865
τουρκικές λίρες (278,5 ευρώ) και ο ελάχιστος μισθός είναι
2.825 λίρες - δηλαδή, το όριο φτώχειας έχει υπερβεί τον
ελάχιστο μισθό!

Σε μία ακόμα προ-
σαρμογή στη Συμφω-
νία των Πρεσπών,
ύστερα από αλλεπάλ-
ληλες πιέσεις, προχω-
ρεί η κυβέρνηση της
Βόρειας Μακεδονίας,
η οποία από χθες, Δευ-
τέρα, εκδίδει διαβατή-
ρια με το επίσημο όνο-
μα της χώρας και όχι με σκέτο το «Μακε-
δονία». «Η έκδοση των νέων διαβατη-
ρίων θα αρχίσει τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, με
το όνομα “Δημοκρατία της Βόρειας Μα-
κεδονίας”. Το πρώτο πράγμα που θα γίνει
το πρωί της Δευτέρας θα είναι να είμαι ο

πρώτος που θα αιτηθεί
το πρώτο διαβατήριο…
Με αυτό προχωρούμε
σε ακόμη μία εκπλήρω-
ση υποχρέωσης της
Συμφωνίας των Πρε-
σπών εκ μέρους μας»,
ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός της χώρας,
Ζόραν Ζάεφ, σε τηλεο-

πτική του συνέντευξη.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της γει-

τονικής χώρας προχώρησε στην πρόβλε-
ψη ότι θα αλλάξει (από «Μακεδονία» σε
«Βόρεια Μακεδονία») και το όνομα της
εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

Η πρώτη -και αξεπέραστη- σόου γούμαν της ιταλικής τηλεόρασης, η τραγουδίστρια που ταύ-
τισε το όνομά της με τα μουσικοχορευτικά σόου με τα οποία
καθήλωνε τους Ιταλούς μπροστά τους τηλεοπτικούς τους
δέκτες, η Ραφαέλα Καρά, άφησε χθες την τελευταία της
πνοή, σε ηλικία 78 ετών.Γεννήθηκε ως Ραφαέλα Ρομπέρτα
Πελόνι, στις 18 Ιουνίου 1943 στηn Μπολόνια. Η πρώτη της
επιτυχία ήταν το τραγούδι «Tuca Tuca», σύνθεση του για
χρόνια συνεργάτη και συντρόφου της, Τζάνι Μπονκομπάνι.
Άλλη επιτυχία της ήταν το «Tanti Auguri». Είχε πρωταγωνι-
στήσει στην ταινία «Το Εξπρές του φον Ράιαν» (Von Ryan’s
Express, 1965) με τον Φρανκ Σινάτρα. To 1969-1970 γνωρί-
ζει την πραγματική τηλεοπτική επιτυχία με το σόου «Io, A-
gata e tu», όπου η Καρά λανσάρει έναν νέο τύπο, σύγχρονου και εκρηκτικού showgirl. Η Ρα-
φαέλα Καρά έγινε πασίγνωστη στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’70 με το τραγούδι της «A far
l’amore comincia tu», το οποίο ακούγεται και χορεύεται μέχρι και σήμερα.

«Έφυγε» στα 78 της η θρυλική Ιταλίδα
τραγουδίστρια Ραφαέλα Καρά
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Διαμαντής Σεϊτανίδης

Τουρκική πρόκληση
με δήθεν πώληση 
ελληνικών νησιών

Κ

Από χθες τα νέα διαβατήρια που γράφουν 
«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»

Οι τιμές ξεκινούν από 2 εκατ. ευρώ,
γράφει η «Γενί Σαφάκ», χωρίς να 
αναφέρει πως πρόκειται για ιδιοκτησίες
ιδιωτών και όχι Δημοσίου…



Παρατείνεται έως τις 16 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής
των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις
που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των
κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μετά την έκδο-
ση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Παράλληλα, αναφορικά με το Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας προβλέπεται να αναζητείται
αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων
που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή των Πρω-

τοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκί-
δας. Υπενθυμίζεται ότι κατά τα λοιπά τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
«myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.

Με τις παραπάνω τροποποιήσεις παρέχεται επιπλέον
χρόνος στις επιχειρήσεις για να υποβάλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, ενώ διευκολύνεται η διαδικασία αναζή-
τησης και έκδοσης πιστοποιητικών, μειώνοντας τα διοι-
κητικά βάρη.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση έως 16/7 για τα δικαιολογητικά

Τ
ην εξόφληση των χρεών

της πανδημίας σε 60 έως

72 μηνιαίες δόσεις εξετά-

ζει  η κυβέρνηση. Η νέα

βελτιωμένη ρύθμιση αναμένεται να

κλειδώσει εντός της εβδομάδας με

τις συζητήσεις που θα πραγματοποι-

ηθούν στο πλαίσιο της 11ης αξιολό-

γησης της χώρας σε καθεστώς ενι-

σχυμένης εποπτείας, με το υπουρ-

γείο Οικονομικών να λαμβάνει θετι-

κά μηνύματα από στελέχη των θε-

σμών για τη διεύρυνση του αριθμού

των δόσεων αποπληρωμής των κο-

ρονοχρεών.

Μαζί με τη ρύθμιση που θα προ-

βλέπει την εξόφληση των χρεών της

πανδημίας σε 60 ή και περισσότερες

δόσεις, που θα μπορούσαν να φθά-

σουν τις 72, θα ανοίξουν ξανά οι πύ-

λες των 100 και 120 δόσεων για τους

πληττόμενους οφειλέτες που έχα-

σαν τις παλαιές ρυθμίσεις από τον

Μάρτιο του 2020, όταν ξέσπασε η

υγειονομική κρίση.

Παράλληλα αναμένεται να ανοίξει

ακόμη περισσότερο η βεντάλια της

ρύθμισης για τις οφειλές που γεννή-

θηκαν την περίοδο της πανδημίας,

όπως ο φόρος εισοδήματος ή ο ΕΝ-

ΦΙΑ, και έμειναν απλήρωτες από

επιχειρήσεις, επαγγελματίες και

νοικοκυριά που αποδεδειγμένα

έχουν πληγεί από την κρίση του κο-

ρονοϊού. Αντίστοιχα, θα ενταχθούν

και οφειλές προς ασφαλιστικά τα-

μεία που επίσης διογκώνονται μήνα

με τον μήνα.

Μέχρι τέλη του μήνα 
οι ανακοινώσεις

Το νέο πλαίσιο αποπληρωμών των

οφειλών των τελευταίων 15 μηνών

αναμένεται να ανακοινωθεί από το

οικονομικό επιτελείο μέχρι το τέλος

του μήνα, ώστε οι φορολογούμενοι

να έχουν μπροστά τους έναν «καθα-

ρό ορίζοντα», παράλληλα με τα νέα

εκκαθαριστικά των φορολογικών

δηλώσεων και την ενεργοποίηση

των μέτρων στήριξης, όπως η κάλυ-

ψη πάγιων δαπανών με πιστωτικό

για την πληρωμή των νέων οφειλών

που βεβαιώνονται από σήμερα.

Με τη νέα ρύθμιση το υπουργείο

Οικονομικών επιχειρεί να δώσει

ανάσες ρευστότητας σε επιχειρή-

σεις, επαγγελματίες και εργαζομέ-

νους που έχουν χτυπηθεί από την

πανδημία αλλά και να αποτρέψει μια

νέα γενιά κόκκινων οφειλών προς το

Δημόσιο, καθώς από τον Ιανουάριο

του 2022 αρχίζει ο Γολγοθάς πληρω-

μών για τους φορολογουμένους.

Από τον πρώτο μήνα του επόμενου

έτους οι πληττόμενοι θα πρέπει να

αποπληρώσουν τα χρέη της πανδη-

μίας που έχουν παγώσει μέχρι το τέ-

λος του έτους, τις οφειλές προς τον

ΕΦΚΑ από εισφορές, τις επιστρε-

πτέες προκαταβολές, καθώς και τις

τρέχουσες φορολογικές και ασφαλι-

στικές υποχρεώσεις.

ΠΠοιοι είναι οι δικαιούχοι
Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη μόνο προς τα ταμεία της Εφορίας να ανέρ-
χονται συνολικά στα 109 δισ. ευρώ και τους φόρους που έμειναν
απλήρωτοι να φθάνουν στα 2,33 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2021,
στο νέο σχήμα εξόφλησης των οφειλών της πανδημίας θα μπορούν να
ενταχθούν:
• Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή.
• Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι
που επλήγησαν από την κρίση, παρουσιάζοντας μείωση του τζίρου,
και υπάγονται στις λίστες με τους πληττόμενους.
• Οι εργαζόμενοι που ήταν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργα-
σίας και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.
• Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια επαγγελ-
ματικής στέγης, πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης.

Οι αποφάσεις αναμένεται
να κλειδώσουν εντός της
εβδομάδας - Εξετάζεται 
η εξόφληση σε 60 έως
72 μηνιαίες δόσεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Προ των πυλών 
η νέα ρύθμιση 

Χ Ρ Ε Η  Π Α Ν Δ Η Μ Ι Α Σ



O
σοι ιδιοκτήτες ακινήτων για
διάφορους λόγους δεν έλα-
βαν αποζημιώσεις για τα
«κουρεμένα» ενοίκια προ-

ηγούμενων μηνών θα έχουν μια δεύτε-
ρη ευκαιρία. Συγκεκριμένα, στην πλατ-
φόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων μπορούν από χθες και μέ-
χρι τις 20 Ιουλίου να υποβάλουν δηλώ-
σεις Covid:
• για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου
2021,
• για τις υπεκμισθώσεις που κουρεύτη-
καν την περίοδο 2020-2021.

