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Π
οτέ άλλοτε ένα κόμμα, στην πολιτική Ιστο-
ρία παγκοσμίως, δεν πορεύτηκε με οδη-
γό τη διάδοση χαλκευμένων ειδήσεων
εναντίον αντιπάλων του όσο ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή είναι μια σπάνια πρωτιά και πρέπει να του την
αναγνωρίσουμε! Στα δύο χρόνια που βρίσκεται στη
θεσμική θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το
κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει μια αξιομνημόνευτη
παραγωγή fake news. 

Πρωταγωνιστής στη διακίνηση των κάλπικων
«αποκαλύψεων» είναι ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουρ-
γός, τόσο από το βήμα της Βουλής όσο και μέσα από
συνεντεύξεις ή δημόσιες τοποθετήσεις του. Τι να
πρωτοθυμηθεί κανείς; Ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός
συνελήφθη επί ΣΥΡΙΖΑ; Για το πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και

«έφαγε πόρτα»; Για το δήθεν πρόστιμο που επιβλή-
θηκε σε ηλικιωμένο επειδή η μάσκα δεν κάλυπτε το
πρόσωπό του; Ωστόσο, μοναδικό χάι λάιτ αποτελεί η
δήλωση «πουλάνε ελπίδα με εμβόλιο που δεν υπάρ-
χει - ας μοιράσουν το εμβόλιο της γρίπης που υπάρ-
χει»!

Ακάματος εργάτης στη φάμπρικα των fake news
αποδεικνύεται και το πρωτοπαλίκαρο της Κουμουν-
δούρου από τα Σφακιά. Ο Παύλος Πολάκης, σε κάθε
ευκαιρία, επιχειρεί να σαμποτάρει την εθνική προ-
σπάθεια των εμβολιασμών και να ναρκοθετήσει τη
δημόσια υγεία, διασπείροντας ψέματα. Την προσπά-
θεια του αψύ Κρητικού συνδράμουν άοκνα, δύο χρό-
νια τώρα, οι Παππάς, Σκουρλέτης, Ηλιόπουλος, Σπίρ-
τζης, Κατρούγκαλος, Γιαννούλης, Μπάρκας, Φίλης,
που «πυροβολούν» κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία

και νομοσχέδιο. Όπως το Εργασιακό, που δέχθηκε
μπαράζ ψευδών δημοσιευμάτων, προκειμένου να
παραπληροφορηθεί η κοινή γνώμη για ένα τόσο
ευαίσθητο ζήτημα. 

Μόνιμος στόχος των πλαστών ειδήσεων είναι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και οι πέριξ αυτού. Ούτε η
16χρονη κόρη του, Δάφνη, γλίτωσε από τα τρολ του
Διαδικτύου. Κατηγορήθηκε ότι έχει συστήσει ΜΚΟ
για τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα. Ωστό-
σο, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα σχολικό project και τί-
ποτα περισσότερο… 

Όμως, ο ανεμιστήρας του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να
πετάει τη λάσπη που παράγουν οι «σύντροφοι». Για
την επέτειο «ΣΥΡΙΖΑ: 2 χρόνια fake news» θα μπο-
ρούσε κάποιος να ευχηθεί «να τα εκατοστίσει», αλλά
αυτό έχει συμβεί ήδη! 
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Λάσπη στον ανεμιστήρα του ΣΥΡΙΖΑ
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Π
εραιτέρω αναπροσαρμογή στη
στρατηγική της επεξεργάζεται η
κυβέρνηση, μετά τις ανακοινώ-
σεις του Νίκου Χαρδαλιά για το τέ-

λος στα «ορθάδικα», με το βλέμμα σε νυχτε-
ρινά κέντρα και clubs που αποτελούν, κατά
τα φαινόμενα, εστίες υπερμετάδοσης ανά-
μεσα στους νεότερους πολίτες. Κάπως έτσι,
στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον οι κλειστοί
χώροι εστίασης και διασκέδασης που η κυ-
βέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα επαναλει-
τουργήσουν από τις 15 του μήνα, είτε ως
«αμιγείς» (ήτοι μόνο για εμβολιασμένους)
είτε ως «μικτοί», με τη δυνατότητα και ανεμ-
βολίαστων πολιτών να προσέρχονται σε αυ-
τούς με τη χρήση μοριακού ή rapid test. 

Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων
και η πλημμελής τήρηση των μέτρων σε αυ-
τούς τους χώρους, όμως, φέρνει δεύτερες
σκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, με τα κυβερ-
νητικά στελέχη να επεξεργάζονται διάφορα
σενάρια, όπως οι χώροι αυτοί να λειτουργή-
σουν μεν στις 15 του μήνα, αλλά αποκλειστι-
κά ως «αμιγείς», ήτοι μόνο για εμβολιασμέ-
νους και όσους έχουν νοσήσει. Ήδη, δε, αρ-
κετές επιχειρήσεις ακολουθούν το παρά-
δειγμα του νυχτερινού κέντρου «Ποσειδώ-
νιον» και προαναγγέλλουν την επαναλει-
τουργία τους μόνο ως αμιγείς χώροι, με πρό-
σφατο παράδειγμα το θέατρο «Παλλάς», που
ανήκει στον όμιλο «Θεατρικές Σκηνές» και
θα ανεβάσει από φθινόπωρο το «Τρίτο Στε-
φάνι», αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή
νοσήσαντες. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Politi-
cal», στο κυβερνητικό επιτελείο έχουν συζη-
τηθεί διαφορετικά σενάρια για τους κλει-
στούς χώρους, με την απόφαση να «κλειδώ-
νει» τις επόμενες μέρες. Τα τρία σενάρια που
έχουν τεθεί επί τάπητος είναι: 
� Να ανοίξουν τα μαγαζιά ως έχουν, δηλαδή

όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Αυτό το σενά-
ριο, βέβαια, παρουσιάζει δυσκολίες, λόγω
της αύξησης των κρουσμάτων και της ανη-
συχίας που υπάρχει σε κυβέρνηση και ει-
δικούς. 

� Να ανοίξουν όλοι οι κλειστοί χώροι (μπαρ,
εστίαση και μπουζούκια) μόνο για εμβο-
λιασμένους. 

� Να ανοίξουν οι χώροι σε εστίαση και δια-
σκέδαση πιο μετά, από τις 15 Ιουλίου, ανά-

λογα με την επιδημιολογική εικόνα της
χώρας, προκειμένου να μην υπάρξει επι-
πλέον διασπορά. 
Αναμφίβολα, στη συζήτηση που γίνεται

λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι συνταγματικοί
περιορισμοί μιας τέτοιας απόφασης, αν και
κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι, ει-
δικά στην εστίαση, δεν υφίσταται περιορι-
σμός στους εξωτερικούς χώρους εστιατο-
ρίων και καφετεριών, οι οποίοι λειτουργούν
κανονικά για όλους. Υπό αυτό το πρίσμα, η
πιθανότητα να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο
λειτουργία των κλειστών χώρων είναι μεγά-

λη, προκειμένου να υπάρξει ανάσχεση της
διασποράς και ένα πιο ελεγχόμενο περιβάλ-
λον ως προς αυτήν τη δραστηριότητα. 

Πρώτα χαμόγελα
Την ίδια ώρα και ενώ τα κυβερνητικά στε-

λέχη εκπέμπουν μονότονα στο τέμπο ενός
προσκλητηρίου για εμβολιασμό, τα πρώτα
χαμόγελα στο Μαξίμου εμφανίστηκαν ξανά,
με δεδομένα τα νούμερα από τα ραντεβού για
εμβόλιο.  Είναι ενδεικτικό ότι στις 4 Ιουλίου
κλείστηκαν 26.590 ραντεβού για εμβόλιο και
την επόμενη μέρα, στις 5 Ιουλίου, το νούμερο

εκτοξεύτηκε στις 111.849 ραντεβού. Μάλιστα,
η τάση συνεχίστηκε και στις 6 Ιουλίου με
103.353 ραντεβού. Καλύτερη, όμως, είναι η
εικόνα και στις ηλικιακές ομάδες 18-24 ετών
και 25-29 ετών, όπου και εστιάζεται, πλέον, το
πρόβλημα με τη μετάλλαξη Δέλτα. Στους 18-
24 ετών, από τα 5.495 ραντεβού που κλείστη-
καν στις 4 Ιουλίου, στις 5 του μήνα κλείστηκαν
23.875 και στις 6 Ιουλίου 22.116 νέα, με τους
νέους να εμφανίζονται προφανώς προβλη-
ματισμένοι από τα καινούργια δεδομένα. Όσο
για τους 25-29 ετών, τις ίδιες μέρες έκλεισαν
14.525 και 13.018 ραντεβού αντίστοιχα.  Όσο
για την επαναφορά της χρήσης μάσκας γενι-
κώς σε εξωτερικούς χώρους, φαίνεται ότι
αυτό θα συζητηθεί στην Επιτροπή Λοιμωξιο-
λόγων σήμερα, αλλά τόσο κυβερνητικά στε-
λέχη όσο και μέλη της Επιτροπής εκτιμούν
πως δεν χρειάζεται αλλαγή της σύστασης,
αλλά υπόμνηση ότι οι πολίτες πρέπει να φο-
ρούν τη μάσκα σε σημεία συνωστισμού, όπως
εμπορικούς δρόμους ή πολυσύχναστα σοκά-
κια νησιών. Είναι, όμως, πιθανό, όπως έχει
γράψει εγκαίρως η «Political», η καθολικότη-
τα να επανέλθει σε όσες περιοχές περνούν
στο «κόκκινο». 

Τα τρία νέα σενάρια στο τραπέζι

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Σκανάρισμα με… χρώματα
Μπορεί μέσα στις επόμενες ώρες να
αποφασίζεται αν οι κλειστοί χώροι
στην εστίαση και στη διασκέδαση θα
ανοίξουν μόνο για εμβολιασμένους,
αλλά η εφαρμογή επαλήθευσης των
ευρωπαϊκών ψηφιακών πιστοποιητι-
κών Covid-19 είναι σχεδόν έτοιμη.
Και θα είναι διαθέσιμη από τις 15 Ιου-
λίου, σύμφωνα με πληροφορίες του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης.
Την εφαρμογή επαλήθευσης των ευ-
ρωπαϊκών ψηφιακών πιστοποιητικών
Covid-19 θα μπορεί να «κατεβάσει»
εύκολα και απλά ο ιδιοκτήτης του χώ-
ρου εστίασης ή ο υπεύθυνος του κατα-
στήματος, για να μπορεί να ελέγχει τη
γνησιότητα του πιστοποιητικού, το
οποίο θα δείχνει μόνο το όνομα του κα-
τόχου για τον έλεγχο της ταυτοπροσω-
πίας - και κανένα άλλο στοιχείο.
Το πιστοποιητικό θα σαρώνεται και αυ-

τόματα η εφαρμογή θα δείχνει το αντί-
στοιχο χρώμα. Ανάλογα με το τι διαβά-
ζει, θα υπάρχει και το αντίστοιχο χρώ-
μα. Το πράσινο θα αφορά στους εμβο-
λιασμένους ή όσους έχουν νοσήσει, το
κίτρινο θα «πιάνει» την περίπτωση των
τεστ και το κόκκινο τα μη έγκυρα πι-
στοποιητικά.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι κάθε επι-
χείρηση, με βάση τη δήλωσή της, θα
δέχεται πράσινο και κίτρινο, ενώ -
όπως έχει ξεκαθαριστεί- ο έλεγχος θα
γίνεται χωρίς να κρατούνται δεδομένα
ή ιστορικό ελέγχων, καθώς υλοποιεί-
ται σε απόλυτη συνεννόηση και με βά-
ση τις κατευθύνσεις της Αρχής Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
ίδια εφαρμογή αναμένεται να χρησι-
μοποιηθεί στα ταξίδια με πλοία και, αν
χρειαστεί, και στις μετακινήσεις εντός
νομών με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τι θα γίνει με κλειστούς 
χώρους και μάσκες…



«Η
κυβέρνηση ουδέποτε υποχώ-
ρησε από τη δέσμευσή της να
είναι κοντά στους πολίτες, ειδι-
κά στους πιο αδύναμους, με έρ-

γα ουσίας και όχι επικοινωνίας», επισήμανε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαι-
νιάζοντας χθες το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου,
ανήμερα την επέτειο δύο χρόνων διακυβέρνη-
σης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Αναφε-
ρόμενος στη μέρα, τόνισε: «Συμπληρώνονται
δύο χρόνια από τη μέρα που ο ελληνικός λαός
εμπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της χώρας στην
κυβέρνησή μας. Και πράγματι δεν θα μπορούσα
να φανταστώ πιο συμβολική επίσκεψη από τη
σημερινή. Εγκαινιάζουμε ένα πρότυπο πολυδύ-
ναμο Κέντρο Υγείας, εδώ στο Κερατσίνι, που θα
καλύψει τις ανάγκες δεκάδων χιλιάδων συμπο-
λιτών μας, από το Κερατσίνι, από τη Δραπετσώ-
να, από το Πέραμα. Είναι η καλύτερη απόδειξη
ότι, παρά τις μεγάλες κρίσεις που κληθήκαμε να
διαχειριστούμε τους τελευταίους 18 μήνες, η
κυβέρνηση ουδέποτε υποχώρησε από τη δέ-
σμευσή της να είναι κοντά στους πολίτες».

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας τόνισε
ότι «όπως έχει δώσει εντολή ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, το οποιοδήποτε έργο εγκαινιάζεται
πλέον στον χώρο της Υγείας θα έχει κτιριακές
υποδομές, προσωπικό, εξοπλισμό, σίτιση, φύ-
λαξη και θα παραδίδεται στους πολίτες με όλες
τις υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι προς όφελός
τους», ενώ ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης υπογράμμισε ότι «εγκαινιάζεται ένα
από τα πιο σύγχρονα, αστικού τύπου, Κέντρα
Υγείας της χώρας και παραδίδεται στους κατοί-
κους του Κερατσινίου, του Περάματος και των
γύρω περιοχών». Οι βουλευτές Α’ και Β’ Πειραιά
του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είχαν κληθεί να παρα-
στούν στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Κερα-
τσινίου - Δραπετσώνας, δεν παρέστησαν και
εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία κά-
νουν λόγο για «υποκριτική φιέστα» σε ένα υπο-
στελεχωμένο Κέντρο Υγείας, «κλέβοντας», μά-
λιστα, υγειονομικό προσωπικό από δομές υγεί-
ας γειτονικών δήμων. 