Εν συνεχεία θα αναρτηθούν ειδοποι-
ήσεις λαθών και θα αποσταλούν σχετικά
μηνύματα στους ενδιαφερόμενους. Επί-
σης, κατά το ίδιο διάστημα θα δοθεί η
δυνατότητα υποβολής:
• τροποποιητικών δηλώσεων για υπεκ-
μισθώσεις με πολλά ακίνητα για το 2020
και το 2021, 
• αρχικών δηλώσεων Covid από εκμι-
σθωτές σε αλυσίδες υπεκμισθώσεων
που δεν έχει υποβληθεί δήλωση Covid
για το 2020.

Σημειώνεται ότι για τις δηλώσεις που
θα υποβληθούν μέχρι τις 20 Ιουλίου η
καταβολή των αποζημιώσεων θα πραγ-
ματοποιηθεί μέχρι το τελευταίο δεκαή-
μερο του Αυγούστου.

Η επεξεργασία των στοιχείων και η

καταβολή των αποζημιώσεων για τις δη-
λώσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 20
Ιουλίου θα διενεργηθούν μέχρι το τελευ-
ταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μέσα
στο διάστημα αυτό θα επιλυθούν και επι-
μέρους προβλήματα που έχουν ανακύ-
ψει από τη μέχρι τώρα διαχείριση των αι-
τήσεων αυτών.

Τα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν 
Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει το

υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι
θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:
• Να μην ξεχάσουν να δηλώσουν τον λο-
γαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη
πληροφόρηση του myTaxisnet ώστε να
καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζη-
μιώσεων σε αυτούς.
• Να υποβάλουν δηλώσεις Covid για
τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβο-
λή αποζημίωσης, γιατί σε διαφορετική
περίπτωση χάνουν το δικαίωμα αποζη-
μίωσης και για τη συγκεκριμένη κατηγο-
ρία θα ενεργοποιηθεί η σχετική διαδικα-

σία αναζήτησης των ποσών που έλαβαν.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει αναφέ-

ρει το υπουργείο Οικονομικών για τα
μειωμένα μισθώματα της περιόδου
Μαρτίου 2020 - Μαΐου 2021, έχουν
πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φό-
ρους και καταβολές χρημάτων συνολι-
κού ύψους άνω των 654,7 εκατ. ευρώ.

Μόνο τον Μάιο 170.456 ιδιοκτήτες ακι-
νήτων έλαβαν ποσό συνολικού ύψους
92,6 εκατ. ευρώ, που καλύπτει έως και το
80% της μείωσης του μισθώματος για τον
Μάιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό
τα 72,9 εκατ. ευρώ αφορούν σε 165.446
φυσικά πρόσωπα και τα 19,7 εκατ. ευρώ
αφορούν σε 5.010 νομικά πρόσωπα. 

Όμως, όλοι οι προαναφερθέντες, για
να μην κληθούν να επιστρέψουν τα χρή-
ματα στο Δημόσιο, θα πρέπει έως και τις
15 Ιουλίου να υποβάλουν δηλώσεις
Covid για τον μήνα Μάιο στην ειδική ηλε-
κτρονική εφαρμογή του συστήματος
Taxisnet.

ΜΜπαράζ πληρωμών 
από υπουργείο 
Εργασίας και e-ΕΦΚΑ

Την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκο-
πού στους εργαζομένους που τέθηκαν σε ανα-
στολή τον Ιούνιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο
προγραμματισμός των καταβολών από το
υπουργείο Εργασίας, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ
για την εβδομάδα 5-9 Ιουλίου. Οι καταβολές
έχουν ως εξής:

1. Από το υπουργείο Εργασίας την Παρασκευή 9
Ιουλίου θα καταβληθούν:
• 44,5 εκατ. ευρώ σε 97.329 δικαιούχους που τέθη-
καν σε αναστολή τον Ιούνιο.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 10,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.630 δι-
καιούχους για παροχές σε χρήμα.
• 16,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 580 δικαιού-
χους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφά-
παξ.
• 9.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 19 δικαιούχους
για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 12 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβο-
λή επιδομάτων. 
• 20 εκατ. ευρώ σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 700.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας.

Μειωμένος ο φόρος 
των χρεωστικών 
εκκαθαριστικών

Με αργό ρυθμό συνεχίζεται η υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες έως σήμερα
ανέρχονται στο 50% του αντίστοιχου περσινού
διαστήματος, ενώ τα χρεωστικά εκκαθαριστικά
είναι μειωμένα κατά 5% σε μέσα επίπεδα σε σχέ-
ση με πέρυσι και αντιστοιχούν σε λιγότερο φόρο
κατά 14% σε σχέση με το 2020.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι και την
Κυριακή είχαν υποβληθεί 1.802.006 φορολογι-
κές δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6.500.000 που
αναμένεται να υποβληθούν. Με βάση τα στατι-
στικά των εν λόγω δηλώσεων, το 27,89% των εκ-
καθαριστικών σημειωμάτων είναι χρεωστικό με
τον μέσο φόρο να ανέρχεται σε 607 ευρώ, το
16,65% πιστωτικό με τον μέσο φόρο να διαμορ-
φώνεται στα 205 ευρώ, ενώ το 55,46% των εκκα-
θαριστικών είναι μηδενικά.

Στη μείωση των φορολογικών βαρών έχουν
συμβάλει η μείωση του κατώτατου φορολογικού
συντελεστή, η προσωρινή κατάργηση της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης και η σημαντική
συρρίκνωση λόγω του κορονοϊού που υπέστη-
σαν τα εισοδήματα μεγάλου αριθμού φορολο-
γουμένων.

Έως 20 Ιουλίου η υποβολή
δηλώσεων για όσους δεν
έλαβαν αποζημιώσεις - Μέχρι
το τελευταίο δεκαήμερο του
Αυγούστου οι καταβολές
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Δεύτερη ευκαιρία 
για ιδιοκτήτες ακινήτων



Σ
υμφωνία για την εξαγορά
του «Elounda Blu» στην
Κρήτη από τον ελληνικό

όμιλο φιλοξενίας Ledra Hotels
& Villas υπέγραψε η Hotel Inve-
stment Partners (HIP), ο μεγα-
λύτερος ιδιοκτήτης ξενοδοχει-
ακών μονάδων στη Νότια Ευ-
ρώπη, που ανήκει σε επενδυτι-
κά κεφάλαια της Blackstone -
πλέον ο συνολικός αριθμός των
ξενοδοχείων του χαρτοφυλα-
κίου της στην Ελλάδα ανέρχεται
σε έξι. Το «Elounda Blu» είναι
ξενοδοχείο 4 αστέρων με 183
δωμάτια και βρίσκεται στην
Ελούντα της Κρήτης, έναν πο-
λυτελή τουριστικό προορισμό της Ελλάδας. Η Blackstone και η HIP θα επενδύσουν περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ για την ανα-
βάθμιση, τη μετατροπή και την επανατοποθέτηση του ξενοδοχείου στην αγορά ως ενός διεθνές επώνυμου θέρετρου 5 αστέρων.
Το σχέδιο αναβάθμισης προβλέπει την πλήρη ανακαίνιση του ξενοδοχείου, την ανάπτυξη νέων σουιτών, καινούργιας πισίνας και
εστιατορίου, αναβαθμίζοντας, έτσι, συνολικά το ακίνητο, καθώς πάνω από το 90% των δωματίων θα έχει θέα στη θάλασσα. Το ξε-
νοδοχείο θα συνεχίσει να διαχειρίζεται η Ledra Hotels & Villas, υπό διεθνή σημαία 5 αστέρων μετά την ανακαίνιση.

Πλαίσιο: Επενδύει 
σε Big Data  και logistics

Με ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης αλ-
λά και νέες στρατηγικές επενδύσεις πάνω στο,
ήδη επιτυχημένο εν μέσω πανδημίας, τρίπτυχο
«logistics - διανομή - in-house call center» ετοι-
μάζεται για την επόμενη μέρα ο όμιλος Πλαίσιο.
«Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία,
καταφέραμε, με τον τρόπο που ήμασταν στρατηγι-
κά τοποθετημένοι, να έχουμε την καλύτερη από-
δοση σε επίπεδο παραδόσεων και εξυπηρέτησης
και, εντέλει, να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας -
κάτι που φαίνεται, εξάλλου, από τους 350.000 νέ-
ους πελάτες που είχαμε και τα ισχυρά οικονομικά
αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνουμε», σχολιά-
ζει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κωνσταν-
τίνος Γεράρδος. «Όλες οι επενδύσεις μας και η φι-
λοσοφία που ακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια
μάς έχουν προετοιμάσει για τη νέα οικονομία μετά
τον Covid-19. Μια εποχή που απαιτεί εξελιγμένα
logistics, ισχυρές επιχειρηματικές ηλεκτρονικές
πλατφόρμες ecommerce, CRM και Big Data».

BFF: Συμμετέχει ως μέλος 
στην Ελληνική Ένωση Factoring
Ο όμιλος BFF Banking Group, η ανεξάρτητη
τράπεζα παροχής εξειδικευμένων χρηματοοι-
κονομικών λύσεων για τη διαχείριση και την εκ-
χώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων -facto-
ring- χωρίς δικαίωμα αναγωγής έναντι του δη-
μοσίου τομέα, παροχής υπηρεσιών κινητών
αξιών και υπηρεσιών τραπεζικών και εταιρικών
πληρωμών, ανακοινώνει ότι είναι, πλέον, επίση-
μο μέλος της Ελληνικής Ένωσης Factoring. Η
Ελληνική Ένωση Factoring είναι το θεσμικό όρ-
γανο της Ελλάδας, το οποίο, εκπροσωπώντας
συλλογικά τις εταιρείες με εγκατάσταση στη
χώρα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο
του factoring, ιδρύθηκε για να προωθήσει και να
αναπτύξει περαιτέρω την αγορά του factoring
στη χώρα. 