Δύο χρόνια συμπληρώνονται από την εκλογική νίκη της Νέας
Δημοκρατίας και η πανδημία, που απειλεί ξανά κοινωνία και οι-
κονομία, αντί να ενώνει για την αντιμετώπισή της και τις πολυ-
ποίκιλες επιπτώσεις της, διχάζει και εκτοξεύει σε δυσθεώρητα
ύψη την εφ’ όλης της ύλης πολιτική αντιπαράθεση.

Σε αυτό το πολιτικό κλίμα και πνεύμα οι επικοινωνιακοί επι-
τελείς της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κρατήσουν «ψηλά
στην ατζέντα την έξαρση της πανδημίας», κατηγορώντας τον
πρωθυπουργό πως όχι μόνο «τα έκανε μπάχαλο», αλλά συγ-
χρόνως επιμένει στον διχασμό και στη «μετάθεση των ευθυνών

στους πολίτες».
Ταυτόχρονα θα ανοίξουν τη βεντάλια της αντιπαράθεσης σε

όλα τα θέματα της «καυτής» πολιτικής επικαιρότητας, όπως ο
τουρισμός και η οικονομία. Με αφορμή την ανησυχητική αύξη-
ση των κρουσμάτων και τα έκτακτα μέτρα που παίρνει η κυβέρ-
νηση, ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. καταγγέλλει την κυβέρνηση γιατί μετά τα
μηνύματα εφησυχασμού που εξέπεμψε «παίζει στα ζάρια τόσο
την υγειονομική θωράκιση των πολιτών όσο και την οικονομία
και τον τουρισμό».

Την μπαγκέτα της γενικής επίθεσης «εφ’ όλης της ύλης και

σε όλα τα μέτωπα» την έχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμέ-
νεται να ασκήσει «σκληρή κριτική για τις αστοχίες και τις αντι-
φάσεις της κυβέρνησης» τόσο σε τηλεοπτική του συνέντευξη
όσο και στις περιοδείες που αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα από
τη Θεσσαλονίκη και προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας
στην Κρήτη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. έχει «πάρει το πρόγραμμα υπό
μάλης» και στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που σήμανε η Εθνική
Προγραμματική Συνδιάσκεψη θα «οργώσει όλη την Ελλάδα».

Γ. Σπ. Παργινός

ΟΟ Αλέξης Τσίπρας αρχίζει περιοδείες με το «πρόγραμμα υπό μάλης» 
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Ειρωνικά μειδιάματα προκάλεσε στη Χαριλάου Τρικούπη η
ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας προς στο Κίνημα Αλλαγής που
απηύθυνε δημοσίως χθες το κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Νί-
κος Φίλης. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, μι-
λώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, κάλεσε το ΚΙΝ.ΑΛ. «με τους δι-
κούς του όρους και προϋποθέσεις» να συμμετάσχει σε μια προ-
οδευτική αριστερή διακυβέρνηση της χώρας, όταν γίνουν οι
εκλογές με την απλή αναλογική. Σε μια προσπάθεια, μάλιστα, να
ισχυροποιήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτό το κάλε-
σμα, επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τις εσωκομματικές αναταρά-
ξεις του Κινήματος, υποστηρίζοντας ότι «το ΚΙΝ.ΑΛ. διχάζεται. Ο
κεντρικός πολιτικός λόγος του έχει αντιφατικά στοιχεία. Να μη
γίνει παρακολούθημα της Ν.Δ., όπως συνέβη στο παρελθόν με
το ΠΑΣΟΚ». 

Στο ΚΙΝ.ΑΛ. δεν φάνηκαν να αιφνιδιάζονται. Εκτιμούν ότι τέ-
τοιου είδους πρωτοβουλίες είναι δείγματα πανικού. Θεωρούν ότι
επειδή στην Κουμουνδούρου δεν μπορούν να ανακτήσουν τον
πολιτικό τους βηματισμό και δεν έχουν βρει πειστικό αφήγημα
απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, προβαίνουν σε κινήσεις
απελπισίας, οι οποίες το επόμενο διάστημα θα κορυφωθούν. Στο

ίδιο ύφος ήταν και το πρώτο σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του
ΚΙΝ.ΑΛ. Παύλου Χριστίδη στην «Political»: «Να κοιτάξουν τις
συνεργασίες τους με τους ΑΝ.ΕΛ. όχι με εμάς». Σε κάθε περί-
πτωση, πάντως, διαμηνύουν προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η
πορεία του ΚΙΝ.ΑΛ. θα είναι αυτόνομη και χωρίς παρεκκλίσεις.
Την ίδια στιγμή, το ΚΙΝ.ΑΛ., εκμεταλλευόμενο την αμηχανία που,
όπως λένε, επικρατεί στο κυβερνητικό επιτελείο στη μάχη κατά
της πανδημίας, επιχειρεί να καταγράψει δυναμική παρουσία. Η
Φώφη Γεννηματά προανήγγειλε χθες από τη Θεσσαλονίκη, όπου
πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, πως το Κίνημα Αλλαγής ξε-
κινά καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού και της ενημέρωσης των
πολιτών. Μάλιστα, κάλεσε και πάλι τον πρωθυπουργό να αναλά-
βει πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξουν εθνική συνεννόη-
ση και αξιοποίηση όλων των δυνάμεων για να πειστούν οι πολί-
τες. «Η κυβέρνηση, τώρα πανικόβλητη, εξαντλείται σε απειλές
των υπουργών και εξαγγελίες στο πόδι, που δεν μπορούν να
ελεγχθούν και να τηρηθούν. Επιβάλλεται να αυξηθεί άμεσα ο
ρυθμός εμβολιασμού και να τηρούνται τα μέτρα προστασίας»,
δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Γεννηματά.  

Αντώνης Αν τωνόπουλος

Στο κενό η «πρόταση ΣΥΡΙΖΑ» για μετεκλογική συνεργασία με το ΚΙΝ.ΑΛ. 

Κέντρο Υγείας με πολλαπλά μηνύματα



Ο «Τζίτζι» έβγαλε selfie 
με τον Μπαντέρας   
Στα γυρίσματα της χολιγουντιανής κινηματογρα-
φικής παραγωγής «The Enforcer», στο Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης MOMus εντός της ΔΕΘ, βρέ-
θηκε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο περιφερειάρχης,
αφού ξεναγήθηκε στο πλατό και στο σετ που στή-
θηκαν για τις ανάγκες των γυρισμάτων, είχε ένα
τετ α τετ με τον Χολιγουντιανό αστέρα. Τζιτζικώ-
στας και Μπαντέρας συνομίλησαν για την πορεία
των γυρισμάτων και τους χώρους της Θεσσαλονί-
κης που χρησιμοποιούνται ως σκηνικό για το
φιλμ, ενώ ο περιφερειάρχης ρώτησε τους συντε-
λεστές της ταινίας για τις εντυπώσεις τους από
την πόλη και την περιοχή αλλά και για το επίπεδο
κάλυψης των αναγκών της παραγωγής. Μάλιστα,

ο «Τζίτζι» ανέβασε και σχετικές
φωτογραφίες στο Facebook.

Κρύος ιδρώτας στον ΣΥΡΙΖΑ
από τις προσλήψεις    
Η ανακοίνωση των 11.700 προσλήψεων εκπαι-
δευτικών προκάλεσε υψηλό πυρετό στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, καθότι γκρεμίζουν το κεντρικό αφήγημα του
Αλέξη Τσίπρα για την κακιά Δεξιά και τους νεο-
φιλελέδες του Μητσοτάκη, που θα απολύσουν
όλο τον δημόσιο τομέα κ.λπ. Είχε χτίσει έργο ο
Αλέξης πάνω σε αυτά τα τσιτάτα. Μάλιστα, ο
πρώην υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας
Γαβρόγλου βλέπει, λέει, καθυστέρηση στις
προσλήψεις που είχε λέει δρομολογήσει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Εντάξει, δεν πιάνονται πουθενά οι άνθρωποι!

Μπαρούτι μυρίζει στο Ιράκ 

Ακυρώθηκε, ευτυχώς, το ταξίδι του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ιράκ,
που ήταν προγραμματισμένο για τη Δευτέρα. Ο
κ. Μητσοτάκης επρόκειτο να επισκεφθεί τη
Βαγδάτη και το Ερμπίλ στο Βόρειο Ιράκ. Το
βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε επίθεση με
ρουκέτες εναντίον του Αεροδρομίου του
Ερμπίλ. Η επίθεση έγινε περί τις 22.30 (ώρα
Ελλάδας). Σημειώθηκε με UAV παγιδευμένο με
εκρηκτικές ύλες εναντίον της αμερικανικής
πρεσβείας στη Βαγδάτη, που, όμως,
καταρρίφθηκε από τα συστήματα
αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM τα οποία
έχουν εγκαταστήσει οι Αμερικανοί για την
προστασία του στρατιωτικού και διπλωματικού
προσωπικού τους. Γενικώς τα πράγματα εκεί
μυρίζουν μπαρούτι…

Η Εκκλησία «δίπλα» στο ΚΚΕ
Το διάβασα κι αυτό! Μεσοτοιχία με το ιστορικό
κτίριο του ΚΚΕ στον Περισσό χτίζει η
Μητρόπολη Νέας Ιωνίας έναν πολυχώρο για την
οικιστική ανάπτυξη, «αφιερωμένος στις
αλησμόνητες πατρίδες και θα περιλαμβάνει
έναν σύγχρονο χώρο λατρείας, παιδείας,
τέχνης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,
διαλόγου, ψυχαγωγίας, πολιτισμού, με δωρεάν
και ασφαλή πρόσβαση για κάθε πολίτη», όπως
αναφέρει η ίδια. Θα ονομάζεται «Ιωνικό
Κέντρο», αποτελεί μεγαλόπνοο όραμα του
μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022, έτος κατά
το οποίο συμπληρώνονται 100 ολόκληρα χρόνια
από το μικρασιατικό ολοκαύτωμα. Δίπλα στο
«Σπίτι του Λαού» και το «Σπίτι της Εκκλησίας».
Το λες και πρόοδο…
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Τ
ο ξέρατε ότι η Αλβανία αναμένεται να γίνει
ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της
τουρκικής βιομηχανίας εξαγωγής όπλων;

Κρατηθείτε: Αναμένεται να αγοράσει μη
επανδρωμένα αεροσκάφη αξίας 8,2 εκατ. ευρώ
από την τουρκική εταιρεία Baykar Defense,
καθώς κατανεμήθηκε το χρηματικό ποσό στον
προϋπολογισμό του αλβανικού υπουργείου
Άμυνας. Ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο η
αλβανική κυβέρνηση αγόρασε ένα αμυντικό
σύστημα για drones από μια άλλη τουρκική
εταιρεία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θυμίζω ότι
πέρυσι ο Ταγίπ Ερντογάν δάνεισε στο αλβανικό
κράτος αεροσκάφος για τις μετακινήσεις του
Έντι Ράμα: το A319-100 Α/Φ της Τουρκικής
Πολεμικής Αεροπορίας μεταφοράς VIP A319-100
(TC ANA, c/n 1002). Κάνει τρελές μπίζνες ο
«σουλτάνος» στην Αλβανία…

Οι δουλειές του
Ράμα με τον Ταγίπ

Πρωταθλητές στον
εμβολιασμό τα Ιόνια νησιά
Στην πρώτη θέση -σε πανελλαδικό επίπεδο- τα Ιόνια
Νησιά σε ποσοστό εμβολιασμού κατά του Covid-19.
Ένας στους δύο Επτανήσιους έχει ήδη συνεισφέρει
στη δημιουργία του πολυπόθητου τείχους ανοσίας,
συμμετέχοντας στην εκστρατεία εμβολιασμού. Η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι πρώτη ανάμεσα στις
13 της χώρας μας και σε ολοκληρωμένους
εμβολιασμούς αλλά και σε αυτούς που έχουν κάνει
την πρώτη δόση και βρίσκονται εν αναμονή της
δεύτερης. «Η υγειονομική ασφάλεια στους
προορισμούς μας προσδίδει σοβαρότητα και στην
τουριστική μας ταυτότητα... Ο πόλεμος δεν έχει
κερδηθεί... Συνεχίζουμε τους εμβολιασμούς, ενώ η
μάσκα είναι πολύτιμη: μας προστατεύει και
παράλληλα αποτελεί σύμβολο ασφάλειας και
σεβασμού στην κατάσταση που βιώνουμε...»,
δηλώνει η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη
Κράτσα - Τσαγκαροπούλου.

ΚΟΥΙΖ: Μαθαίνω ότι υπάρχουν γκρίνια και αναστά-
τωση για μια κυρία η οποία κινείται στον χώρο τον
τραπεζικό. Της χρεώνουν το γεγονός ότι, ενώ είναι
ΣΥΡΙΖΑία, καταφέρνει να επιβιώνει σε καλή θέση
και επί Νέας Δημοκρατίας και είναι περίπου ακού-
νητη… Δεν το λες και πρωτοφανές το φαινόμενο -
έχει συμβεί και με άλλους. Πρόλαβε η κυρία το
2019 και άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας και με τους
«γαλάζιους», αν και στη «γαλάζια» πολυκατοικία
μού λένε ότι δεν τη θυμούνται.
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Tα χτυπήματα κατά του Χαρδαλιά δεν είναι τυχαία… 
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χαρδαλιάς δέχεται επιθέσεις από Μedia που
πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ… Δεν είναι μόνο αυτό με τη Φενερμπαχτσέ για το οποίο ο
Νίκος Χαρδαλιάς έχει βγει από τα ρούχα του… Αντίστοιχο περιστατικό είχαν
στήσει, θυμίζω, τα τρολ των 0,60 εν μέσω lockdown, διακινώντας στα social media
ότι εργαζόμενοι και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είχαν
στήσει κορονοπάρτι σε μπαλκόνι. Τελικά, το περιστατικό αποδείχθηκε fake, όμως η
ζημιά είχε γίνει. Τα τρολ κατάφεραν να χτυπήσουν τον Χαρδαλιά και να
δημιουργήσουν εντυπώσεις… Γενικώς, ο Χαρδαλιάς είναι στόχος γιατί δουλεύει…
Τρέχει, σκίζεται, χειρίζεται πολλά πράγματα ταυτόχρονα και εργάζεται αόκνως. Δεν
ξέρω αν με καταλαβαίνετε.