Συνεχίζει με επενδύσεις 
ο όμιλος Fourlis

Με νέες επενδύσεις που τον θέτουν σε θέση
ετοιμότητας για την επόμενη μέρα απαντά ο όμι-
λος Fourlis, με τη διοίκησή του, μάλιστα, να εκτιμά
ότι η φετινή θα είναι χρονιά-ορόσημο για το μέλ-
λον του. «Η περσινή χρονιά, αν και ξεκίνησε δυνα-
μικά, ήταν από τις δυσκολότερες της τελευταίας
δεκαετίας», σημειώνει ο πρόεδρος του ομίλου,
Βασίλης Φουρλής. Ο όμιλος Fourlis, παρά το δύ-
σκολο οικονομικό περιβάλλον, προχώρησε σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφα-
λίσει την επιχειρηματική του συνέχεια. Τα ηλε-
κτρονικά κανάλια πώλησης βοήθησαν έως έναν
βαθμό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν υποκατέ-
στησαν το έσοδο των φυσικών καταστημάτων,
αναφέρει ο ίδιος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Τη διενέργεια αύξησης κεφαλαίου, κατά περίπου 150 εκατ. ευρώ, την οποία

θα καλύψει εξ ολοκλήρου το Δημόσιο, με στόχο τον συμψηφισμό ισόποσης,

οριστικής και εκκαθαρισμένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, θα

κληθούν να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Attica Bank. Μεταξύ των θεμάτων

της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Attica, που έχει συγκλη-

θεί για την προσεχή Τετάρτη 7 Ιουλίου, περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση των

διατάξεων του άρθρου 27Α του Νόμου 4172/2013, γνωστού ως νόμου Χαρδού-

βελη. Οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν τον σχηματισμό ειδικού αποθε-

ματικού, το οποίο εν συνεχεία κεφαλαιοποιείται και η τράπεζα εκδίδει war-

rants, που θα διατεθούν δωρεάν στο Δημόσιο. Το ύψος του ειδικού αποθεμα-

τικού θα ανέλθει, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, μεταξύ 150 και 155 εκατ.

ευρώ και προορίζεται αποκλειστικά για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο έργο της ανάταξης και της συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας αναφέρ-

θηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας, στο 4ο Συνέδριο Υπο-

δομών και Μεταφορών - ITC 2021, που συνδιοργάνωσαν οι ιστοσελίδες ypodomes.com και

metaforespress.gr στο Μέγαρο - Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Ο κ. Πατέρας ανα-

φέρθηκε στο φυσικό αντικείμενο και στον σχεδιασμό της χρηματοδότησης του έργου, το

οποίο θα είναι 10ετούς διάρκειας, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, και θα συνδυάζει πόρους του Ταμεί-

ου Ανάκαμψης, ιδιωτικούς και ίσως πόρους από Structural Funds της Ε.Ε. «Σε ό,τι αφορά τη

συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, σχεδιάζεται και μελετάται ένα εξαιρετικά κρίσιμο

για τον Οργανισμό και τον σιδηρόδρομο, γενικότερα, δεκαετές έργο, με συγχρηματοδότηση

πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και ιδιωτικών κεφαλαίων, με σκοπό τη μεθοδευμένη αντιμε-

τώπιση των προβλημάτων του δικτύου και την αναβάθμιση της αξιοπιστίας του».

ΟΣΕ: 1,2 δισ. ευρώ για το σιδηροδρομικό δίκτυο

Attica Bank: 150 εκατ. ευρώ για συμψηφισμό του DTC

Την εξαγορά του «Elounda Blu» 
στην Κρήτη ανακοίνωσε η HIP



Πειραιώς:
Ολοκληρώθηκε 
η τιτλοποίηση 
των Phoenix και Vegas

Τ
ην ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων Phoenix και
Vega ανακοίνωσε η Πειραιώς. Όπως ανέφερε σε
ανακοίνωσή της στο Χ.Α., σε συνέχεια σχετικών

προηγούμενων ανακοινώσεων, η Πειραιώς Financial
Holdings Α.Ε. (PFH) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι
οι τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Ph-
oenix και Vega συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας
ύψους περίπου 7,0 δισ. ευρώ, έχουν πλέον ολοκληρω-
θεί, κατόπιν της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσε-
ων. H διανομή σε είδος στους μετόχους της PFH, των με-
τοχών της κυπριακής θυγατρικής εταιρείας Phoenix Ve-
ga Mezz Ltd, η οποία κατέχει το 65% των ομολογιών εν-
διάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας και το 45% των
ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των
προαναφερθεισών τιτλοποιήσεων, η οποία αποφασί-
σθηκε κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των
μετόχων της PFH στις 22/6/2021, είναι προγραμματι-
σμένη, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, να ολο-
κληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου 2021. Η PFH θα πα-
ρέχει, εν ευθέτω χρόνω, προς το επενδυτικό κοινό την
προβλεπόμενη ενημέρωση για τις σχετικές εξελίξεις.

Wind: Συνεχίζει με εκπλήξεις το καλοκαίρι
H Wind συνεχίζει και το καλοκαίρι τις απεριόριστες
εκπλήξεις και προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές
της απεριόριστα data για 30 ημέρες με 9,90 ευρώ, για
να μπορούν να σερφάρουν ασταμάτητα, να μοιράζον-
ται τις εμπειρίες τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα,
να ψυχαγωγούνται, αλλά και να εργάζονται ξέγνοι-
αστα όπου κι αν βρίσκονται μέσα από το δίκτυο Wind
4G&5G. Οι συνδρομητές συμβολαίου Wind, οικιακοί
και εταιρικοί, καθώς και οι συνδρομητές καρτοκινη-
τής F2G μπορούν να ενεργοποιήσουν την καλοκαιρινή
προσφορά όποια στιγμή το επιθυμούν έως και 1/9 με
9,90 ευρώ και ισχύ 30 ημέρων, ενώ μπορούν να ανα-
νεώσουν όσες φορές το επιθυμούν μέσα στο διάστημα
που διαρκεί η προσφορά. Η ενεργοποίηση γίνεται μέ-

Παπουτσάνης: Το καραβάκι 
που έγινε... υπεραιωνόβιο
Το 1870, δηλαδή πριν από ενάμιση αιώνα, ο οραματι-
στής επιχειρηματίας Δημήτρης Παπουτσάνης κατα-
σκεύασε το πρώτο ατμοκίνητο εργοστάσιο παραγωγής
ελαιόλαδου και σαπώνων και έβαλε τα θεμέλια της
ιστορικής βιομηχανίας Παπουτσάνης, η οποία έχει
συνδέσει την πορεία της με αυτήν του ελληνικού κρά-
τους και με την καθημερινότητα πολλών γενεών μέχρι
σήμερα. Σε αυτά τα 150 χρόνια ιστορίας, η Παπουτσά-
νης δεν προχώρησε αβρόχοις ποσί. Παρά τις αντιξοό-
τητες, τους πολέμους, τις οικονομικές κρίσεις και τις
τρικυμίες, κατάφερε να κρατήσει εν πλω το «καραβά-
κι» της, το λευκό και το πράσινο σαπούνι της, τα εμ-
βληματικά της προϊόντα που έγιναν συνώνυμο της κα-
θημερινότητας της ελληνικής οικογένειας. Με αφορ-
μή τα γενέθλιά της, η εταιρεία δημιούργησε ένα επε-
τειακό σαπούνι με κοινωνικό πρόσημο: Σε συνεργα-
σία με το ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ, η Παπουτσάνης προσφέρει με
κάθε πώληση του επετειακού σαπουνιού ένα προϊόν
προσωπικής φροντίδας σε κοινωφελείς οργανισμούς
που στηρίζουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. 

Cosmote: Η εφαρμογή BOX
υπερδιπλασίασε τζίρο 
και αριθμό χρηστών

Σε 60 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 9.000 συνεργαζόμενα
καταστήματα αριθμεί η υπηρεσία διαδικτυακής παραγ-
γελίας φαγητού BOX της Cosmote, που συμπληρώνει
ενάμιση χρόνο λειτουργίας. Σύμφωνα με την εταιρεία,
σε έναν χρόνο η εφαρμογή υπερδιπλασίασε τον τζίρο και
τον αριθμό των χρηστών, με τις πωλήσεις στις αλυσίδες
«Μασούτης» και «Κρητικός» (με τις οποίες συνεργάζε-
ται) να καταγράφουν αύξηση 50%. Ένα από τα πιο δημο-
φιλή χαρακτηριστικά του BOX αφορά στο πρόγραμμα
επιβράβευσης, που προσφέρει εκπτώσεις και δωρεάν
GB με κάθε χρήση του. Σε κάθε, δηλαδή, παραγγελία ή
κατά τη χρήση της εφαρμογής (για κριτική πιάτου κ.τ.λ.),
ο χρήστης μπορεί να συλλέξει πόντους και να τους εξαρ-
γυρώσει σε εκπτώσεις ή πακέτα GB από την Cosmote.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Στο ΝΝ Group η MetLife 
Ελλάδας και Πολωνίας

Το NN Group σήμερα ανακοινώνει ότι έχει
συμφωνήσει να αποκτήσει τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες της MetLife στην Πολωνία και
στην Ελλάδα, έναντι τιμήματος 584 εκατ. ευρώ.
Η απόκτηση θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις
ηγετικές θέσεις της ΝΝ στις αγορές αυτές, ενι-
σχύοντας τη θέση της στον κλάδο ζωής και συν-
τάξεων στην Πολωνία. Στην Ελλάδα, η συμφω-
νία θα καταστήσει τη ΝΝ τη νούμερο ένα ασφα-
λιστική εταιρεία ζωής, με μερίδιο 18% στο σύνο-
λο της αγοράς και 31% στον κλάδο ζωής και
υγείας.

ΔΕΗ: Ομολογιακό δάνειο 
9,9 εκατ. ευρώ στην εταιρεία
Ηλιακά Πάρκα Δ. Μακεδονίας Δύο
Η ΔΕΗ, σε συνέχεια της χρηματιστηριακής
ανακοίνωσης στις 9/4/2021, ανακοίνωσε ότι
η εταιρεία Ηλιακά Πάρκα Δυτικής
Μακεδονίας Δύο, 100% θυγατρική της ΔΕΗ
Ανανεώσιμες Α.Ε., υπέγραψε την 1/7/2021
δανειακή σύμβαση ύψους 9,9 εκατ. ευρώ με
τη μορφή Ομολογιακού Δανείου για τη
χρηματοδότηση ανάπτυξης του δεύτερου
φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης
ισχύος 15 MW στην Πτολεμαΐδα, στην
Περιφέρεια Κοζάνης. Το ποσό αυτό αποτελεί
μέρος της ευρύτερης συμφωνίας
χρηματοδότησης μέσω project Finance,
χωρίς αναγωγή για την κατασκευή ενός
χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 230 MW
στην ίδια περιοχή.

Prodea: Έκδοση «πράσινου» 
ομολόγου έως 300 εκατ. ευρώ

Η Prodea ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της
Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση «πράσινου»
κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 300
εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 250 εκατ. ευ-
ρώ, με διάρκεια επτά έτη. Σκοπός τής εν λόγω
έκδοσης είναι κυρίως η χρηματοδότηση αειφό-
ρων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καθώς
και η αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών
υποχρεώσεων που συνδέονται με ακίνητο το
οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση τις αρχές βιώσι-
μης ανάπτυξης.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ -λειψή από τις
απουσίες των αδελφών Γιάννη και Θανάση
Αντετοκούνμπο και των Παπαπέτρου, Πρίν-

τεζη, Παπανικολάου- γνώρισε τη συντριβή 97-72
από την Τσεχία στον τελικό του Προολυμπιακού του
Καναδά και αποκλείστηκε από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο. Έχασε και τον Αμερικανό προπο-
νητή της Ρικ Πιτίνο, ο οποίος ανακοίνωσε μετά το
ματς ότι είχε συμφωνήσει μόνο για αυτό το τουρ-
νουά.

Η Εθνική παρουσιάστηκε «άδεια» στο ματς κόν-
τρα στους Τσέχους, γιατί τα είχε δώσει όλα στο προ-
ηγούμενο παιχνίδι, όπου παρότι είχε εναντίον της
τα προγνωστικά, νίκησε την Τουρκία 81-63. Με τους
Τσέχους δεν υπήρχε ενέργεια στο παρκέ και η ήττα
ήρθε δίκαια.

Μετά το παιχνίδι ο Ρικ Πιτίνο αποχαιρέτησε την

Εθνική και γύρισε στις ΗΠΑ, αφού προηγουμένως
φρόντισε να εκθειάσει τους νεαρούς Παπαγιάννη
και Ρογκαβόπουλο αλλά και τους Έλληνες προπο-
νητές. Ήταν μια ερμαφρόδιτη κατάσταση αυτή του
Αμερικανού κόουτς με την Εθνική. Όταν ήρθε στην
Ελλάδα, είχε δηλώσει ότι θα δούλευε χωρίς χρήμα-
τα στην Εθνική. Μετά υπόγραψε με τον Παναθηναϊ-
κό με τις ευλογίες της ομοσπονδίας, αλλά απέτυχε
παταγωδώς και γύρισε στην Αμερική. Και εμφανί-
στηκε πριν από το Προολυμπιακό, αφού πρώτα έπει-
σε τον Βασίλη Σπανούλη να επιστρέψει στην Εθνι-
κή. Ο Σπανούλης, ωστόσο, είχε την ατυχία να τραυ-
ματιστεί και τελικά να σταματήσει το μπάσκετ.

Ποιος θα είναι ο νέος κόουτς της Εθνικής ομάδας;
Όλα θα εξαρτηθούν από τις… εκλογές της ομοσπον-
δίας. Αν επικρατήσει η παράταξη του Λιόλου, που

στηρίζεται από τον απελθόντα πρόεδρο Βασιλακό-
πουλο, το πιο πιθανό είναι να αναλάβει ο Ηλίας Πα-
παθεοδώρου, πρώην του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Αν κερ-
δίσει η «αντιπολίτευση» του Παναγιώτη Φασούλα, ο
Παναγιώτης Γιαννάκης θα είναι αυτός που θα ανα-
λάβει. Το λυπηρό στην πιο επιτυχημένη Εθνική ομά-
δα της χώρας είναι ότι ο ομοσπονδιακός προπονη-
τής πρέπει να είναι «δικός μας», καθότι προέχει το
«εγώ» και όχι η «επίσημη αγαπημένη». Στην ομο-
σπονδία οι εκλογές ακυρώθηκαν τρεις φορές έπει-
τα από προσφυγές στο Πρωτοδικείο, με τις αντίπα-
λες παρατάξεις να «τρώγονται» για την καρέκλα. 

ΕΛΛΑΔΑ (Πιτίνο): Κώστας Αντετοκούνμπο, Καλά-
θης 9 (1), Χρυσικόπουλος 3 (1), Γιαννόπουλος 3 (1),
Κασελάκης, Κατσίβελης 5, Καββαδάς, Λαρεντζά-
κης 12 (2), Μήτογλου 12, Παπαγιάννης 14 (7/9 διπ.),
Ρογκαβόπουλος 3 (1), Σλούκας 11 (2).

Αποκλείστηκε η Εθνική, παρελθόν ο Πιτίνο
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Σε πολιτικό επίπεδο προφανώς και υπήρξε κινητικότητα από
ελληνικής πλευράς για τη μετονομασία από «Μακεδονία» σε Βό-
ρεια Μακεδονία των ομοσπονδιών της γειτονικής χώρας εν όψει
των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο (23 Ιουλίου - 8 Αυγούστου).
Από την ΕΟΕ, όμως, τίποτα… Ο Ζόραν Ζάεφ σε συνέντευξή του
στον τηλεοπτικό σταθμό TV21 τόνισε ότι από χθες Δευτέρα θα ξε-
κινούσαν η έκδοση νέων διαβατηρίων στα οποία θα αναγράφεται
η ονομασία της χώρας όπως αυτή προήλθε από τη Συμφωνία των
Πρεσπών αλλά και η μετονομασία των ομοσπονδιών της χώρας.
Είπε, μάλιστα, ότι πολλές ομοσπονδίες το έχουν ήδη αλλάξει. Δεν
το άλλαξε καμία απολύτως ούτε καν στην Ολυμπιακή Επιτροπή
της χώρας που συνεχίζει να αυτοαποκαλείται «Μακεδονική». Και
το ερώτημα είναι το εξής: Τι κάνουν η Ελληνική Ολυμπιακή Επι-
τροπή και ο πρόεδρός της Σπύρος Καπράλος; Τι κάνουν οι ομο-
σπονδίες; Γιατί δεν στέλνουν επιστολή στις αντίστοιχες ευρωπαϊ-
κές και παγκόσμιες συνομοσπονδίες για… τα τερτίπια των γειτό-
νων; Μόνο η ΕΠΟ έστειλε επιστολή στην UEFA και τη FIFA και την
καλεί να παρέμβει. Όπως φαίνεται, μας περιμένει έκπληξη στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, παρόμοια με εκείνη του Euro, όπου η
εθνική ομάδα τους έπαιξε ως «Μακεδονία».

Εκκωφαντική… σιωπή για τη «Μακεδονία» Σφυρίζει τον τελικό 
ο κολλητός του Τάσου

Ο Ολλανδός Μπιορν Κάιπερς, ο οποίος κάθε
χρόνο φιλοξενείται στη Ρόδο από τον φίλο του,
Έλληνα διαιτητή Τάσο Σιδηρόπουλο, θα είναι ο
ρέφερι του τελικού του Euro την προσεχή Κυρια-
κή. Ο Κάιπερς είναι γιος διαιτητή και το κυρίως
επάγγελμά του είναι ιδιοκτήτης σειράς σουπερ-
μάρκετ και κομμωτηρίων στην ιδιαίτερή του πα-
τρίδα, την πόλη Όντενζααλ.

Με 60.000 θεατές οι ημιτελικοί 
Λάτιν ημιτελικός απόψε (22.00) στο Euro! Η

Ιταλία θα υποδεχτεί την Ισπανία στο Γουέμπλεϊ,
παρουσία 60.000 θεατών! Η χωρητικότητά του εί-
ναι 90.000 θέσεις. Ουδείς μπορεί να προβλέψει τι
θα γίνει με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αύριο
Τετάρτη την ίδια ώρα η εθνική Αγγλίας θα αντιμε-
τωπίσει την αντίστοιχη της Δανίας, επίσης με τον
ίδιο αριθμό θεατών.

Κοκαΐνη και όπλα
Πολύ γνωστός παράγοντας του ποδοσφαίρου

βρέθηκε σε μπλόκο της Αστυνομίας να
έχει στην κατοχή του κοκαΐνη και
όπλα. Το μπλόκο είχε στηθεί στην
εθνική οδό Τρίπολης - Σπάρτης. Ο

50χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών

Σπάρτης, ενώ η αστυνομική έρευνα και
το προανακριτικό έργο διενεργούνται από

το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης.