Κοινή επιστολή ΣΥΡΙΖΑ
- ΜέΡΑ25 προς 
τον Τζο Μπάιντεν 

Πρωτοβουλία αποστολής επιστολής στον
Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, από μέ-
λη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πήρε το
ΜέΡΑ 25. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο
πλαίσιο διεθνούς κινητοποίησης, ώστε να
ασκηθεί πίεση για την άρση της δίωξης του
Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος βρίσκεται σε κελί
απομόνωσης των Φυλακών Μπέλμαρς. Στο
κείμενο της επιστολής υπενθυμίζεται, με-
ταξύ άλλων, στον Αμερικανό πρόεδρο ότι,
ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ομπάμα,
είχε ασκήσει βέτο στη δίωξη του Ασάνζ. Την
επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ 25. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι ανάλογη πρόσκληση έγινε από το
ΜέΡΑ 25 σε όλα τα κόμματα εκτός της Ελ-
ληνικής Λύσης, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν
στο αίτημα. Είναι η πρώτη δημόσια σύγκλι-
ση της Κουμουνδούρου με το ΜέΡΑ25 ή
κάμω λάθος;
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Καβγάδες για 
τα κόκκινα δάνεια
Αντιπαράθεση κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης κυριάρχησε χθες, πρώτη
μέρα συζήτησης του νομοσχεδίου του
υπουργείου Οικονομικών στην αρμόδια
Επιτροπή της Βουλής για την παράταση
του σχεδίου «Ηρακλής» κατά 18 μήνες
και τις τροποποιήσεις στον πτωχευτικό
νόμο για τη διαχείριση μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Ο
υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος
Ζαββός τόνισε ότι «στόχος των
νομοθετικών πρωτοβουλιών της
κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός
της παραγωγικής βάσης της οικονομίας
και η εξυγίανση του τραπεζικού
συστήματος ώστε να ενισχύσει με
ρευστότητα επιχειρήσεις και
νοικοκυριά». Ωστόσο, όλα τα κόμματα
της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι
καταψηφίζουν το νομοσχέδιο και
κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι ανοίγει
τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας
χωρίς να αποκλείει τον κίνδυνο για την
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.
Ο υφυπουργός Οικονομικών, από την
πλευρά του, κατηγόρησε την
αντιπολίτευση ότι προτείνει απλώς
σχέδια επί χάρτου, ακοστολόγητα και μη
ρεαλιστικά. «Ο ίδιος ο πρωθυπουργός το
τόνισε δύο φορές ότι η μείωση των
κόκκινων δανείων είναι μία από τις τρεις
προϋποθέσεις για να μπορέσει η χώρα
να κάνει το αναπτυξιακό άλμα της
δεκαετίας», ανέφερε ο κ. Ζαββός. 
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χαράλαμπος
Μαμουλάκης υποστήριξε ότι «η
κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις με
έντονο ενωσιακό χρώμα, αλλά την ίδια
στιγμή παραδίδει τους ευάλωτους
δανειολήπτες με τα κόκκινα δάνεια στα
χαρτοφυλάκια των τραπεζών».

H επανεμφάνιση του Σωτήρη Τσιόδρα δίπλα στον πρωθυπουργό δημι-
ούργησε ερωτήματα. Κακώς. Ο κύριος καθηγητής συμμετείχε στη σύ-
σκεψη του πρωθυπουργού με περιφερειάρχες και δημάρχους για το

θέμα της ενίσχυσης των εμβολιασμών και της συρρίκνωσης της πανδημίας.
Αναφέρθηκε τόσο στη συνολική επιδημιολογική εικόνα της χώρας όσο και στις
περιοχές με αυξημένα κρούσματα, οι οποίες τον προβληματίζουν. Ο υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας έσπευσε να διευκρινίσει ότι «ο καθηγητής έχει επιλέ-
ξει να δώσει έμφαση στο επιστημονικό κομμάτι. Πρέπει να σεβαστούμε την
ιδιωτικότητά του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως είναι δίπλα μας και μας
στηρίζει», ανέφερε ο υπουργός Υγείας. «Ο κ. Τσιόδρας έχει συμβάλει καθορι-
στικά στην έκβαση αυτής της πανδημίας με την επιστημοσύνη του», συμπλήρω-
σε ο κ. Κικίλιας. 

Νέο lockdown θα σημάνει μνημόνιο
Να σας μεταφέρω και κάτι που κανείς δεν το λέει ευθέ-

ως, αλλά το πάνε όλοι γύρω γύρω: Η πιθανότητα να οδηγη-
θούμε σε νέο γενικό lockdown είτε τώρα είτε το φθινόπω-
ρο θα σημάνει νέο μνημόνιο και δανεισμό από τον ESM!
Να το κάνω ακόμα πιο κατανοητό; Η Ε.Ε. δεν αντέχει να
δώσει έναν ακόμα γύρο δημοσιονομικής χαλαρότητας με
μεγάλα μέτρα στήριξης, εάν κάποιες χώρες οδηγηθούν σε
καθολική καραντίνα. Κάποιες χώρες ήδη εξέφρασαν -σε
επίπεδο αρχηγών κρατών- την περασμένη εβδομάδα στη
Σύνοδο Κορυφής την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει συνολική ευρωπαϊκή «απάντηση»
και, σε περίπτωση lockdown, αυτό να είναι καθολικό. Όμως, οι μεγάλες δυνάμεις δια-
φωνούν και αφήνουν να εννοηθεί ότι όποιος πάει σε τέτοια λύση θα πρέπει να δανει-
στεί με μνημόνιο. Καταλάβατε τώρα γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης φωνάζει συνεχώς
ότι «η χώρα δεν πρόκειται να κλείσει για λίγους ανεμβολίαστους». Πόσο πιο καθαρά να
το πει ο άνθρωπος;

Το
... 
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Μετά την υπόθεση του κλέφτη
ελαιοχρωματιστή, έχουμε κι άλ-
λες εξελίξεις στην Εθνική Πινα-
κοθήκη. Το εστιατόριο της Εθνι-
κής Πινακοθήκης παραδίδει τα
ηνία στον γνωστό μάγειρα και
ιδιοκτήτη εστιατορίων Έκτορα
Μποτρίνι, ενώ στους φούρνους
«Βενέτη» δόθηκε για πέντε χρό-
νια το αναψυκτήριο, με βάση τις
νέες συμβάσεις που υπογράφτη-
καν. Η προσφορά του «Βενέτη»
λέγεται ότι υπερείχε κατά 80% σε
σχέση με τη δεύτερη. Το νέο ανα-
ψυκτήριο θα λέγεται «Ιλισός»
και το εστιατόριο θα ονομάζεται
«Παρθένης».

LOCK

Σεβασμός Κικίλια 
για τον Τσιόδρα
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Τ
ι θα συμβαίνει με τα δάνεια και την πρώτη
κατοικία των οφειλετών στον νέο Πτωχευτι-
κό Κώδικα; Υπάρχει η παραμικρή προστασία

και τι πρέπει πραγματικά να προσέχουν όσοι αδυ-
νατούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους;

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και τα μηνύ-
ματα της αγοράς, οι κατασχέσεις κατοικιών από
εταιρείες ειδικού σκοπού και τράπεζες θα είναι δυ-
στυχώς πλέον η καθημερινότητά μας. Οι κάτοχοι
δανειακών συμβάσεων που εξακολουθούν να εκ-
κρεμούν, εφόσον ο οφειλέτης δεν περάσει εγκαί-
ρως στην πτωχευτική διαδικασία, θα βλέπουν την
κατοικία τους να περνάει στα χέρια των τραπεζών ή
σε εταιρείες ειδικού σκοπού.

Είναι σημαντικό, βέβαια, να ειπωθεί ότι ο νέος
Πτωχευτικός Κώδικας προστατεύει και σώζει τις
κατοικίες και την περιουσία όσων έχουν τη δυνατό-
τητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, είτε πρόκειται
για φυσικά πρόσωπα είτε για επιχειρήσεις, ενώ στις
επιχειρήσεις συγκεκριμένα δίνει τη δυνατότητα
εξυγίανσης μέσω σχεδίου αναδιάρθρωσης. Κάτι
παρόμοιο, δηλαδή, του προ πτωχευτικού νόμου που
ίσχυε. Στόχος φαίνεται ξεκάθαρα να είναι ένα μεγά-
λο «σορτάρισμα» και ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε αυ-
τούς που μπορούν να ικανοποιήσουν -σύμφωνα με
τα εισοδήματά τους και τη βιοτική τους κατάσταση
πάντα- τις οφειλές τους και εκείνους που αντικει-
μενικά αδυνατούν να το κάνουν. 

Εκείνοι που δεν μπορούν -και αναφερόμαστε κυ-
ρίως στις κοινωνικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες
και στους δανειολήπτες που δεν κατάφεραν και δεν
καταφέρνουν ακόμη να ανταποκριθούν στη ρύθμι-
ση των οφειλών τους- θα χάνουν την πρώτη κατοι-

κία τους με κατάσχεση και συνοπτικές διαδικασίες.
Ούτε οι νομικοί θα μπορούν να προσφέρουν κάποια
βοήθεια σε αυτό το στάδιο, καθώς όλοι και όλα πα-
ραπέμπονται πια στις διαδικασίες που ο νέος νόμος
ορίζει.

Τι σημαίνει, όμως, αυτό στην πράξη;
•  Ότι αν η πρώτη κατοικία σας εισέλθει στη διαδι-

κασία του πλειστηριασμού, οι ανακοπές και τα άλλα
ένδικα μέσα δεν επαρκούν, εφόσον οι πλειστηρια-
σμοί διεξάγονται με συνοπτικές διαδικασίες και
υπάρχει πλέον ο πτωχευτικός νόμος.

• Οι τράπεζες δεν επιτρέπουν την παραμονή τού
πρώην ιδιοκτήτη εντός του πλειστηριασμένου ακι-
νήτου, ενώ επίσης δεν προτιμάται ο ίδιος για την
επαναγορά της κατοικίας του.

• Η αποβολή του πρώην ιδιοκτήτη θα είναι άμεση
και το ακίνητο θα διατίθεται απευθείας προς πώλη-
ση από τις μεσιτικές εταιρείες.

• Μετά τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας
δεν σημαίνει ότι τα χρέη του οφειλέτη καλύφθη-
καν από την αξία με την οποία πλειστηριάστηκε το
ακίνητο. Το υπόλοιπο χρέος παραμένει ως οφειλή
και περιέρχεται, μάλιστα, σε εταιρεία ειδικού σκο-
πού, συνεπώς ο οφειλέτης υποχρεούται να το εξο-
φλήσει.

Ποιες εναλλακτικές έχουν πλέον οι οφειλέτες;
Οι οφειλέτες που ανήκουν στις κοινωνικά ευάλω-

τες ομάδες και οι οφειλέτες που αδυνατούν να αν-
ταποκριθούν σε ρυθμίσεις ή οι επιχειρηματίες που
δεν διαθέτουν τα προαπαιτούμενα για εξυγίανση
καλό θα ήταν να ενταχθούν στην πτωχευτική διαδι-
κασία για τους εξής λόγους:

• Θα έχουν το δικαίωμα να εκμισθώσουν την κα-
τοικία που διαμένουν σε χαμηλή τιμή.

• Δεν θα αποβληθούν βίαια και δεν θα χρειαστεί
να ψάξουν για να εκμισθώσουν νέο ακίνητο, ειδικά
όταν και όπου υπάρχει συναισθηματικός δεσμός.

• Θα εξοφληθούν όλες οι οφειλές που αφορούν
στη δανειακή υποχρέωση που είχαν, καθώς και
όλες οι άλλες οφειλές τους που ακολουθούν.

• Θα έχουν το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου
(με επιφύλαξη αυτό λόγω της αύξησης των αντικει-
μενικών αξιών), μόνο όταν και αν καταφέρουν να
αποκτήσουν την οικονομική ικανότητα.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι χαμένοι της υπόθεσης θα
είναι αυτοί που έφτασαν πολύ κοντά για να εξοφλή-
σουν ένα δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας
και δεν τα κατάφεραν. Για αυτό και τελικά είναι προ-
τιμότερο για τους προαναφερθέντες οφειλέτες να
εντάσσονται στη διαδικασία του Πτωχευτικού και να
προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν με εκμίσθωση
την πρώτη κατοικία τους σε χαμηλό κόστος από τον
συσταθέντα Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθω-
σης και προκειμένου μέσω αυτής της διαδικασίας
να διαγραφεί το σύνολο όλων των υπόλοιπων εκ-
κρεμών χρεών τους.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό όλοι να γνω-
ρίζουν ότι η 2η ευκαιρία και ο νέος πτωχευτικός νό-
μος και τα εργαλεία που παρέχει αποτελούν πλέον
τη μοναδική οδό διευθέτησης χρεών, τη στιγμή που
η χώρα οφείλει να έλθει σε κατάσταση ελέγχου των
οφειλών της από κόκκινα δάνεια και να εξυγιάνει
συνολικά την κατάστασή της, όρο που έχει υπογρά-
ψει με την Ε.Ε. ήδη από τον Νοέμβριο του 2018 στο
πλαίσιο δεσμεύσεών της από τα μνημόνια. 

Δάνεια και πρώτη κατοικία: Τι πρέπει οπωσδήποτε 
να προσέξετε με τον νέο Πτωχευτικό 

Το δεύτερο μισό της θητείας Μητσοτάκη, που ξεκινά
σήμερα, θα είναι εντελώς διαφορετικό από το πρώ-

το. Μάλλον, σωστότερα, πρέπει να πούμε ότι το πρώτο
μισό ήταν εντελώς διαφορετικό από όλα τα άλλα. Είχε
πολλή πανδημία, πρωτόγνωρες καταστάσεις, περιορι-
σμούς, κλείσιμο εργασιακών χώρων, αναστολή οικο-
νομικής δράσης και επιδοματική πολιτική εξ ανάγκης.
Είχε ελληνοτουρκική ένταση, πόλεμο νεύρων στο Αι-
γαίο, απόπειρα εισβολής από τον Έβρο. Είχε μάχη και
αγωνία για τον χρόνο παράδοσης των εμβολίων. Είχε
την Πολιτεία να παίρνει αποφάσεις χωρίς να ξέρει αν η
κοινωνία θα τις υιοθετήσει. Ήταν από κάθε άποψη πο-
λύ διαφορετικό.