Μεταγραφικά…
Ο Ολυμπιακός ζήτησε από την Μπόκα Τζούνιος

τον διεθνή Αργεντινό ακραίο επιθετικό Κριστιάν
Παβόν. Η ΑΕΚ πρόσφερε 1,5 εκατ. ευρώ στη Λας
Πάλμας για τον Αραούχο, ενώ πούλησε στον Ερυ-
θρό Αστέρα τον Κρίστισιτς. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την
περίπτωση του διεθνούς Περουβιανού σέντερ
φορ Άλεξ Βαλέρα. Ο Γεωργιανός στόπερ Κβιρκ-
βέλια προτάθηκε στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης εί-
ναι κοντά στον Ουρουγουανό Μαουρίτσιο Λέμος
της Φενερμπαχτσέ.

Στη Μύκονο ο Εμπαπέ 
Στη Μύκονο βρίσκεται από χθες ο διεθνής Γάλλος
άσος Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ συνεχίζονται οι «πυρο-
βολισμοί» εναντίον του από τον γαλλικό Τύπο για
το χαμένο πέναλτι κόντρα στην Ελβετία και τον
αποκλεισμό της Γαλλίας. Στο «νησί των ανέμων»
κάνουν διακοπές ο διεθνής Βόσνιος μεσοεπιθετι-
κός της Μπαρτσελόνα Μίραλεμ Πιάνιτς και ο άλ-
λοτε συμπαίκτης του στη Ρόμα Μποριέλο.

Ξετρελαμένος 
με την Ελλάδα

Ο πολυθρύλητος παλαίμαχος άσος του ΝΒΑ Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος νίκησε το AIDS, ήρθε με το κότερό
του στην Ελλάδα και έμεινε στη χώρα για έξι μέρες - καλύτερη διαφήμιση για τον τουρισμό δεν θα
μπορούσε να υπάρχει. Όπου πήγε πόσταρε φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό
στα social media. «Βάση» του για τις εξορμήσεις ήταν η Κέρκυρα, ενώ επισκέφτηκε και τη Ζάκυνθο.
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Λαμπερός δείπνος 
στην Αντίπαρο

• Ο κακός χαμός στο Open με την
αποχώρηση της Κατερίνας Και-
νούργιου. Παρουσιάστρια και διοί-
κηση αντάλλαξαν σκληρά λόγια.
Ήδη η ομάδα της εργάζεται πυρε-
τωδώς σε άλλη τηλεοπτική στέγη!

• Παραμένει η Δανάη Μπάρκα

στο Mega; Φήμες θέλουν την

παρουσιάστρια να αναλαμβά-

νει το δίωρο 11.00-13.00.

• O πρώην αρχισυντάκτης της
Ιωάννας Μαλέσκου στο «Love it»
Βασίλης Γρηγορόπουλος αναλαμ-
βάνει την ίδια θέση στην εκπομπή
της Ελεονώρας Μελέτη.

• Πολύ γνωστή δημοσιογρά-

φος και πρώην newscaster

βραδινού δελτίου ειδήσεων

συζητά με την ΕΡΤ για δική της

εκπομπή.

• Αποκαλυπτική Μαίρη Χρονοπού-
λου. « Έξι φορές πήγα στον θάνα-
το», δήλωσε σε συνέντευξή της.

• Ο «Survivor» Περικλής Κον-

δυλάτος νοσεί από τον κορο-

νοϊό, όπως και η συμπαίκτριά

του Νικολέτα Μαυρίδη.

• Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ
της Ελένης Μενεγάκη στο Mega. Η
παρουσιάστρια το είδε από την Άν-
δρο όπου παραθερίζει!

• Ατυχία. Η Σμαράγδα Καρύδη

βρίσκεται για διακοπές στη

Σκύρο και έχασε το πορτοφόλι

της. Με διαδικτυακή έκκληση

ζήτησε από όποιον το βρει να

κρατήσει τα χρήματα, αλλά να

της επιστρέψει τα χαρτιά!

• Ο Alpha έκανε κρούση στον Σταύ-
ρο Θεοδωράκη για την επιστροφή
των «Πρωταγωνιστών», ενώ «έκλε-
ψε» τον Άκη Πετρετζίκη από τον
ΣΚΑΪ. 

• Έντεκα μέρες μετά τον τοκε-

τό και η Χριστίνα Μπόμπα έχα-

σε 14 κιλά! Δίδυμα είναι αυτά!

• Με φριχτούς πόνους στη μέση
μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της
Γλυφάδας η Μαρία Κορινθίου. Οι
γιατροί διέγνωσαν υπερκόπωση. 

Μ
ε υπέροχα κόκκινα κρασιά από τους
αμπελώνες της Πάρου ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο πλουσιότερος άν-
θρωπος στον κόσμο Τζεφ Μπέζος

τσούγκρισαν με χαμόγελα τα ποτήρια τους το βράδυ
της Κυριακής σε γνωστό ρεστοράν της Αντιπάρου, με το
φεγγάρι να λαμπυρίζει στα ήρεμα νερά του Αιγαίου.

Στο φιλόξενο τραπέζι, που «μύριζε» Μεσόγειο με πα-
ραδοσιακά πιάτα και κυκλαδίτικες νοστιμιές, παρόντες
ήταν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και δέκα bil-
lionaire Αμερικανοί, όλοι τους διεθνείς προσωπικότη-
τες, όπως οι Χολιγουντιανοί σταρ Τομ Χανκς και Ρίτα
Ουίλσον, οι οποίοι διατηρούν εξοχικό στο νησί.

Η άτυπη συνάντηση των ισχυρών ανδρών του πλανήτη
έγινε έπειτα από πρόσκληση του κροίσου μεγαλοπαρα-
γωγού Μπάρι Ντίλερ προς τον Έλληνα πρωθυπουργό
και τη σύζυγό του, η οποία έγινε δεκτή με ιδιαίτερη θέρ-
μη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η βραδιά κύ-
λησε με πολλά γέλια, κέφι, συζητήσεις για την οικονο-
μία, τις εξελίξεις για τον κορονοϊό, τα σημαντικά έργα
που έχουν δρομολογηθεί αλλά και τις αφίξεις παγκοσμί-
ου φήμης πρωταγωνιστών για τις ανάγκες των γυρισμά-
των κινηματογραφικών υπερπαραγωγών στη χώρα μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν άνετος και μιλώντας
άπταιστα Αγγλικά απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των
συνδαιτυμόνων του, με τον καλό του φίλο Τομ Χάνκς να
συμμετέχει με ενθουσιασμό στην κουβέντα.

Ο ιδρυτής και CEO της Amazon Τζεφ Μπέζος και η
διάσημη παρέα του κατέφθασαν στην Ελλάδα κάτω από
άκρα μυστικότητα και επιβιβάστηκαν στο σούπερ σκά-
φος του Μπάρι Ντίλερ, το οποίο κάνει τον γύρο των ελ-
ληνικών νησιών με τη σύζυγό του και γνωστή σχεδιά-
στρια μόδας Νταϊάν φον Φούστεμπεργκ αλλά και τον
καλό του φίλο, τον δημοσιογράφο του CNN Άντερσον
Κούπερ.

Η παγκοσμίου φήμης designer με καθημερινές
αναρτήσεις στο Διαδίκτυο υμνεί τις ομορφιές των νη-
σιών μας αλλά και τα επικά ηλιοβασιλέματα.

Έτσι αποκαλύφθηκε ότι η VIP παρέα βρέθηκε στην

Αθήνα πριν από μία εβδομάδα, επισκέφθηκε την Ακρό-
πολη κι έπειτα σάλπαρε για τη Δήλο. Μέχρι την προ-
ηγούμενη εβδομάδα το επικό γιοτ βρισκόταν δεμένο
στον Πλατύ Γυαλό της Σίφνου.

Εκεί ήταν η πρώτη φορά που ο Τζεφ Μπέζος απαθα-
νατίστηκε από πελάτες γνωστού εστιατορίου, που τον
αναγνώρισαν αμέσως. Τα φλας των κινητών αναβόσβη-
σαν και η είδηση μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των
Media σε όλο τον κόσμο.

Ο ελληνικής καταγωγής βαθύπλουτος επιχειρημα-
τίας επέλεξε την ηρεμία και τη χαλαρότητα των ελληνι-
κών νησιών λίγο πριν από την αναχώρησή του στα...
αστέρια. Ο κροίσος ετοιμάζει το πρώτο τουριστικό ταξίδι
του εκτός πλανήτη με την κάψουλα New Shepard και
συνεπιβάτες τον αδελφό του Μαρκ και την 83χρονη
Ουάλι Φανκ. 

Τζεφ Μπέζος, 
Τομ Χανκς, 

Κυρ. Μητσοτάκης



Body shaming 
στη Δούκισσα Νομικού; 

«Baby boom» στη σόουμπιζ 

Ο Άκης Πετρετζίκης έγινε μπαμπάς ενός υγιέ-
στατου αγοριού και ανακοίνωσε τα γεννητούρια
με καμάρι στο Instagram. «Ποτέ δεν πίστευα
πως τόση ευτυχία μπορεί να χωρέσει σε μια φω-
τογραφία. Η μαμά Κωνσταντίνα και ο μπαμπάς
Άκης σήμερα ζουν την καλύτερη μέρα της ζωής
τους!», σχολίασε στη λεζάντα της φωτογραφίας,
η οποία απέσπασε περισσότερα από 330.000
likes. Το δωμάτιο στο μαιευτήριο του Αμαρουσί-
ου γέμισε μεμιάς με δεκάδες γαλάζια μπαλόνια,
λουλούδια και δώρα!