Κι όμως, είναι προφανές ότι το δεύτερο μισό της θη-
τείας Μητσοτάκη θα είναι ένα εντελώς «άλλο έργο».
Ένα έργο πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό από το προ-
ηγούμενο. Ένα έργο στο οποίο θα μετρηθεί με σκλη-
ρούς όρους η αποτελεσματικότητα της πολιτικής Μη-
τσοτάκη. Όχι της διαχείρισης. Της πολιτικής.

Στο δεύτερο μισό, στο άλλο έργο, θα φανούν πραγ-
ματικά οι επενδύσεις που θα αναπτυχθούν στην Ελλά-
δα, καθώς και οι πραγματικές επιπτώσεις τους στην
ανάπτυξη. Στο δεύτερο μισό θα φανεί πόσο γρήγορα
και πόσο αποδοτικά θα προχωρήσει το Ελληνικό. Στο
δεύτερο μισό θα πρέπει να φανεί τι «ψάρια πιάνει» το
νέο σχολείο. Θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει επαρ-
κείς εξηγήσεις πώς, πού και γιατί θα επενδύσει τα
χρήματα των ασφαλισμένων, ώστε να τους εξασφαλί-
σει στο πεδίο των επικουρικών συντάξεων τις αποδό-
σεις που σήμερα τους τάζει. Στο δεύτερο μισό θα φανεί
η πραγματική, όχι η εικαζόμενη, συμβολή του τουρι-
σμού στο ΑΕΠ του 2021. Στο δεύτερο μισό της θητείας
Μητσοτάκη θα φανεί πόσο θα αυξηθούν -ή όχι- οι ανι-
σότητες, καθώς οι πολύ μεγάλες εταιρείες θα επωφε-
ληθούν από τα πολλά χρήματα που θα εισρεύσουν στη
χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά οι μικρές και οι
μεσαίες, δηλαδή η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικο-
νομίας, θα μείνουν μακριά από αυτό. 

Τώρα είναι που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη θα βαθμολογηθεί πολιτικά. Όχι διαχειριστικά,
που τα πήγε κατά γενική ομολογία περίφημα. Στην πο-
λιτική, όμως, κανείς δεν ψηφίζεται για όσα ήδη έχει
κάνει. Όποιος κερδίζει στην κάλπη τη λαϊκή ψήφο, τα
καταφέρνει για όσα πρόκειται να κάνει. Και αν, όταν
στηθούν οι κάλπες, οι πολίτες αντιληφθούν ότι στο
δεύτερο μισό της θητείας της η κυβέρνηση Μητσοτάκη
πήγε καλά στην πολιτική της, θα πειστούν ότι οι δε-
σμεύσεις της για την επόμενη τετραετία είναι και ειλι-
κρινείς και ρεαλιστικές.

Αν αντίθετα, όμως, το τελικό αποτέλεσμα της εφαρ-
μογής της πολιτικής που η Νέα δημοκρατία και ο πρό-
εδρός της υποσχέθηκαν το 2019 στους πολίτες είναι
κατώτερο των περιστάσεων, τότε ούτε η επιτυχής δια-
χείριση της πανδημίας θα μετρήσει ούτε η περήφανη
στάση απέναντι στην Τουρκία. Με μια λέξη, τώρα αρχί-
ζει η πολιτική αποτίμηση της κυβέρνησης. Για αυτό η
δεύτερη διετία είναι «άλλο έργο» από την πρώτη.

Άλλο έργο...

Ιδρυτικά μέλη 
της εταιρείας 
ορκωτών 
λογιστών CPA 
(www.cpaauditors.gr)
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Ο
ι Ευρωπαίοι πολίτες εκφράζουν έντονα τις ανησυ-

χίες τους για όσα συμβαίνουν και απαιτούν λύσεις

από την ηγεσία της Ε.Ε. Μια νέα έρευνα του Ευρω-

βαρόμετρου, που δημοσιεύτηκε, δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι

πολίτες πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι το πιο σοβα-

ρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Περισσότερα

από εννέα στα δέκα άτομα που απάντησαν στην έρευνα θε-

ωρούν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα

(93%), με σχεδόν οκτώ στα δέκα άτομα (78%) να το θεωρούν

πολύ σοβαρό. Όταν τους ζητήθηκε να επιλέξουν το σοβα-

ρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, πάνω από

το ένα τέταρτο (29%) επέλεξε είτε την κλιματική αλλαγή

(18%) είτε την υποβάθμιση της φύσης (7%) ή τα προβλήματα

υγείας που οφείλονται στη ρύπανση (4%).

Όσον αφορά στην απάντηση σε επίπεδο πολιτικής, εννέα

στους δέκα Ευρωπαίους (90%) συμφωνούν ότι οι εκπομπές

αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν στο ελάχι-

στο, αντισταθμίζοντας παράλληλα τις εναπομένουσες εκ-

πομπές ώστε να καταστεί η Ε.Ε. κλιματικά ουδέτερη έως το

2050. Σχεδόν εννέα στους δέκα Ευρωπαίους (87%) πι-

στεύουν ότι είναι σημαντικό να θέσει η Ε.Ε. φιλόδοξους

στόχους για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας, ενώ το ίδιο ποσοστό πιστεύει ότι είναι σημαντικό

η Ε.Ε. να παράσχει στήριξη για τη βελτίωση της ενεργειακής

απόδοσης. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊ-

κή Πράσινη Συμφωνία Φρανς Τίμερμανς τόνισε: «Παρά την

πανδημία και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπί-

ζουν οι Ευρωπαίοι, η στήριξη της δράσης για το κλίμα πα-

ραμένει υψηλή. Οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν τους μακρο-

πρόθεσμους κινδύνους που θέτουν οι κρίσεις του κλίματος

και της βιοποικιλότητας και αναμένουν από τη βιομηχανία,

τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουν

δράση. Οι αριθμοί αυτής της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου

χρησιμεύουν ως έκκληση κινητοποίησης για πολιτικούς

και επιχειρήσεις. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχουν

πρόσθετα κίνητρα για την οριστικοποίηση της νομοθεσίας

“Fit for 55”, που θα παρουσιάσουμε αργότερα αυτό τον μήνα

για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας

για το κλίμα».

Η πλειονότητα (64%) των πολιτών της Ε.Ε. έχει αναλάβει

ήδη σε ατομικό επίπεδο δράση για το κλίμα και προβαίνει

συνειδητά σε βιώσιμες επιλογές στην καθημερινή τους

ζωή. Όταν ρωτήθηκαν ποιον θεωρούν αρμόδιο για την αντι-

μετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι πολίτες υπογράμμι-

σαν την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα

συνοδεύουν την ατομική δράση, υποδεικνύοντας τις εθνι-

κές κυβερνήσεις (63%), τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία

(58%) και την Ε.Ε. (57%). Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα

Ευρωπαίους που συμμετείχαν στην έρευνα (81%) συμφω-

νούν ότι οι καθαρές μορφές ενέργειας θα πρέπει να λαμβά-

νουν μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδοτική στήριξη, ακόμη

και αν αυτό οδηγήσει σε μείωση των επιδοτήσεων για τα

ορυκτά καύσιμα. Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων (75%) πι-

στεύουν ότι οι επενδύσεις στην οικονομική ανάκαμψη θα

πρέπει να στοχεύουν κυρίως στη νέα πράσινη οικονομία.

Αναγνωρίζεται σαφώς ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής

αλλαγής προσφέρει ευκαιρίες στους πολίτες της Ε.Ε. και

στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σχεδόν οκτώ στους δέκα Ευ-

ρωπαίους (78%) συμφωνούν ότι η ανάληψη δράσης για το

κλίμα θα οδηγήσει σε καινοτομία που θα καταστήσει τις ευ-

ρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Σχεδόν οκτώ

στους δέκα (78%) συμφωνούν ότι η προώθηση της εμπειρο-

γνωσίας της Ε.Ε. στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών σε

χώρες εκτός Ε.Ε. μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας στην Ε.Ε. Επτά στους δέκα Ευρωπαίους

(70%) πιστεύουν ότι η μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυ-

σίμων μπορεί να ωφελήσει οικονομικά την Ε.Ε. Περισσότε-

ροι από επτά στους δέκα Ευρωπαίους (74%) συμφωνούν

ότι το κόστος των ζημιών που οφείλονται στην κλιματική αλ-

λαγή είναι πολύ υψηλότερο από τις επενδύσεις που απαι-

τούνται για την πράσινη μετάβαση.

Το ειδικό Ευρωβαρόμετρο 513 για την κλιματική αλλαγή

πραγματοποίησε έρευνα σε 26.669 πολίτες από διαφορετι-

κές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες στα 27 κράτη-

μέλη της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί

την υπ’ αριθμόν ένα πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής. Με βάση τις προτάσεις που υπέβαλε η Επι-

τροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη

έχουν δεσμευτεί να καταστήσουν την Ε.Ε. κλιματικά ουδέ-

τερη έως το 2050. 

Οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. κα-

λούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρή-

σουν σε έργα ουσίας και προοπτικής. Οι πολιτικές για το

κλίμα και την ενέργεια να είναι ριζοσπαστικές. Η Ελλάδα

έχει μείνει αρκετά πίσω και αν θέλει να διεκδικήσει «επεν-

δύσεις του μέλλοντος» με διάρκεια, οφείλει να δράσει

άμεσα.

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Η νέα πράσινη οικονομία είναι το μέλλον της Ευρώπης

O
ταν πριν από πενήντα χρόνια ο Milton Friedman δια-

τύπωνε τη φράση «η πρόβλεψη δεν είναι επιστήμη

αλλά τέχνη», σίγουρα δεν αναφερόταν στην ελληνι-

κή οικονομία. Ωστόσο, για τις οικονομικές προβλέψεις στην

Ελλάδα θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να επικαλούμαστε περισ-

σότερο τη μαντική τέχνη παρά την επιστήμη. Η υπερδεκαετής

ακολουθία των αποτυχημένων προβλέψεων των μνημονίων

(ημεδαπών και αλλοδαπών φορέων) δεν μας έχει πείσει για

την επιστημονικότητα των οικονομικών προβλέψεων.

Η ξαφνική υποτροπή της πανδημίας με τη μετάλλαξη Δέλ-

τα δείχνει για μια ακόμη φορά ότι στη σκιαγράφηση των εξε-

λίξεων της οικονομίας πρέπει να εξοικειωθούμε με την ιδέα

της τοποθέτησης πολλών υποθετικών «αν». Και αυτό γιατί η

συνέχιση των δυσκολιών που θέτει η πανδημία στην επιστρο-

φή της οικονομίας στην κανονικότητα, τα δημόσια και ιδιωτι-

κά μέτρα για την ανάσχεσή της έχουν επιπτώσεις στον τουρι-

σμό, στην εστίαση, στην ψυχαγωγία κ.λπ. Έτσι προκύπτει το

πρώτο «αν», που έχει να κάνει με το διαθέσιμο εισόδημα και

κατ’ επέκταση με την κατανάλωση. Σημαντικό ρόλο για την

προβλεπόμενη αλματώδη αύξηση του ΑΕΠ το προσεχές διά-

στημα θα διαδραματίσουν η κατανάλωση και η επένδυση. Η

ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 2,6% το

2021 στο 2,9% το 2022 και κατά μέσο όρο 2,5% τα επόμενα έτη.

Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση

των καταθέσεων που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες

κατά 24 δισ. ευρώ. Όμως, η εποχή του lockdown έδειξε ότι η

αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι πιθανό να μην αυ-

ξήσει την κατανάλωση αλλά την αποταμίευση. Ο φόβος για

μελλούμενα λειτουργεί αποτρεπτικά και αυτή η αιτιολόγηση

ενέχει ένα μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας, δεδομένου ότι η

παράταση της ανησυχίας για την πανδημία και η ανασφάλεια

λειτουργούν αποτρεπτικά για την κατανάλωση.

Θεωρώ, επίσης, ιδιαίτερα φιλόδοξες τις προβλέψεις για

άνοδο των επενδύσεων και των εξαγωγών τον επόμενο χρό-

νο. Οι στόχοι που έχουν τεθεί στο νέο Μεσοπρόθεσμο, οι

οποίοι είναι ταυτόσημοι με εκείνους του Προγράμματος Στα-

θερότητας, προβλέπουν εκρηκτική αύξηση 30,3% των επεν-

δύσεων. Αδυνατώ να θυμηθώ αν αυτές οι επιδόσεις έχουν γί-

νει ποτέ εφικτές από την ελληνική οικονομία. Έτσι τοποθε-

τείται το δεύτερο «αν».

Στη συνέχεια το τρίτο «αν» συνδέεται με την εμφάνιση του

πληθωρισμού. Τι θα γίνει αν ο προς το παρόν υφέρπων πλη-

θωρισμός αυξηθεί και συμπαρασύρει τα επιτόκια; Τι σημαί-

νει η αύξηση των επιτοκίων για μια χώρα με το μεγαλύτερο

δημόσιο και ιδιωτικό χρέος στον πλανήτη; Χρειάζεται να διε-

ρευνηθούν οι επιπτώσεις στο χρέος και στις τράπεζες. Οι πα-

νηγυρισμοί σχετικά με το πολύ χαμηλό επιτόκιο δανεισμού

ξεχνούν ότι μέχρι και το 2007 το ελληνικό δεκαετές είχε δια-

φορά λιγότερο από τις 100 μ.β. από το αντίστοιχο γερμανικό

και χρειάστηκε η χρεοκοπία μιας τράπεζας για να φθάσει αυ-

τή η διαφορά τις 1.000 μ.β.

Ο αντίλογος στα παραπάνω είναι η αναπτυξιακή ώθηση

που θα προέλθει από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν αυτοί οι πόροι θα μπορέ-

σουν να αντισταθμίσουν τις συνέπειες των παραπάνω. Και

αυτό γιατί οι συγκεκριμένοι πόροι δεν μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν ως αντικυκλικό μέσο, διότι ο χρόνος και ο τρόπος

χρησιμοποίησής τους δεν εξαρτώνται από τη φάση της οικο-

νομίας αλλά από τη διαθεσιμότητα των πόρων και την ωριμό-

τητα των έργων.