Αναστέναξε η Σαντορίνη 

Στο «νησί των θεών» εμφανίστηκαν τα πιο
διάσημα και πολυφωτογραφημένα οπίσθια
του ελληνικού θεάματος, ανεβάζοντας τη θερ-
μοκρασία στο κόκκινο. Η Μάγκυ Χαραλαμπί-
δου ξεκίνησε καλοκαιρινές διακοπές και το
ανακοίνωσε στον λογαριασμό της με επική πό-
ζα, ποστάροντας την πίσω όψη του καλλίγραμ-
μου κορμιού της με φόντο το απέραντο γαλά-
ζιο. Με μια τόση δα λωρίδα ύφασμα η ραδιο-
φωνική παραγωγός φωτογραφήθηκε πρωί
πρωί με την αυγούλα, στέλνοντας τους… χαι-
ρετισμούς της σε followers και ακροατές και
προσφέροντας άφθονο θέαμα. 

Στη Μύκονο παραθερίζει ο Κώ-
στας Σπυρόπουλος. Ο γνωστός
ηθοποιός απολαμβάνει τον
ήλιο και τη θάλασσα στο πλευ-
ρό της συντρόφου του Χριστί-
νας Πολίτη, κρατώντας, ωστό-
σο, χαμηλούς τόνους στα so-
cial media. Ο σκηνοθέτης τον
προηγούμενο χειμώνα βρέθη-
κε στη δίνη του κυκλώνα με το
κίνημα #ΜeToo, ενώ τον Απρί-
λιο κέρδισε τη μάχη για τη ζωή
του, όταν νόσησε βαριά από τον
κορονοϊό. 

Η τέχνη θέλει θυσίες 
Beauté εν μέσω καλοκαιριού για τον
Δημήτρη Σταρόβα, ο οποίος φωτογρα-
φήθηκε στο Διαδίκτυο με βαφή χρωμο-
color στα μαλλιά. Ο συμπαθέστατος μου-
σικός ή ετοιμάζεται για διακοπές με τη
σύντροφό του Άννα Σταθάκη και θέλει
να είναι... σένιος ή ξεκινά νέο τηλεοπτι-
κό πρότζεκτ! «Η ζωή ενός σταρ δεν είναι
πάντα εύκολη», αποκάλυψε ο καλλιτέ-
χνης ποζάροντας βαριεστημένα. 

Στη Μύκονο με…
χαμηλούς τόνους

Κ
ι όμως... Η παρουσιάστρια με τις τέλειες αναλογίες απο-
κάλυψε για πρώτη φορά ότι έχει δεχτεί κριτική για τα κι-
λά της, με το διαδικτυακό ποστ να γίνεται viral. «Αυτό εί-
ναι το σώμα μου. Κάποιες φορές είναι πολύ αδύνατο,

άλλες φορές έχει περισσότερες καμπύλες. Άλλες φορές είναι
εξαντλημένο, άλλες φορές είναι γραμμωμένο. Κατά καιρούς έχει
κριθεί από ξένους, στο παρελθόν έχει κριθεί και από εμένα. Μέχρι
που έγινα μαμά. Και το εκτίμησα. Το θαύμασα. Το αγάπησα», έγρα-
ψε στο Instagram το πρώην τοπ μόντελ και μητέρα δύο παιδιών. Και
η Δούκισσα Νομικού συνέχισε: «Μην αφήνεις κανένα σχόλιο να σε
επηρεάσει. Κανένα “είσαι πολύ αδύνατη, είσαι πολύ ζουμερή, είσαι
πολύ γυμνασμένη, είσαι πολύ αγύμναστη”. Να ξέρεις μόνο ένα
πράγμα: είσαι πολύ… υπέροχη».
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Το καλύτερο δώρο 
Ένα φιλί και μια σφιχτή αγκαλιά ήταν το μεγάλο δώρο της μικρής Άν-

τας στη μέλλουσα μαμά της Χριστίνα Κοντοβά! «Δύο μέρες προσπα-
θούμε να χορτάσουμε αγκαλιές… δεν χορταίνουμε όμως», έγραψε
συγκινημένη η σχεδιάστρια μόδας στο Instagram από την Ουγκάντα,
όπου βρίσκεται με τον σύντροφό της Τζώνη Καλημέρη. Το ζευγάρι
αδημονεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία υιοθεσίας της θετής κόρης
τους και να επιστρέψουν στην Ελλάδα.



O
σοι υποφέρουν από αιμορροϊδοπά-
θεια ξέρουν τον πόνο και τη δυσάρε-
στη αίσθηση, ειδικά τις περιόδους
που το πρόβλημα είναι σε έξαρση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα παραπανίσια κιλά,
το στρες, η ανθυγιεινή διατροφή, το κάπνισμα
και το αλκοόλ επηρεάζουν την εμφάνισή τους. 

«Η αιμορροϊδοπάθεια είναι μια πολύ συχνή
πάθηση, στην οποία οι φλέβες του πρωκτού ή
του ορθού φλεγμαίνουν και διογκώνονται. Οι αι-
μορροΐδες διακρίνονται σε εσωτερικές και εξω-
τερικές. Οι εσωτερικές εμφανίζονται στο ορθό
και συνήθως είναι ανώδυνες, αν και μπορεί να
προκαλέσουν αιμορραγία. Οι εξωτερικές, που
εμφανίζονται ως μικρές διογκώσεις γύρω από
τον πρωκτό, προκαλούν, εκτός από αιμορραγία,
πόνο και κνησμό», μας εξηγεί ο γενικός χει-
ρουργός δρ Αναστάσιος Ξιάρχος. Η κύρια αιτία
εμφάνισής της είναι η δυσκοιλιότητα, η οποία
απασχολεί περίπου το 12% των ανθρώπων παγ-
κοσμίως, με τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε
δεινότερη θέση από τους Ευρωπαίους. Η διατα-
ραχή στην ισορροπία των ορμονών, οι παρενέρ-
γειες των φαρμάκων και η γενετική προδιάθεση
είναι μερικοί από τους λόγους εμφάνισής της.
Υπάρχουν, όμως, και μερικοί άλλοι, που σχετί-
ζονται με τις καθημερινές συνήθειες, όπως εί-
ναι η χαμηλή κατανάλωση ινών, η έλλειψη επαρ-
κούς πρόσληψης υγρών και η μειωμένη κινητι-
κότητα. 

Ο δρ Ξιάρχος μάς εξηγεί τι θα μπορούσαμε να
κάνουμε, ώστε να αποφύγουμε την εμφάνιση ή
την επιδείνωση των αιμορροΐδων. «Η κίνηση θα
πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινότητας, αφού
οι πολλές ώρες στην καρέκλα, τον καναπέ ή το
κρεβάτι όπως και η ορθοστασία μπορεί να προκα-
λέσουν την ανάπτυξη ή την επιδείνωση των αι-
μορροΐδων, λόγω της πίεσης που ασκείται στα αι-
μοφόρα αγγεία της περιοχής του ορθού και του

πρωκτού. Ακόμα και όταν η φύση του επαγγέλμα-
τος υποχρεώνει σε καθιστική ζωή, τα συχνά δια-
λείμματα και η βάδιση μέσα στο δωμάτιο είναι
σωτήρια. Επίσης, η σωματική άσκηση τουλάχι-
στον τρεις φορές την εβδομάδα βοηθά σημαντικά
στην εύρυθμη λειτουργία του εντέρου. Η ανεπαρ-
κής πρόσληψη αδιάλυτων ινών προκαλεί μείωση
του όγκου των κοπράνων και συνεπώς εξαιρετικά
δύσκολη αφόδευση. Όταν αυτή η διατροφή γίνε-
ται κανόνας, οι φλέβες στην πρωκτική περιοχή
δέχονται συνεχώς υψηλή πίεση, οδηγώντας σε
διόγκωση των αιμορροΐδων και σε φλεγμονή. Ο
καλύτερος τρόπος αποφυγής τους είναι μια δια-
τροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες είναι
άφθονες σε λαχανικά, φρούτα και σπόρους και
φτωχή σε κρέας, τυρί, λιπαρά, ζάχαρη, καφεϊνού-
χα και αλκοολούχα ποτά. Καθημερινή συνήθεια
θα πρέπει να γίνει και η κατανάλωση επαρκούς
ποσότητας νερού. Μεταξύ των πολλών επιπτώσε-
ων που έχει το στρες στον οργανισμό, περιλαμβά-
νεται και η δυσκοιλιότητα και, κατ’ επέκταση, η
αιμορροϊδοπάθεια».
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Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης 

kpapakosto@yahoo.gr

Τα παραπανίσια κιλά, το στρες,
η ανθυγιεινή διατροφή, το κάπνισμα 
και το αλκοόλ επηρεάζουν 
την εμφάνισή τους… 

Ανώδυνες επεμβάσεις
«Όσοι υποφέρουν από αιμορροΐδες, εκτός
των άλλων, δεν θα πρέπει να αναβάλουν την
αφόδευση, γιατί κάτι τέτοιο προκαλεί υπερ-
βολική πίεση στα αιμοφόρα αγγεία και στις
πρωκτικές φλέβες. Θα πρέπει να γίνει σε
όλους συνήθεια να πηγαίνουν στην τουαλέ-
τα όταν το νιώθουν, χωρίς καθυστέρηση»,
αναφέρει ο κ. Ξιάρχος. Όταν κάνουμε όλα
τα παραπάνω αλλά το πρόβλημα επιμένει,
τότε θα χρειαστεί να συνταγογραφηθούν
φάρμακα και αλοιφές ή, επί έντονων συμ-
πτωμάτων, να υποβληθεί ο ασθενής σε
επέμβαση. Οι επεμβάσεις, σύμφωνα με
τους ειδικούς, πλέον έχουν γίνει ανώδυνες
και σύντομες, με υψηλής τεχνολογίας μη-
χανήματα υπερήχων, που απαλλάσσουν από
τις ενοχλητικές αιμορροΐδες μια για πάντα.