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρόδρομοι δείκτες οι-

κονομικής συγκυρίας (δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύ-

νης και δείκτης προμηθειών στη μεταποίηση - ΡΜΙ δείκτες

βιομηχανικής παραγωγής και του κύκλου εργασιών) προοι-

ωνίζονται αύξηση της κατανάλωσης και της παραγωγής και

κατά συνέπεια πιθανότατα και του ΑΕΠ.

Όλα τα παραπάνω «αν», θετικά και αρνητικά, κάνουν επι-

σφαλή την οποιαδήποτε πρόβλεψη για την περιγραφή της

μετα-Covid εποχής. Και αυτό διότι πολλές από αυτές τις υπο-

θέσεις δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να ενσωματω-

θούν στις αναλύσεις. Ωστόσο, ορισμένα χρήσιμα συμπερά-

σματα για τις οικονομικές εξελίξεις μπορούν να εξαχθούν

από τη διερεύνηση των τάσεων και την άθροιση των προβλέ-

ψεων, όπως αποτυπώνεται στα αφηγήματα, στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης, στις αναζητήσεις στο Google και στο

Google trend και στις εκτιμήσεις των οικονομικών μονάδων.

Αξιολογώντας αυτά τα ευρήματα, τα στοιχεία της αφηγηματι-

κής προσέγγισης, βλέπουμε ότι το αφήγημα της ισχυρής

ανάπτυξης δεν έχει πείσει. Αντίθετα, αξιολογώντας τα στοι-

χεία και τις προσδοκίες, μπορούμε να φτάσουμε στο συμπέ-

ρασμα της οριακής ανάπτυξης. Η ασθενής ανάπτυξη είναι

αυτή που αποτυπώνεται για το 2021 και το 2022, η οποία συ-

νοδεύεται από μεγάλη αβεβαιότητα και ανησυχία για την

απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο.

Περιμένοντας την ανάπτυξη

του
Διονύσιου 
Χιόνη

Καθηγητής 
Οικονομικών,
ΔΠΘ, Τμήμα 
Οικονομικών 
Επιστημών
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ΣΠYΡΟΣ ΜΑΖAΝΗΣ 
Παιδίατρος, διδάκτωρ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ρώμης

Το... post Covid είναι
η μεγαλύτερη απειλή!

«Οι έφηβοι συμ-
περιφέρονται
ως ενήλικες

οργανικά και κοινωνικά», επιση-
μαίνει ο παιδίατρος Σπύρος Μα-
ζάνης, εξηγώντας γιατί είναι απα-
ραίτητο οι ηλικίες 15-17 να προ-
χωρήσουν σε εμβολιασμό από
την ερχόμενη εβδομάδα, όταν
και ανοίγει εθελοντικά η πλατ-
φόρμα. Η νόσηση σε παιδιά αυ-
τών των ηλικιών μπορεί να είναι
βαριά, να χρειαστούν νοσηλεία,
ενώ αποτελούν φορείς υψηλού
ιικού φορτίου. Επίσης, εξηγεί τον
λόγο που ο εμβολιασμός θα γίνε-
ται μόνο με mRNA εμβόλια και
αναφέρεται στην κατηγορία των
ανηλίκων που πρέπει να εμβο-
λιαστούν κατά προτεραιότητα.
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Η πλατφόρμα εμβολιασμού για τους
εφήβους 15-17 ετών ανοίγει τελικώς
την ερχόμενη εβδομάδα μετά το
«πράσινο φως» που δόθηκε από την
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Θεω-
ρείτε σημαντικό να εμβολιαστούν αυ-
τές οι ηλικίες;

Βεβαίως. Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση
έναρξης εμβολιασμών κατά Covid για τους
ανήλικους ξεκινώντας από αυτές τις ηλι-
κίες. Η επιλογή έγινε διότι δεν διαφέρουν
και πολύ οργανικά από τις ηλικίες 18-20 που
ήδη εμβολιάζονται. Οι έφηβοι αυτής της
ηλικίας συμπεριφέρονται όπως οι ενήλικες
οργανικά και κοινωνικά. Έχουν υπαρκτό
κίνδυνο νόσησης και μεταδίδουν εξίσου τον
ιό και, μάλιστα, ευκολότερα. Για αυτό έχουν
παρατηρηθεί εξάρσεις που συνδέονται με
εξωσχολικές δραστηριότητες εφήβων.
Υπάρχει και το όφελος της προστασίας των
ευάλωτων ατόμων του περιβάλλοντός τους.
Και το σπουδαιότερο, είναι πολύ σημαντικό
να θωρακιστούν ώστε να μην έχουν προ-
βλήματα νόσησης και καραντίνας κατά τη
διάρκεια της προετοιμασίας τους για τις πα-
νελλήνιες εξετάσεις.

Γιατί αποφασίστηκε, κατά τη γνώμη
σας, τα παιδιά να εμβολιαστούν μόνο
με mRNA εμβόλια;

Από τον Δεκέμβριο του 2020 οι δύο εται-
ρείες που παράγουν τα mRNA εμβόλια ξε-
κίνησαν έρευνες για τις ηλικίες 12-15 ετών,
οι οποίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και
πήραν την έγκριση εφαρμογής τους από
τον Αμερικανικό και Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Φαρμάκων, δηλαδή τους μεγαλύτε-
ρους οργανισμούς έγκρισης φαρμάκων
στον κόσμο. Οι μελέτες έδειξαν αποτελε-
σματικότητα 100% και μέχρι σήμερα έχουν
γίνει πάνω από 8.000.000 εμβολιασμοί σε
εφήβους 12-17 ετών.

Η πρώτη χώρα που ενέκρινε και εμβο-
λιάζει παιδιά από την ηλικία των 12
ετών ήταν ο Καναδάς. Πιστεύετε ότι
αυτό θα είναι και το αμέσως επόμενο
στάδιο στη χώρα μας;

Μέχρι τώρα έχουν ξεκινήσει οι εμβολια-
σμοί στις ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Γερ-
μανία, Πολωνία, Λιθουανία, Ισραήλ, Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία
και άλλες χώρες. Γιατί η χώρα μας θα έπρε-
πε να μείνει πίσω; Εκτιμώ ότι σταδιακά και
όσο υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο της παν-
δημίας θα κατεβαίνουμε ηλικίες. Αν θέλου-
με τα παιδιά μας να επιστρέψουν στον φυσι-
κό τους χώρο, που είναι τα σχολεία, το ύπαι-
θρο και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα πρέ-
πει να εμβολιαστούν. Εξάλλου η Ελλάδα εί-

ναι πρωτοπόρος γενικά σε όλους τους εμβο-
λιασμούς και έχει το υψηλότερο ποσοστό
εμβολιασμών στον κόσμο.

Θα ήταν χρήσιμο η Ευρώπη να έχει μια
κοινή στρατηγική εμβολιασμού στα
παιδιά και τους εφήβους; Γιατί παρα-
τηρούμε ότι κάθε κράτος ακολουθεί τη
δική του στρατηγική.

Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρόλο που από το
2018 οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα
για κοινό σχέδιο δράσης και λήψης μέτρων
για τα προγράμματα εμβολιασμού, ακόμη
δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα και
εφαρμόσιμα μέτρα. Έχει επισημανθεί ότι ο
εμβολιασμός αποτελεί πράξη αλληλεγγύης
και ότι χρειάζεται στρατηγική και συντονι-
σμένη προσέγγιση για την προώθηση βιώσι-
μης συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για
την καταπολέμηση των νόσων που μπορούν
να προληφθούν με τους εμβολιασμούς, αν-
τικείμενο που περιλαμβάνεται στους στό-
χους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών. Επίσης, η συνεργασία των κρατών
θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στην
παραγωγή των εμβολίων και αν τα κράτη-
μέλη τα αγοράζουν από κοινού, θα μει-
ωθούν και οι τιμές τους.

Τι συμβουλεύετε τους γονείς και κη-
δεμόνες που θα πρέπει να δώσουν τη
συναίνεσή τους για τον εμβολιασμό
των παιδιών τους;

Συμβουλεύω και ζητάω από τους γονείς
να εμβολιάσουν τα παιδιά τους χωρίς καθυ-
στέρηση, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των

ειδικών. Να συμβουλευτούν και να έχουν
εμπιστοσύνη στον οικογενειακό παιδίατρό
τους, ο οποίος γνωρίζει το ιστορικό του παι-
διού τους από τη μέρα της γέννησής του.
Έτσι κι αλλιώς, όλα τα εμβόλια που γίνονται
μέχρι τώρα σε ανηλίκους έχουν τη συναίνε-
ση των κηδεμόνων τους έπειτα από ενημέ-
ρωση από τον παιδίατρό τους.

Είναι ασφαλής ο εμβολιασμός στα παι-
διά με υποκείμενα νοσήματα;

Η ζωή των παιδιών με υποκείμενα νοσή-

ματα απειλείται έντονα αν μολυνθούν από

τον κορονοϊό, ο οποίος, όπως έχουμε διαπι-

στώσει στους 17 μήνες της πανδημίας, έχει

ιδιαίτερη προτίμηση στις ευάλωτες ομάδες.

Όπως συμβαίνει και με άλλα εμβόλια (π.χ.

της γρίπης), τα παιδιά αυτά θα πρέπει να εμ-

βολιαστούν κατά προτεραιότητα.

Έρευνες δείχνουν ότι το στέλεχος
Δέλτα διασπείρεται τάχιστα στα παιδιά
και τους νέους. Έχει καταφέρει η επι-
στημονική κοινότητα να βγάλει ένα
ασφαλές συμπέρασμα και για τη θνη-
τότητα σε αυτές τις ηλικίες λόγω της
ινδικής μετάλλαξης;

Το μεγαλύτερο ποσοστό μόλυνσης στα

παιδιά από το στέλεχος Δέλτα παγκοσμίως

αφορά στις ηλικίες 5-12 ετών και 18-24

ετών, σύμφωνα με μια μελέτη του Imperial

College. Στην Ελλάδα το 1/3 των κρουσμά-

των από τη Δέλτα αφορά σε αυτές τις ηλι-

κίες, δηλαδή εκείνες των ανηλίκων 5-17

ετών. Τα ποσοστά θνητότητας δεν είναι ακό-

μη καταγεγραμμένα. Όμως, αν και φαίνεται

ότι το ποσοστό είναι πολύ μικρό, όταν πρό-

κειται για το δικό σου παιδί, τότε είναι 100%.

Επίσης, μακάρι να μη φτάσουμε στο σημείο

να χάσουμε ζωές παιδιών και για αυτό ο

στόχος του εμβολιασμού είναι η πρόληψη

Τι είναι το σύνδρομο «post Covid» που
ακούμε στα παιδιά και τι μπορεί να προ-
καλέσει στην υγεία των παιδιών μας η
νόσηση από κορονοϊό;

Το σύνδρομο αυτό αποτυπώνει τις μακρο-
χρόνιες συνέπειες της υγείας ενός παιδιού
που νόσησε με συμπτώματα ή ασυμπτωμα-
τικά. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας: «Σου
άφησε κουσούρι». Δηλαδή, μοιάζει σαν να
παρατείνεται η νόσος για πολλούς μήνες,
εμφανίζοντας διάφορα συμπτώματα που
δεν αφήνουν τον οργανισμό να επανέλθει
στην κανονικότητα. Περιγράφονται χρόνια
συμπτώματα από το καρδιακό σύστημα, το
νευρολογικό, το μυϊκό και γενικά διαφορο-
ποιείται από παιδί σε παιδί. Μαζί με ένα άλ-
λο σύνδρομο που εμφανίζεται μερικές
εβδομάδες μετά τη νόσηση από κορονοϊό,
το λεγόμενο πολυσυστηματικό φλεγμονώ-
δες σύνδρομο, αποτελούν ένα κυρίαρχο
επιχείρημα για την αναγκαιότητα του εμβο-
λιασμού των παιδιών.

Από την άλλη, ποιες είναι οι γνωστές
παρενέργειες που έχουν καταγραφεί
και συνδεθεί με τον εμβολιασμό στα
παιδιά;

Κατ’ αρχάς, όπως όλα τα εμβόλια που έχουν
κάποιες παρενέργειες (πυρετό, πόνο στο ση-
μείο της ένεσης, καταβολή και άλλα), έτσι και
του κορονοϊού αντίστοιχα χαρακτηρίζεται από
ανάλογα συμπτώματα. Επιπλέον, στα εκατομ-
μύρια εμβόλια που έχουν γίνει σε περίπου 250
παιδιά παρατηρήθηκαν περιπτώσεις μυοκαρ-
δίτιδας και περικαρδίτιδας, δηλαδή ενοχλή-
σεις στους μυς της καρδιάς. Όλα αυτά τα περι-
στατικά αντιμετωπίστηκαν σε 3-4 μέρες χωρίς
κανένα παιδί να χάσει τη ζωή του. Οι στατιστι-
κές λένε ότι τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας,
που έτσι κι αλλιώς μπορεί να εμφανιστούν και
σε ανεμβολίαστα παιδιά, είναι λιγότερα από
εκείνα των εμβολιασμένων.

«
Το σύνδρομο αυτό 
αποτυπώνει τις μακροχρόνιες
συνέπειες της υγείας 
ενός παιδιού που νόσησε 
με συμπτώματα ή 
ασυμπτωματικά. Είναι 
αυτό που λέει ο λαός μας:
«Σου άφησε κουσούρι»

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Από το κακό στο χειρότερο
Η αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τα ταξίδια Βρετανών στο
εξωτερικό οδήγησε την TUI Ηνωμένου Βασιλείου να προχωρήσει
σε ακυρώσεις πτήσεων και πακέτων διακοπών (και) σε ελληνι-
κούς προορισμούς. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει με όλους τους
πελάτες της το συντομότερο δυνατόν, αν υπάρξει οποιαδήποτε
αλλαγή στην κράτησή τους.