Δρ Αναστάσιος Ξιάρχος, 
γενικός χειρουργός

Α Ι Μ Ο Ρ Ρ Ο Ϊ Δ Ε Σ :
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Μ
έσα από τον μύθο, κατανοούμε κα-
λύτερα τη φύση του πλανήτη Ουρα-
νού, που προκάλεσε τον δικό του βί-

αιο θάνατο, κρατώντας τα παιδιά του στα Τάρ-
ταρα ή, αλλιώς, στη γήινη μήτρα. Η σύζυγός
του, η Γαία, τον ήθελε νεκρό γιατί ήταν τύραν-
νος που βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους.
Αυτή η περίπλοκη ιστορία μάς δίνει μια ιδέα
για τη στασιμότητα και τις επαναστάσεις που
πυροδοτούνται από τον Ουρανό. Στο τέλος,
όμως, η ομορφιά (Αφροδίτη) γεννιέται, η πιο
πολύτιμη και η ευγενέστερη, αλλά μέσα από
το αίμα, τον ευνουχισμό και τη ρήξη της εξου-
σίας! Γι’ αυτό η αστρολογική εικόνα του Ουρα-
νού είναι αρκετά αντιφατική. Είναι ο θεός των
Ουρανών, είναι ο Μεγάλος Αφυπνιστής, που
μας δίνει την ώθηση να είμαστε διαφορετικοί,
ριζοσπαστικοί, ανεξάρτητοι και ελεύθεροι, να
ξεπεράσουμε τους περιορισμούς της κοινω-
νίας, του κόσμου και αυτής ακόμα της φύσης.
Ο Ουρανός εκδηλώνει τα άκρα της απότομης
αλλαγής, που συχνά έχει ΚΑΙ καταστροφικές
συνέπειες. Συνδέεται, επίσης, με τις επανα-
στάσεις και περικλείει τις έννοιες της εκκεν-
τρικότητας, της δημιουργίας αλλά και της με-
γαλοφυΐας.

Βάσει του μύθου, μπορούμε να κατανοή-
σουμε γιατί ο Ουρανός είναι σε πτώση στο ζώ-
διο του Ταύρου. Επειδή, απλώς, ο Ταύρος
συμβολίζει τη Γαία (Γη), η οποία τον πρόδωσε
και ώθησε τον γιο της, τον Κρόνο, να τον ευ-
νουχίσει και να σφετεριστεί την εξουσία του. Ο
Ουρανός στον Ταύρο, λοιπόν, πληγώνει όσο σε
καμία άλλη θέση, τον πλανήτη Γη και τους αν-
θρώπους.

Οι χρονιές που γνωρίζουμε πως ο Ουρανός
βρισκόταν στον Ταύρο ήταν οι: 2018-2025,
1934-1942, 1850-1859, 1767-1775, 1683-1691,
1599-1607, 1515-1524, 1432-1440, 1348-1356,
1264-1272, 1180-1189. Τα γεγονότα που παρα-
τηρούνται με μεγάλη συχνότητα όσο διαρκεί
αυτή η διέλευση είναι τα εξής:

α) Μεγάλοι σεισμοί και εκρήξεις ηφαιστείων.
β) Πόλεμοι, επαναστάσεις, εξεγέρσεις. γ) Θανα-
τηφόρες επιδημίες και πείνα. δ) Ακραία καιρικά
φαινόμενα. ε) Φυσικές καταστροφές, κομήτες
κ.λπ. στ) Τεχνολογικές, επιστημονικές ανακαλύ-
ψεις και εξερευνήσεις. ζ) Εκρήξεις, πυρκαγιές
και άλλες καταστροφές. η) Γυναικεία χειραφέτη-
ση. θ)  Ύφεση και άλλα οικονομικά γεγονότα. ι)
Διώξεις Εβραίων. ια) Κυνήγι μαγισσών, νέες θρη-
σκευτικές τάσεις ή αιρέσεις. ιβ) Ναυάγια.

Κριός
(21/3-20/4)
Φροντίστε να μην υπερβάλλετε
ούτε να ενδώσετε σε κάποιον
πειρασμό, καθώς οι επόμενες
ημέρες θα σας φέρουν αντιμέτω-
πους με τις συνέπειες των ενερ-
γειών σας. Υπερασπιστείτε αυτά
που έχετε καταφέρει και αυτά
που έχετε δρομολογήσει. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Φροντίστε να μη λάβετε σοβαρά
υπόψη κάποιες αρνητικές σκέ-
ψεις, ούτε να στηρίζεστε υπερβο-
λικά στην υπόσχεση μιας αόριστης
υποστήριξης. Θα υπάρξει μια στα-
θερή, αργή όμως εξέλιξη των οι-
κονομικών σας.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Θα πρέπει να κάνετε ό,τι περνά
από το χέρι σας για να υποστηρί-
ξετε τα οικονομικά σας. Έξοδα
συντήρησης ακίνητης περιουσίας,
αναβάθμισης ενός εξοπλισμού ή
του χώρου όπου ζείτε ή εργάζεστε
θα σας απασχολήσουν. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Πρέπει να επωφεληθείτε από
κάθε εξέλιξη και κάθε ευκαι-
ρία, όσος κόπος και αν χρειάζε-
ται εκ μέρους σας. Να θυμάστε
ότι οι υποσχέσεις τρίτων πρέ-
πει να συνοδεύονται και από
έργα, ώστε να είναι ξεκάθαρο
το τοπίο γύρω σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Δίας επεμβαίνει θετικά και πάλι
στα ερωτικά σας δρώμενα και σε
κάποιους δίνει μια δεύτερη ευκαι-
ρία. Άλλους σας αποτρέπει από
μια συνεργασία που δεν είναι καλά
οργανωμένη. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η μέρα έχει λόγο στις αισθηματι-
κές σας υποθέσεις και τις σχετικές
σας πρωτοβουλίες. Ευνοείστε
όσοι είστε διατεθειμένοι να κάνετε
τις απαραίτητες, έξυπνες παραχω-
ρήσεις προς όφελος της συναι-
σθηματικής σας ισορροπίας και
της εξέλιξης. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Άρης δεν βοηθά να είστε ου-
σιαστικοί στην επικοινωνία και
αρκετά διπλωμάτες την κατάλ-
ληλη στιγμή. Η Αφροδίτη, όμως,
ορίζει ένα διάστημα με πολλά
ενδιαφέροντα, αλλαγές του
τρόπου ζωής και μεγαλύτερης
αισιοδοξίας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η μέρα βοηθά να τακτοποιήσετε
οικονομικές υποθέσεις, να κα-
λύψετε υποχρεώσεις αλλά και
να διατηρήσετε τα έξοδά σας
υπό έλεγχο. Λύσεις της τελευ-
ταίας στιγμής θα βρεθούν ή θα
συμβούν ανατροπές στο ευρύτε-
ρο περιβάλλον.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η μέρα ευνοεί μια πιο συντηρητι-
κή διαχείριση του περιεχόμενου
του πορτοφολιού σας. Φροντίστε
να είστε πιο ευέλικτοι, λιγότερο
εύπιστοι και αρκετά προνοητικοί,
ακόμα και όταν όλα γύρω σας
φαίνεται να εξελίσσονται ικανο-
ποιητικά.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Κάποια γεγονότα προβλέπονται
πιεστικά, αλλά δεν πρέπει να χάσε-
τε την πίστη και την ορατότητα του
στόχου σας. Τα τυχαία γεγονότα δεν
έχουν τη δύναμη που θέλετε να
τους αποδώσετε! 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα προσπαθείτε να επανα-
φέρετε την κατάσταση γύρω σας
σε τάξη. Η μέρα σάς βοηθά να ξε-
περάσετε εμπόδια και να δρομο-
λογήσετε κάποιες επαγγελματι-
κές επαφές για διερεύνηση νέων
δραστηριοτήτων.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Αφροδίτη συμβάλλει στην ολο-
κλήρωση κάποιων νέων γνωρι-
μιών ή συντομεύει κατά πολύ τον
ενθουσιασμό σας. Επίσης, επη-
ρεάζει την κοινωνική σας ζωή
και την έκφραση των ταλέντων
σας. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΠότε βρισκόταν ο Ουρανός στον 
Ταύρο στο παρελθόν και τι είχε γίνει;
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Οσοι περιγέλασαν τη ρήση του Αλέξη Τσίπρα
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «πρέπει να στρίψει αριστερά
για να κερδίσει το Κέντρο» αγνοούν ότι στην

πολιτική η ευθεία οδός δεν είναι (πάντα) η συντο-
μότερη. Ούτε η ασφαλέστερη. Την πλάγια οδό επέ-
λεξε, λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός, απευθυνό-
μενος σε ακροατήριο εξόχως κομματικό (συνεπώς
αριστερό όσο επιβάλλουν οι μηχανισμοί και οι
εσωτερικοί συσχετισμοί της Κουμουνδούρου)
όταν τους είπε ότι νίκη στις εκλογές δίχως το Κέν-
τρο, τον «μεσαίο χώρο» δηλαδή, είναι όνειρο απα-
τηλό. Επειδή, όμως, οι «διαφορές απόψεων» με
τους Τσακαλώτο, Φίλη, Σκουρλέτη και τα άλλα παι-
διά παραμένουν χαώδεις, χάραξε πορεία για έναν
κυκλωτικό, πλην αριστερό, ελιγμό προς το Κέντρο,
ώστεναέχουνέωςτιςεκλογέςναπορεύονται.Διό-
τι η κοινή πορεία όλων των τάσεων που, μαζί και
αντάμα, συγκροτούν τον ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει κάπου
μετά εκλογές, όποτε γίνουν και ανεξαρτήτως απο-
τελέσματος. Είτε η αριστερή αντιπολίτευση θα ευ-
θυγραμμιστεί με την ηγεσία είτε θα έχει την τύχη
όσων έφυγαν νωρίς.