Η μίξη
Με τη μετάλλαξη Δέλτα να

επελαύνει στο μεγαλύτερο

μέρος του πλανήτη και να

τείνει να γίνει κυρίαρχη σε

Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία,

η επιστημονική κοινότητα

αναζητά τρόπους για την

καλύτερη προστασία του

παγκόσμιου πληθυσμού. Ένα

μεγάλο κεφάλαιο και ερώτημα

είναι αν είναι αποτελεσματική

η μίξη διαφορετικών

εμβολίων.

Αποφασίστηκε
Η γαλλική κυβέρνηση θα επι-

βάλει τον εμβολιασμό στο

υγειονομικό προσωπικό, αν το

80% εξ αυτού δεν έχει λάβει

τουλάχιστον μία δόση εμβολί-

ου κατά του Covid-19 έως τον Σεπτέμβριο. Οι υπουργοί

Υγείας Ολιβιέ Βεράν και Αυτονομίας Μπριζίτ Μπουργκι-

νιόν ενημέρωσαν τους διευθυντές νοσοκομείων και των

οίκων ευγηρίας.

Μεγάλη κόντρα
Ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μα-

νουσάκης εξέφρασε την άποψη που χωρίζει

τον ΑΔΜΗΕ με τη ΡΑΕ για μια σειρά κρίσιμων

θεμάτων. Ο κ. Μανουσάκης εξήγησε ότι η

ΡΑΕ κόστισε φέτος 10 εκατ. ευρώ στον Ανε-

ξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Ενέργειας στα καθαρά κέρδη. Δύσκολα θα

γεφυρωθεί το χάσμα.

Στην πράξη θθα κριθεί το εργασιακό νομοσχέδιο

Α
πό τις αρχές του φθινοπώρου θα εφαρμο-
στούν οι διατάξεις του νόμου για τα εργασιακά
που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή εν

μέσω σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης και αντιδρά-
σεων των συνδικάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχουν η
έναρξη εφαρμογής των «επίμαχων» διατάξεων σχετι-
κά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομική
συμφωνία, το νέο καθεστώς στις υπερωρίες, η και-
νούργια διαδικασία λειτουργίας των κλάδων τις Κυρια-

κές, ακόμη και η εξίσωση της αποζημίωσης στους ερ-
γατοτεχνίτες ή η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς
πρόκειται αναμφίβολα για σημαντικές μεταβολές. Η
αποτελεσματικότητά τους, όμως, κρίνεται εν πολλοίς
και από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας τους. Το ίδιο
ισχύει και για τις άδειες για εργαζόμενους γονείς ή για
τη μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρ-
τητη Αρχή. Πολλοί πιστεύουν ότι το φθινόπωρο θα
υπάρξουν εντάσεις για τα εργασιακά.
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Τ
ο συνέδριο για τη γονιμότητα που αναβλή-

θηκε προσφάτως έφερε εμμέσως στην επι-

φάνεια το θέμα του δημογραφικού προβλή-

ματος στην Ελλάδα. Η έρευνα που εκπόνησε ο κα-

θηγητής Δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσα-

λίας Βύρων Κοτζαμάνης για λογαριασμό του Ινστι-

τούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ ανέδει-

ξε πολλά κρίσιμα σημεία. Σύμφωνα με αυτή, μει-

ώνεται ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας (20-65

ετών) και θα συνεχίσει να μειώνεται. Ταυτόχρονα

αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας του, δηλαδή το ερ-

γατικό δυναμικό συρρικνώνεται και γηράσκει.

Αν ο πληθυσμός μας παρουσιάζεται σε βάθος δε-

καετιών αυξημένος (7,6 εκατ. το 1951, 10,7 εκατ. το

2020), αυτό οφείλεται στην αύξηση του αριθμού

των μεγαλύτερων σε ηλικία, αφού οι κάτω των 14

ετών μειώνονται αδιάκοπα. Οι έως 14 ετών μει-

ώθηκαν μεταξύ 1951 και 2020 κατά 630.000, ενώ οι

άνω των 15 ετών αυξήθηκαν κατά 3,72 εκατομμύ-

ρια. Σημαντικές είναι οι αλλαγές που έχουν συντε-

λεστεί. Ζούμε κατά μέσο όρο περισσότερο, κυρίως

στις πόλεις (το 76% του πληθυσμού έναντι του 38%

το 1951), κάνουμε λιγότερα παιδιά και λιγότερους

γάμους, συμβιώνουμε περισσότερο, χωρίζουμε

πιο εύκολα, όμως διατηρούνται για τις γυναίκες οι

ασυμβατότητες μεταξύ εργασιακής και οικογενει-

ακής ζωής.

Η οικονομική κρίση και στη συνέχεια η πανδη-

μία ενίσχυσαν τις τάσεις μείωσης του πληθυσμού -

από το 2010 ο πληθυσμός μειώνεται (11,123 εκατ.

το 2011, 10,718 εκατ. το 2020). Ο αριθμός των θανά-

των αυξάνεται συνεχώς (59.500 το 1956, 125.000 το

2019), καθώς όλο και περισσότεροι εισέρχονται

στην ομάδα άνω των 65 ετών. Παράλληλα όλο και

λιγότερες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ει-

σέρχονται στην ομάδα 20-49 ετών, γεννώντας στα-

θερά λίγα παιδιά (83.700 γεννήσεις το 2019, 67.000

λιγότερες από εκείνες στις αρχές του 1950). Και η

τάση γήρανσης του πληθυσμού δεν πρόκειται να

ανακοπεί. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Ελλάδα θα συνε-

χίσει να συρρικνώνεται πληθυσμιακά τις επόμε-

νες τρεις δεκαετίες. Χρειάζεται στοχευμένη μα-

κροπολιτική στο θέμα ανεξάρτητα από κομματικές

παρατάξεις.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το τεράστιο 
δημογραφικό πρόβλημα

anetnews24@gmail.com 



Α
πό το πηδάλιο του υποβρυχίου
στο τιμόνι της Ελληνικής Βιο-
μηχανίας Οχημάτων βρέθηκε
ο απόστρατος αξιωματικός

του Πολεμικού Ναυτικού Δημήτρης Αγγε-
λόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση
του γενικού διευθυντή της νέας ΕΛΒΟ. Η
εταιρεία επανεκκινεί τις δραστηριότητές
της, έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο στά-
διο της αναδιοργάνωσης μετά τη μεταβί-
βασή της στην ισραηλινή κοινοπραξία SK
Group και Plasan.

Ο νέος γενικός διευθυντής της ΕΛΒΟ
έχει υπηρετήσει τη Διοίκηση Υποβρυχίων
σε θέσεις ευθύνης, ενώ ανέλαβε θέσεις
στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. και στον
γερμανικό όμιλο ThyssenKrup Marine
Systems. Παράλληλα, παρουσιάστηκε και
τον νέο λογότυπο της εταιρείας, στα χρώ-
ματα της Ελλάδας και του Ισραήλ, αναδει-
κνύοντας τα οφέλη και τις προοπτικές της
συνεργασίας των δύο χωρών στον αμυντι-
κό και οικονομικό τομέα.

Το μεγάλο στοίχημα για τη νεοσύστατη
εταιρεία είναι η ανάπτυξή της μέσα από τις
εξαγωγές αλλά και την ανάληψη έργων,
σημαντικότερο από τα οποία θα είναι το

νέο εθνικό όχημα των Ενόπλων Δυνάμε-
ων. Η παραγωγή οχημάτων θα γίνεται στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Σίνδο
Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη αναζητούνται συ-
νεργασίες με άλλες ελληνικές αμυντικές
επιχειρήσεις, που θα ενισχύσουν τη συνο-
λική εικόνα της εγχώριας αμυντικής βιο-
μηχανίας. 

Ταυτόχρονα, η κοινοπραξία δεσμεύεται
για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνο-
λογιών αιχμής στον κλάδο των θωρακι-
σμένων οχημάτων, οδηγώντας την ΕΛΒΟ
στο προσκήνιο της παγκόσμιας αγοράς.
Άλλωστε, η μία από τις δύο ισραηλινές
εταιρείες του σχήματος, η Plasan, είναι

διεθνώς αναγνωρισμένη για την προηγμέ-
νη τεχνολογία θωράκισης απέναντι σε
εκρήξεις από βλήματα και νάρκες.

Η κοινοπραξία έχει ξεκινήσει ήδη την
αποκατάσταση των υποδομών της Σίνδου,
που περιλαμβάνουν κτίρια και μηχανολο-
γικό εξοπλισμό, ενώ την ίδια στιγμή γίνε-
ται και μια ολοκληρωτική αναδιάρθρωση
των δικτύων και των εφαρμογών πληρο-
φορικής.

Το παλαιό προσωπικό βρίσκεται σε δια-
δικασία αξιολόγησης, ενώ πρόκειται να
γίνουν και νέες προσλήψεις εξειδικευμέ-
νου προσωπικού, ώστε η εταιρεία να μπει
το συντομότερο δυνατόν σε διαδικασία

παραγωγής. Την ίδια ώρα, οι σχέσεις Ελ-
λάδας - Ισραήλ βρίσκονται σε ιστορικά
υψηλό επίπεδο, με τη συνεργασία στον
τομέα της άμυνας και των εξοπλισμών να
προχωρά με ταχύτατο ρυθμό. 

Οι δύο χώρες υπέγραψαν πρόσφατα μια
από τις υψηλότερες σε αξία αμυντικές
συμβάσεις, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, για τη
δημιουργία του Κέντρου Αεροπορικής
Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα. 

Το έργο έχει αναλάβει η ισραηλινή
εταιρεία Elbit, παρέχοντας, μάλιστα, και
δέκα νέα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Μ-
346. Στην Ελλάδα βρίσκονται ήδη και
επιχειρούν τα μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη Heron, που αποκτήθηκαν με τη
μέθοδο leasing και αποτελούν τα μάτια
των Ενόπλων Δυνάμεων κατά μήκος των
ελληνοτουρκικών συνόρων σε ξηρά και
θάλασσα, ενώ σε προχωρημένο στάδιο
βρίσκονται οι συζητήσεις για την προμή-
θεια πυραύλων Spike Nlos, αρχικά για τις
επίγειες δυνάμεις και σε δεύτερο χρόνο
για τα επιθετικά ελικόπτερα του Στρατού
Ξηράς.
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Το μεγάλο στοίχημα για 
τον Δημήτρη Αγγελόπουλο
και το νέο εθνικό όχημα 
των Ενόπλων Δυνάμεων

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Από τα… υποβρύχια στην ΕΛΒΟ

Με τεστ οι νέοι φαντάροι
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε την αυστηροποίηση των υγει-
ονομικών μέτρων για τους νέους στρατευσίμους, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε μοριακό τεστ (PCR) προτού καταταγούν. Σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του ΓΕΕΘΑ, το τεστ πρέπει να διενεργείται από 48 έως 72
ώρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης και θα γίνεται δωρεάν στα δημόσια
νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα
στρατιωτικά νοσοκομεία.
Σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί θετικός προτού καταταγεί, θα πρέπει να
απευθυνθεί στο αρμόδιο Φρουραρχείο ώστε να μετακινηθεί η ημερομηνία κα-
τάταξης, ενώ όσοι διαγνωστούν θετικοί εντός των στρατοπέδων θα παραμέ-
νουν σε προκαθορισμένο χώρο μέχρι την ίασή τους. Το ΓΕΕΘΑ συστήνει ακόμη
στους υπόχρεους θητείας να αποφεύγουν την επαφή με άτομα που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις με συγχρωτισμό κατά τις
τελευταίες μέρες πριν από την κατάταξή τους.



Σ
τα Κατεχόμενα για να προετοι-
μάσει τη φιέστα του Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν βρίσκεται από
χθες ο αντιπρόεδρος της τουρ-

κικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι. 

Το Νο2 της Άγκυρας επιβλέπει προσω-
πικά την πορεία των εργασιών του ψευδο-
κράτους στην Αμμόχωστο, ώστε το επικοι-
νωνιακό σόου που θα στηθεί για το άνοιγ-
μα των Βαρωσίων να αγγίζει σε γραφικό-
τητα τους τουρκικούς εορτασμούς για την
άλωση της Κωνσταντινούπολης. Στις επα-
φές του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν
Τατάρ και τον «πρωθυπουργό» του ψευδο-
κράτους Έρσαν Σανέρ ο Οκτάι τόνισε τον
θρησκευτικό και εθνικιστικό τόνο που
πρέπει να έχουν οι εκδηλώσεις για τη
«μαύρη» επέτειο του «Αττίλα», η οποία
συμπίπτει με το Μπαϊράμι.

Ο Οκτάι θα επιθεωρήσει σήμερα και τα
έργα στην αεροπορική βάση που θα υπο-
δεχτεί τα τουρκικά μη επανδρωμένα αε-
ροσκάφη, την ίδρυση της οποίας θα ανα-
κοινώσει ο ίδιος ο Ερντογάν στις 20 Ιουλί-
ου. Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να
αναφερθεί και στην επανεκκίνηση του
προγράμματος ερευνών αλλά και γεωτρή-
σεων εντός των ορίων της κυπριακής Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Την ίδια ώρα, στη Λευκωσία βρίσκεται
σήμερα και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
μεταφέροντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης στην ελληνοκυπριακή πλευρά.
Μετά την πρόεδρο της Κομισιόν και ο Σαρλ
Μισέλ τόνισε ότι η λύση των δύο κρατών
που επιδιώκει η Τουρκία δεν αποτελεί ση-
μείο αφετηρίας οποιασδήποτε συζήτησης.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
δεν έκρυψε την ανησυχία του και για το
κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θε-
μελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία,
υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό
στοιχείο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένω-
σης - Τουρκίας.

Μηνύματα έρχονται και από τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, με την Αμερικανίδα πρέ-
σβειρα στην Κύπρο Τζούντιθ Γκάρμπερ να
τονίζει ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει «το
δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να
αναπτύξει τους πόρους της στην ΑΟΖ της».
Η κυρία Γκάρμπερ επανέλαβε, μάλιστα,
ότι ο Τζο Μπάιντεν παραμένει πεπεισμέ-
νος ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπον-
δία είναι η λύση που θα ωφελήσει την Κύ-
προ αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Στη Λευκωσία, πάντως, επικρατεί ανη-

συχία για την κλιμάκωση που θα επιχειρή-
σει η Τουρκία αλλά κυρίως για τις συνέ-
πειες του ανοίγματος της περίκλειστης
πόλης των Βαρωσίων. «Αν η Τουρκία προ-
χωρήσει με τέτοιες πράξεις, αυτό θα είναι
ταφόπλακα όχι μόνο για τη συνέχιση της
διαπραγματευτικής διαδικασίας αλλά και
για την εξεύρεση βιώσιμης και λειτουργι-
κής διευθέτησης», τόνισε ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστα-
σιάδης.

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθεί τις
εξελίξεις στο Κυπριακό και η Αθήνα, που
παραμένει σε διπλωματική ετοιμότητα εν
όψει της επίσκεψης Ερντογάν. Η Αριστο-
τελία Πελώνη τόνισε ότι έχουν σταλεί τα
κατάλληλα μηνύματα στην τουρκική πλευ-
ρά τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και
από την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας πως η
συμπεριφορά της Άγκυρας αξιολογείται
και κάθε της κίνηση έχει αντίκτυπο στις
σχέσεις της με τις Βρυξέλλες. 

Ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Τούρκο
υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-

σογλου είχε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
στο περιθώριο της 4ης Διεθνούς Διάσκε-
ψης για την Ουκρανία. Ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η απο-
κλιμάκωση που παρατηρείται στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις πρέπει να διατηρηθεί
ως βάση για διάλογο, ενώ κάλεσε την
Τουρκία να απέχει από προκλητικές ενέρ-
γειες στο πεδίο.

Την ανησυχία του για τη διολίσθηση της
Τουρκίας από το κράτος δικαίου και τα αν-
θρώπινα δικαιώματα εξέφρασε και ο ύπα-
τος εκπρόσωπος της Ε.Ε. Ζοσέπ Μπορέλ. 
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Στα Κατεχόμενα για να 
προετοιμάσει τη φιέστα 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
βρίσκεται από χθες 
ο αντιπρόεδρος της τουρκικής
κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι

Έστειλε το... γεράκι για πρόβα

Την ευκαιρία να συνομιλήσει εφ’ όλης της ύλης με τον Κινέ-
ζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ είχε χθες ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την αναβάθμιση
των σχέσεων Ελλάδας - Κίνας σε στρατηγικές και τη σύναψη
της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Συνεργασίας» το 2006.

Οι δύο ηγέτες, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω-
νίας, σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση, επαναβεβαίωσαν
τις καλές διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, ενώ ιδιαίτερη έμ-
φαση δόθηκε στις επενδύσεις, το διμερές εμπόριο, τον τουρι-
σμό και την πολιτιστική συνεργασία.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το «Έτος Πολιτισμού και Του-
ρισμού Ελλάδας - Κίνας», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα τον
Σεπτέμβριο του 2021 και θα επεκταθεί στο 2022, αποτελεί κα-
τάλληλη ευκαιρία για την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων

και για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος ανάμεσα στις δύο
χώρες. Η Ελλάδα, δε, αναγνωρίζει το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού όσων Κινέζων πολιτών έχουν εμβολιαστεί με το κινεζικό
εμβόλιο Sinopharm.

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν ακόμη
διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι σχέ-
σεις Ε.Ε. - Κίνας, ενώ υπογραμμίστηκε ο σημαντικός ρόλος
που μπορεί να διαδραματίσει η Κίνα ως μόνιμο μέλος του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην εμπέδωση της σταθερότη-
τας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση της διεθνούς νομιμό-
τητας. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση της Ελλάδας
στην πάγια θέση αρχής της Κίνας ως μόνιμου μέλους του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού στη
βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ τονί-

στηκε ο σημαντικός ρόλος της Ελλάδας για την ασφάλεια στην
περιοχή. 

Συζητήθηκαν, επίσης, οι τελευταίες εξελίξεις στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να διατηρηθεί η
σχετική αποκλιμάκωση της τελευταίας περιόδου, προκειμένου
να μείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Ο πρωθυπουργός
επισήμανε ότι στόχος του διαλόγου είναι η οικοδόμηση κλίμα-
τος εμπιστοσύνης, για το οποίο είναι απαραίτητα ο πλήρης και
έμπρακτος σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η αποφυγή
προκλήσεων έναντι τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου.

Ο Σι Τζινπίνγκ, μάλιστα, κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη στους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 που θα διεξαχ-
θούν στο Πεκίνο, πρόσκληση την οποία ο πρωθυπουργός
αποδέχτηκε.

«Γραμμή» Μητσοτάκη - Σι Τζινπίνγκ για Ανατολική Μεσόγειο και τουρισμό

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Σκόρπισε τον τρόμο 
ττρόφιμος ψυχιατρείου 

Άλμα στα ραντεβού
για εμβολιασμούς

Τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν λόγω
της μετάλλαξης Δέλτα και του τέταρτου κύ-
ματος της πανδημίας του κορονοϊού, το οποίο
πλησιάζει, φαίνεται πως συνειδητοποιούν
όλο και περισσότεροι πολίτες στη χώρα μας
και σπεύδουν να κλείσουν τα ραντεβού τους
για να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο αριθμός των
ραντεβού που κλείστηκαν σχεδόν τριπλα-
σιάστηκε, σε σχέση με τις προηγούμενες
ημέρες, ενώ τα περισσότερα ραντεβού κλεί-
στηκαν στις ηλικίες 18-24 και 25-29. Αρκετά
ήταν τα ραντεβού που κλείστηκαν, επίσης,
και στις ηλικίες από 30 έως 44. 

Για τις ηλικίες 18-24 και 25-29, η πλατ-
φόρμα των ραντεβού είχε ανοίξει τελευταία
και, ενώ με το άνοιγμά της αρκετοί ήταν αυ-
τοί που έκλεισαν το ραντεβού τους, όσο
προχωρούσε η διαδικασία του εμβολια-
σμού, κάποιοι καθυστερούσαν τον προ-
γραμματισμό. Πλέον, όμως, ύστερα απ’ όσα
έχουν γίνει γνωστά τις τελευταίες ημέρες
αλλά και με την ανησυχητική αύξηση των
κρουσμάτων, οι νέοι φαίνεται ότι συνειδη-
τοποίησαν την επιτακτική ανάγκη για τον
εμβολιασμό τους. 

Την ίδια στιγμή, σε υψηλά επίπεδα παρέ-
μειναν και χθες τα ημερήσια κρούσματα, με
τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει 1.820 περιπτώσεις
έπειτα από 59.903 τεστ που έγιναν. Παράλ-
ληλα, είχαμε μικρή αύξηση στις εισαγωγές
με 59, ενώ δόθηκαν 117εξιτήρια. Οι διασω-
ληνωμένοι μειώθηκαν κατά τέσσερις στους
159, ενώ ανακοινώθηκε ο θάνατος εννέα
ασθενών με κορονοϊό, με τον συνολικό
αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 12.763.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλει-
ονότητα των κρουσμάτων εντοπίστηκε στην
Αττική, όπου καταγράφηκαν τα 1.061 από τα
1.820. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη εντο-
πίστηκαν 52 κρούσματα.

Τ
ον... Χάρο με τα μάτια τους εί-
δαν λίγο μετά τις 9 το πρωί της
Τετάρτης όσοι πολίτες ανέμε-
ναν στην 9η στάση του λεω-

φορείου αλλά και οι πελάτες ενός
φούρνου, επί της οδού Γρηγορίου Κου-
σίδη, στου Ζωγράφου. Αιτία, το αμόκ
που έπαθε ένας 54χρονος δραπέτης
ψυχιατρικού ιδρύματος, ο οποίος με ένα
κουζινομάχαιρο ανά χείρας σκόρπισε
τον τρόμο και έστειλε τέσσερις ανυπο-
ψίαστους πολίτες στο νοσοκομείο.

«Ελάτε, έχω μαχαιρώσει κόσμο, θα
αυτοκτονήσω», φώναζε σε κατάσταση
αμόκ ο 54χρονος άνδρας, που αντιμε-
τωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, προ-
τού οι γείτονες καλέσουν την Άμεση
Δράση. Πριν να φτάσουν οι πρώτοι
αστυνομικοί στο σημείο, ο δράστης της
επίθεσης μπήκε στο διαμέρισμά του
επί της οδού Μακρυγιάννη (σ.σ.: λίγα
μέτρα μακριά από το αιματοκύλισμα)
και επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή
του, κόβοντας τις φλέβες του. Οι άν-
δρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που μπήκαν
μέσα του άρπαξαν το μαχαίρι, τον ακι-
νητοποίησαν και του έσωσαν τη ζωή,

δένοντάς του με αιμοστατικούς επιδέ-
σμους τα τραύματα μέχρι να παραλη-
φθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα
τέσσερα θύματα της επίθεσης μετα-
φέρθηκαν και αυτά στο Λαϊκό Νοσοκο-
μείο, χωρίς η κατάστασή τους να εμ-
πνέει ανησυχία. 

Οι τρεις από τους τέσσερις έχουν ως
κυρίως επιφανειακά τραύματα, αλλά ο
ένας έχει δεχτεί πλήγμα δίπλα ακριβώς
από τα νεφρά και χρήζει ιδιαίτερης ια-
τρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. 

« Έβλεπα κόσμο γεμάτο αίματα να
φωνάζει για βοήθεια. Πάγωσα, δεν
μπορούσα να καταλάβω τι έχει συμβεί.
Είδα έναν νεαρό να μπαίνει, τρέχοντας
στο κομμωτήριο, και να σφαδάζει από
τους πόνους», αναφέρει στην «Politi-
cal» κάτοικος της περιοχής, που δευτε-
ρόλεπτα μετά το αιματοκύλισμα βγήκε
στον δρόμο για να δει τι έχει συμβεί. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν ήταν
η πρώτη φορά που ο 54χρονος, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, είχε προκαλέ-
σει πρόβλημα στη γειτονιά. Φαίνεται να
είχε επιτεθεί ξανά στον συγκεκριμένο
φούρνο, προκαλώντας, όμως, μόνο
φθορές. Μετά τη νοσηλεία του αναμέ-
νεται να οδηγηθεί ξανά για εγκλεισμό,
καθώς είχε αποδράσει στις 12 Δεκεμ-
βρίου 2020 από το Ψυχιατρικό Νοσο-
κομείο στο Δαφνί, όπου νοσηλευόταν.
Τέλος, φέρεται να είναι και περιστασια-
κός χρήστης ναρκωτικών ουσιών, κάτι
το οποίο ενδεχομένως να χειροτέρεψε
την κατάστασή του. 

Σε κατάσταση αμόκ 
και έχοντας στα χέρια του
μαχαίρι, ο 54χρονος έστειλε
τέσσερις ανυποψίαστους
πολίτες στο νοσοκομείο…
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Χαρδαλιάς: Μήνυση και
αγωγή για «συκοφαντικό
δημοσίευμα»

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκά-
λεσε το χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα
της «Εφημερίδας των Συντακτών», σύμ-
φωνα με το οποίο ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε εν-
τολή, κατά παράβαση των περιοριστικών
μέτρων που είχαν τεθεί σε εφαρμογή προς
αποφυγήν της εξάπλωσης της πανδημίας,
να περάσουν τέσσερα μέλη της αποστολής
της τουρκικής ομάδας μπάσκετ Φενερμπα-
χτσέ από τον έλεγχο του Διεθνούς Αερο-
δρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», αν και
είχαν πυρετό και ήταν ύποπτα κρούσματα
κορονοϊού. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το
περιστατικό σημειώθηκε πριν από τον
αγώνα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με την
τουρκική ομάδα, στις 22 Οκτωβρίου 2020.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθήνας, προκειμένου να διε-
ρευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελλόμε-
νων στο δημοσίευμα της εφημερίδας, με
τίτλο «Εντολή του μεγάλου να περάσουν
χωρίς έλεγχο», το οποίο διέψευσε ως «συ-
κοφαντικό» ο Νίκος Χαρδαλιάς, προαναγ-
γέλλοντας μάλιστα την κατάθεση μηνύσε-
ων και αγωγών. Σε ανακοίνωσή του, ο
υπουργός σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι το
δημοσίευμα «με μεθοδευμένο τρόπο κα-
τασκευάζει αθλιότητες εις βάρος μου προ-
σωπικά και με εμπλέκει σε ενέργειες για
τις οποίες ουδεμία γνώση είχα ή έχω, τόσο
εγώ όσο και οι συνεργάτες μου στην Πολι-
τική Προστασία». Παράλληλα, στην ανακοί-
νωση γίνεται λόγος για «αντιδεοντολογική,
αντιδημοκρατική και στα όρια της εμμονι-
κής ιδεοληψίας δημοσιογραφική συμπερι-
φορά της συντάκτριας του εν λόγω δημοσι-
εύματος, που δεν ζήτησε καν την άποψή
μου και τη θέση μου για την κατάπτυστη και
συκοφαντική προς το πρόσωπό μου εκ μέ-
ρους της έωλη και ανυπόστατη καταγγελία
- την αφήνω στην κρίση των συναδέλφων
της δημοσιογράφων, της ΕΣΗΕΑ, αλλά και
όλων εκείνων που επικαλούνται κατά το
δοκούν και ψευδεπίγραφα τη Δημοκρατία,
αλλά κλείνουν τα μάτια τους σε φασιστικής
λογικής επιλογές στοχοποίησης προσώ-
πων για λόγους μικροπολιτικού οφέλους».

Α
κόμη και οι πιο σκληροί αστυνομικοί
της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος «λύγι-
σαν» στο άκουσμα όσων είχε να τους

πει η 17χρονη Αμάντα. Ο λόγος για την κοπέλα
από τη Ρουμανία την οποία έσωσαν από τα δίχτυα
κυκλώματος μαστροπείας, στο οποίο την είχε
εμπλέξει ένας 58χρονος από την Αλβανία (σ.σ.:
σεσημασμένος και για άλλα, παρόμοια αδικήμα-
τα), προσφέροντάς της αρχικά διέξοδο από την
εφιαλτική καθημερινότητά της. 