Η επιδιωκόμενη στροφή προς το πολιτικό Κέν-
τρο μέσω μιας αριστερής ρητορικής είναι το πρώτο
από τα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης του κόμ-
ματοςτηςαξιωματικήςαντιπολίτευσης.Καισυνδέ-
εται άμεσα με το δεύτερο: την προσπάθεια του Αλ.
Τσίπρα να θέσει μέλη και στελέχη σε προεκλογική
ετοιμότητα. Εκλογές, βέβαια, δεν ζήτησε, παρά τη
σκληρή κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση.
Έδειξε, ωστόσο, ότι δεν αποκλείει εκλογικό αιφνι-
διασμό. Πότε; Με «άγνωστο Χ» την εξέλιξη του τέ-
ταρτου κύματος της πανδημίας, το οποίο ως «με-
τάλλαξη Δέλτα» δεν κτυπά πλέον την πόρτα μας
αλλά την έχει δρασκελίσει, αμέσως μετά το καλο-

καίρι. Ή τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου.
Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι ο Κυρ. Μητσο-
τάκης, παρότι βεβαιώνει για την εξάντληση της τε-
τραετίας, κρατά την εκλογική πόρτα ανοιχτή. Η
αναβολή, δι’ επισήμου δηλώσεως, του ανασχημα-
τισμού και η, ελέω Ζάεφ, ματαίωση της κύρωσης
των μνημονίων συνεργασίας με τη Βόρεια Μακε-
δονία κάνουν την εκτίμησή τους βεβαιότητα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «εκλογές
που δεν θα αργήσουν» και για «κάλπες που δεν
αργεί η ώρα που θα στηθούν» και κάλεσε για νίκη
έστω με μία ψήφο διαφορά, ώστε πρώτος να πάρει
την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Να είναι
τυχαίο ότι σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης τύ-
που Πορτογαλίας, στην οποία οι Σοσιαλιστές του
Αντόνιο Κόστα κυβερνούν άλλοτε με την ανοχή
και άλλοτε με τη στήριξη του ΚΚ και του «Μπλόκο
της Αριστεράς», διακινείται τελευταία από εξέ-
χοντα στελέχη της «προοδευτικής συμμαχίας»;
Πρόκειται, βέβαια, για σενάριο επιστημονικής
φαντασίας, καθώς, εκτός από τη συναίνεση των
Γεννηματά, Κουτσούμπα και Βαρουφάκη, προ-
ϋποθέτει και ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πιθανό-
τητα στην οποία ουδείς σήμερα θα στοιχημάτιζε

έστω και ένα σεντ. Επειδή, όμως, η ελπίδα πεθαί-
νει τελευταία, κυρίως, όμως, επειδή όλο και κά-
ποιο καρότο χρειάζεται ο κομματικός μηχανισμός
ώστε να κινηθεί, ο Αλ. Τσίπρας αναζητά στον χώρο
του Κέντρου, στον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης απο-
δεδειγμένα κυριαρχεί, τις ψήφους με τις οποίες
θα καλύψει τη διαφορά του από την κυβέρνηση.

Αν θυμίσουμε το πολιτικό προφίλ των ανθρώ-
πων που συναποτελούν, μάλλον κοινωνικά και οι-
κονομικά παρά πολιτικά, τον «μεσαίο χώρο», ο
οποίος δεν μετανάστευσε μαζικά στον ΣΥΡΙΖΑ
ούτε έμεινε ασάλευτος στο ΚΙΝ.ΑΛ., αλλά έδωσε
κριτική στήριξη στο κυβερνών κόμμα, μάλλον
πρόκειται για απονενοημένο εγχείρημα. Η πολιτι-
κή έρευνα κάνει λόγο για εκλογείς νέους, κυ-
ρίως, σε ηλικία, ενταγμένους στην παραγωγή, κα-
τά πλειοψηφία επιστήμονες ή επαγγελματίες,
αποφοίτους ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης,
αμετακίνητα ευρωπαϊστές, με υψηλό πολιτικό
κριτήριο αλλά και απέχθεια προς τους επαγγελ-
ματίες πολιτικούς και τις επαγγελίες τους. Το ζη-
τούμενο συνεπώς για έναν πολιτικό φορέα ώστε
να προσεγγίσει αυτήν τη «μάζα» ψηφοφόρων δεν
είναι η «αριστερή» ή «δεξιά» στροφή. Δεν είναι τα
«ριζοσπαστικά» νεφελώματα και οι διαβεβαι-
ώσεις του τύπου «δεν θέλουμε να νικήσουμε τη
Δεξιά για να ξαναβρεθούμε σε καρέκλες εξου-
σίας, αλλά για να επανέλθει η Δικαιοσύνη». Είναι
η πειστική απάντηση στις ανησυχίες και τα αιτή-
ματά τους. Και αυτό το γνωρίζει ο Αλ. Τσίπρας.
Αφήνει, όμως, στην επόμενη εκλογική αναμέτρη-
ση να κάνει ό,τι δεν έκανε αυτός τα δύο, έως τώρα,
χρόνια που βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Το ξε-
καθάρισμα των τάσεων και την ομογενοποίηση
του ΣΥΡΙΖΑ υπό έναν αρχηγό.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Στην πολιτική η ευθεία δεν
είναι (πάντα) η συντομότερη και
ασφαλέστερη οδός. Για αυτό
και ο Αλέξης Τσίπρας εξήγγειλε την
«αριστερή στροφή προς το Κέντρο»,
αφήνοντας τις επόμενες εκλογές να
ξεκαθαρίσουν το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ

Από πού πάνε για το (πολιτικό) Κέντρο;

Πρώτα από όλα, καταλαβαίνω όσους έχουν
επιφυλάξεις για το εμβόλιο. Κανείς δεν πά-
ει χαρούμενος να κάνει οποιοδήποτε εμ-

βόλιο. Θα έλεγα απλώς σε αυτούς ότι μια βόλτα
στις εντατικές και μια συζήτηση με ανθρώπους
που έχασαν τους δικούς τους από τον κορονοϊό θα
τους έπειθαν.

Δεύτερον, συμφωνώ ότι υπάρχουν κατηγο-
ρίες συνανθρώπων μας που για ιατρικούς λό-
γους δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Όπως
κατανοώ και εκείνες τις νεοναζιστικές και ψε-
κασμένες γραφίδες που, αφού αρχικά προσπά-
θησαν να μας πείσουν ότι ο κορονοϊός είναι μια
απλή γρίπη, στη συνέχεια θέλησαν να μας πεί-
σουν ότι ο Γκέιτς θέλει να μας βάλει το τσιπάκι.
Τώρα σκαρφίστηκαν στρατόπεδα συγκέντρωσης
για τους ανεμβολίαστους.

Αυτές τις γραφίδες τις πληρώσαμε ακριβά στο
παρελθόν, αλλά τις κατανοώ γιατί ως… βρικόλα-
κες της νέας εποχής έχουν μάθει να πλουτίζουν
καλλιεργώντας διχασμούς και φαντασιώσεις. Εί-
ναι ακριβώς σαν τους ναζί αξιωματικούς του Χίτ-

λερ που, ομοφυλόφιλοι οι ίδιοι, είχαν βάλει σκοπό
να εξαφανίσουν όποιον είχε άλλη σεξουαλική επι-
λογή, καθώς δημοσίως το έπαιζαν αρρενωποί.

Τα παραπάνω για να μη νομίζουν ότι τρώμε σα-
νό, όπως θέλουν να ταΐζουν τους ελάχιστους και
εναπομείναντες αναγνώστες τους, οι οποίοι δεν
τους έχουν πάρει ακόμη είδηση. Εκείνους όμως
που δεν κατανοώ είναι όλους όσοι επιχειρούν να
μας πείσουν ότι το να μην κάνουν εμβόλιο αποτε-
λεί πολιτική στάση. Ότι, τάχα μου δήθεν, είναι αντι-
συστημικοί και δεν είναι… πρόβατα.

Όλους αυτούς που την επικίνδυνη για το κοι-
νωνικό σύνολο συμπεριφορά τους την έχουν κά-

νει ιδεολόγημα. Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι
από όλες τις κατηγορίες των αντιδρώντων στο
αυτονόητο. Διότι με αυτό τον τρόπο, ωμά και ξε-
διάντροπα, κτίζουν καριέρες και εξαπατούν τους
γύρω τους.

Αν το θέμα του εμβολιασμού τους δεν επηρέαζε
τη ζωή των υπολοίπων, δικαίωμά τους θα ήταν να
κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά το… δικαίωμά τους να
γίνεται απαίτηση για να μην επιστρέψουμε οι υπό-
λοιποι στις ζωές μας είναι φασισμός. Η κυβέρνη-
ση πρέπει με σταθερότητα να συνεχίσει τη στρατη-
γική στήριξης των πολιτών που έχουν εμβολια-
στεί. Να συνεχίσει να τους δίνει περισσότερες
ελευθερίες προτού το «Δ» κύμα χτυπήσει όλους
μας. Προτού μας φέρει πάλι στο σημείο μηδέν. Θα
είναι κρίμα και άδικο, ενώ μπορούμε να πάρουμε
τις ζωές μας πίσω, κάποιοι ψεκασμένοι ή μπίζνε-
σμαν να μας τις κλέψουν πάλι.

Για να τελειώνουμε. Δεν είναι αντισυστημικοί
όσοι δεν κάνουν εμβόλια. Αν δεν είναι ανόητοι,
απλώς κάνουν δουλειές. Πολιτικές, οικονομικές,
μιντιακές. Τόσο απλά...

Είναι αντισυστημικοί όσοι δεν εμβολιάζονται;

Αυτές τις γραφίδες τις πληρώσαμε
ακριβά στο παρελθόν, αλλά τις
κατανοώ γιατί ως… βρικόλακες 
της νέας εποχής έχουν μάθει 
να πλουτίζουν καλλιεργώντας
διχασμούς και φαντασιώσεις