Η εξαφάνιση της Αμάντα είχε δηλωθεί στις 3 Ιου-
νίου στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ ενημε-
ρώθηκε και το Χαμόγελο του Παιδιού. Η 17χρονη,
που πλέον βρίσκεται υπό την εποπτεία της Εισαγγε-
λίας Ανηλίκων, έχει περάσει μια εφιαλτική παιδική
και εφηβική ηλικία, τόσο εδώ στην Ελλάδα όπου
βρέθηκε από 13 ετών όσο και στη Ρουμανία. Προτού
βιώσει εφιαλτικές στιγμές στη μονοκατοικία του
58χρονου σωματέμπορου στη Ραφήνα -και στη συ-
νέχεια στα ξενοδοχεία του αγοραίου έρωτα όπου
την πήγαινε- είχε δει το πιο σκληρό πρόσωπο της
ζωής από την ίδια της την οικογένεια.  Στην κατάθε-
σή της, η ανήλικη κοπέλα ανέφερε ότι έφυγε από τη
Ρουμανία μαζί με τη μητέρα της και τον αδερφό της,
γιατί ο πατέρας της κακοποιούσε τόσο την ίδια όσο
και τη μητέρα της. Όταν εγκαταστάθηκαν στην Αθή-
να, άρχισε να την κακοποιεί ο αδερφός της, ενώ η
μητέρα της φαίνεται ότι δεν έκανε κάτι για να τη
βοηθήσει. Έτσι, κατέληξε να ζει σε ιδρύματα. Στις
αρχές Ιουνίου, γνώρισε στην Ομόνοια τον 58χρονο
Αλβανό, ο οποίος αρχικά της παρουσιάστηκε σαν
την «πατρική φιγούρα» που τόσο της έλειπε.

Η «22χρονη Εύα»
Το κάλεσμα για να μείνει μαζί του σε ένα όμορ-

φο σπίτι στη Ραφήνα φάνηκε λυτρωτικό για τη
17χρονη. Γρήγορα, όμως, το όνειρο έγινε εφιάλ-

της για το κορίτσι από τη Ρουμανία, καθώς η μο-
νοκατοικία έγινε φυλακή για την ίδια και η «πα-
τρική φιγούρα» έδωσε τη θέση της στο σκληρό
πρόσωπο του αδίστακτου προαγωγού. «Αμάντα,
με κάποιον τρόπο πρέπει και εσύ να φέρνεις
χρήματα στο σπίτι», φέρεται να της είπε ο 58χρο-
νος, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να πλαστο-
γραφήσει ταυτότητα με διαφορετικά στοιχεία,
στην οποία εμφανιζόταν ως 22χρονη. Στο Διαδί-
κτυο η αγγελία που ανάρτησε σε «ροζ» ιστοσελί-
δα έκανε λόγο για «22χρονη Εύα». 

Από αυτήν την αγγελία οι αστυνομικοί κατάφε-
ραν να φτάσουν τα ίχνη της και να κλείσουν το
ραντεβού που οδήγησε στη λύτρωσή της και στη
σύλληψη του 58χρονου, ο οποίος την εξέδιδε για
140 ευρώ την ώρα. Σε βάρος του σωματέμπορου
απαγγέλθηκε κακουργηματική δίωξη για: εμπο-
ρία ανθρώπου κατά ανηλίκου τελεσθείσα επάγ-
γελμα προς γενετήσια εκμετάλλευση από κοι-
νού, πλαστογραφία μετά χρήσης, προμήθεια και
κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω
Διαδικτύου, παράνομη οπλοφορία και πυρομα-
χικών.

ΣΣτο αρχείο η
μήνυση Αγγελή
κατά Σοφουλάκη 

Στο αρχείο τοποθετείται, τελικά,
η μηνυτήρια αναφορά του αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου
Ιωάννη Αγγελή κατά του συνα-
δέλφου του, επίσης αντεισαγγε-
λέα του Ανώτατου Δικαστηρίου,
Λάμπρου Σοφουλάκη. Αφορμή
για την αναφορά του Ιωάννη Αγ-
γελή στάθηκε το πόρισμα του
Λάμπρου Σοφουλάκη, μετά τη
διερεύνηση των δικονομικών
ενεργειών στην υπόθεση Novar-
tis. Ο αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Λάμπρος Σοφουλάκης εί-
χε καταλήξει σε μια σειρά από
συμπεράσματα, καταλογίζοντας
στον Ιωάννη Αγγελή ψευδορκία,
ψευδή καταμήνυση και παράβα-
ση καθήκοντος.
Ο Ιωάννης Αγγελής προσέφυγε
στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας
τον συνάδελφό του ότι, με δόλο,
συρραφές και αλλοιώνοντας
στοιχεία της δικογραφίας, επι-
χείρησε να «απαλλάξει» τους
πρώην εισαγγελείς κατά της Δια-
φθοράς και να «βγάλει ψεύτες»
όλους όσοι κατέθεσαν εναντίον
τους κατά τη διάρκεια της έρευ-
νας. Η εισαγγελέας Πρωτοδικών
Χάιδω Ζούγρη ερεύνησε τις κα-
ταγγελίες και κατέληξε στο συμ-
πέρασμα ότι ο κ. Σοφουλάκης δεν
έχει διαπράξει καμία αξιόποινη
πράξη απ’ όσες του καταλογίζει ο
συνάδελφός του και έθεσε την
υπόθεση στο αρχείο.

Ήθελε να φύγει
από την κόλαση και
βρήκε τον εφιάλτη

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η συγκλονιστική ιστορία 
της 17χρονης Αμάντα:
Γλίτωσε από πατέρα και
αδελφό που την κακοποιούσαν
και έπεσε στα χέρια του
58χρονου μαστροπού…
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Από τη Μαρία Δήμα 

Τ
η φρικιαστική επίθεση που δέχ-
θηκε με βιτριόλι στο πρόσωπό
της αναμένεται να «ξαναζήσει»
στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 η

35χρονη Ιωάννα, στην αίθουσα του Μικτού
Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, όπου
θα διεξαχθεί η δίκη για το σοκαριστικό πε-
ριστατικό, με κατηγορούμενη την 37χρονη
Έφη Κ., για το κακούργημα της απόπειρας
ανθρωποκτονίας σε βάρος της. 

Η δίκη που προσδιορίστηκε να ξεκινή-
σει με την έναρξη του νέου δικαστικού
έτους θα φέρει για πρώτη φορά σε επαφή
μέσα στην ίδια δικαστική αίθουσα την
Ιωάννα με τη γυναίκα που -αναίτια- της
άλλαξε για πάντα τη ζωή και την έχει οδη-
γήσει από τον Μάιο του 2020, οπότε της
επιτέθηκε στην Καλλιθέα, σε έναν ανεί-
πωτο Γολγοθά, με αλλεπάλληλες χειρουρ-
γικές επεμβάσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το παραπεμ-
πτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμε-
λειοδικών της Αθήνας (1510/2021), οι δι-
καστές κάνουν δεκτή στο σύνολό της την
πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών
Γιώργου Νούλη και παραπέμπουν την κα-
τηγορούμενη να δικαστεί για τις αξιόποι-
νες πράξεις της απόπειρας ανθρωποκτο-
νίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατά-

σταση αλλά και της απείθειας, αδίκημα το
οποίο αφορά στην άρνηση της 35χρονης
να συνδράμει προς διακρίβωση των στοι-
χείων της, όταν οι αστυνομικοί την εντόπι-
σαν στην περιοχή του Ζωγράφου στις
11/6/2020.

Μέσα από το βούλευμα ξεδιπλώνεται
όλο το σκηνικό της επίθεσης σε βάρος της
Ιωάννας, ένα έγκλημα που η κατηγορού-
μενη σχεδίασε και τέλεσε με «ευκολία,
μεθοδικότητα και ψυχρότητα». Σύμφωνα
με τον εισαγγελέα και τους δικαστές που
υιοθέτησαν την πρότασή του, η 35χρονη
στις 18 Μαΐου του 2020, δηλαδή δύο ημέ-
ρες προτού επιτεθεί στην άτυχη κοπέλα,
επισκέφθηκε κατάστημα πώλησης φυτών
και φυτοφαρμάκων στην Καλλιθέα, κοντά
στην εταιρεία όπου εργαζόταν η Ιωάννα,
«και ζήτησε να προμηθευτεί βιτριόλι, ήτοι
θειικό οξύ».

Ο εισαγγελέας αναφέρεται στην αρχή
της πρότασής του στην κοινή καταγωγή
των δύο γυναικών, επισημαίνοντας ότι η
κατηγορουμένη και η Ιωάννα κατάγονται
από την Αμφιλοχία και είχαν μεταξύ τους
απλή γνωριμία από τα μαθητικά τους χρό-
νια. Αμφότερες φοιτούσαν στο ίδιο σχο-
λείο, αλλά «δεν διατηρούσαν κοινωνικές
επαφές». Ωστόσο, η κατηγορουμένη «περί
τα τέλη του 2020, ανέπτυξε αισθήματα εχ-
θρότητας και μίσους απέναντι στην Ιωάν-
να», διότι πίστευε ότι η Ιωάννα ήταν ερωτι-

κή αντίζηλός της στη «γνωριμία και ελεύ-
θερη περιστασιακή ερωτική σχέση» που
διατηρούσε με 40χρονο άνδρα. Έκτοτε,
«άρχισε να απεργάζεται σχέδιο εξόντω-
σης αυτής, τις κινήσεις της οποίας έθεσε
υπό παρακολούθηση».

Η 35χρονη τότε Έφη ήταν, κατά τον ει-
σαγγελέα και τους δικαστές, αποφασισμέ-
νη να τελέσει το έγκλημά της και περιγρά-
φουν τη μοιραία μέρα που έφτασε η Ιωάν-
να στο ισόγειο και ανέμενε την έλευση του
ανελκυστήρα. Η κατηγορούμενη εμφανί-
στηκε αιφνιδιαστικά μπροστά της. Τότε
«χωρίς να της απευθύνει καθόλου τον λό-

γο, την περιέλουσε ακαριαία από εγγύτατη
απόσταση με μεγάλη ποσότητα του ως άνω
λίαν τοξικού υγρού, στοχεύοντας κυρίως
προς το πρόσωπό της». 

Ένοχοι, όπως και πρωτόδικα, κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι στη δί-
κη της υπόθεσης του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Το δευτεροβάθμιο δικα-
στήριο, μετά την αγόρευση των συνηγόρων και μια σύντομη διακο-
πή, προχώρησε χθες λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι στην ανακοίνω-
ση της απόφασης για τους κατηγορουμένους. Το Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο Ιωαννίνων κήρυξε ένοχους και τους οκτώ πρώην σπου-
δαστές της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2019, σε πρώτο βαθμό, οι τρεις
από τους οκτώ καταδικασθέντες, οι οποίοι ήταν ανήλικοι, είχαν κα-
ταδικαστεί σε 150 ώρες κοινωνικής εργασίας, ενώ για τους υπόλοι-
πους πέντε η συνολική ποινή που είχε επιβληθεί ήταν φυλάκιση 36
μηνών, με την ποινή να είναι εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα.
Παράλληλα, είχε αθωωθεί ο ένας από τους 9 κατηγορουμένους.

Χθες οι πέντε από τους κατηγορουμένους που ήταν ενήλικες κρί-
θηκαν ένοχοι όπως πρωτόδικα, ενώ για τους τρεις, οι οποίοι ήταν
ανήλικοι, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τέλεσαν τις πράξεις για τις
οποίες κατηγορούνταν. Παράλληλα, σε έναν από τους καταδικα-
σθέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου πρότερου βί-
ου, καθώς για μεγάλο διάστημα μετά την τέλεση έδειξε καλή διαγω-
γή. Σημειώνεται ότι την ώρα που ανακοινώθηκε από την έδρα η από-
φαση, η μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη ξέσπασε σε κλάματα για
αρκετή ώρα. Ο 20χρονος σπουδαστής από το Ρέθυμνο είχε εξαφανι-
στεί από τη Σχολή τον Φεβρουάριο του 2015 και ύστερα από 35 μέ-
ρες βρέθηκε νεκρός σε μικρή απόσταση. Μετά την εξαφάνισή του,
αποκαλύφθηκαν οι δύσκολες μέρες που περνούσε από τα καψόνια
που γίνονταν σε βάρος του.

Καταδικάστηκαν και σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία Γιακουμάκη

Η 35χρονη Ιωάννα θα
αναβιώσει τη σοκαριστική
επίθεση που δέχθηκε από 
την 37χρονη Έφη, η οποία
κατηγορείται για απόπειρα
ανθρωποκτονίας… 

Τον Σεπτέμβριο 
η δίκη για την 
επίθεση με βιτριόλι 
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Ηγουμενίτσα

Αποκλεισμός του λιμανιού 
για τη χερσαία ζώνη

Απέκλεισαν το λιμάνι
της Ηγουμενίτσας κάτοι-
κοι και φορείς της πόλης
έπειτα από κινητοποίηση
που διοργάνωσε ο οι-
κείος δήμος με αίτημα
την απόδοση τμημάτων
της χερσαίας ζώνης του
λιμένος στην Αυτοδιοί-
κηση. Συγκεκριμένα, ο

δήμος ζήτα τμήματα που έχουν χαρακτηριστεί χερ-
σαία ζώνη αλλά δεν χρησιμοποιούνται για λιμενικές
δραστηριότητες να αποδοθούν άμεσα στον δήμο και
τους κατοίκους πριν από την παραχώρηση του πλει-
οψηφικού πακέτου των μετοχών της ΟΛΗΓ σε ιδιώτες.
Πρόκειται για την τρίτη κινητοποίηση το τελευταίο δε-
καήμερο που διοργανώνει ο δήμος. Ο υπουργός Ναυ-
τιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης δεν ανέλαβε τη νομοθετι-
κή πρωτοβουλία που ζητούσε ο δήμος, αλλά επανέλα-
βε την από 20ετίας αόριστη δέσμευση της Πολιτείας
ότι το θέμα θα λυθεί. Έχει προγραμματιστεί συνάντη-
ση των δημάρχων Ηγουμενίτσας και Φιλιατών με τον
υπουργό Ναυτιλίας για τον καθορισμό συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος για την επίλυση του ζητήματος.

Κόρινθος

Έκλεισε με επιτυχία 
το συνέδριο της Αυτοδιοίκησης

Το πρώτο επιτυχημένο βήμα για τον συνεδριακό τουρισμό έκανε
ο Δήμος Κορινθίων. Συνδιοργάνωσε το επιστημονικό συνέδριο
«Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική και Δημοσιονομικός
Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» της Πανελλήνιας Ένωσης Γ.Γ.
Τ.Α. «Κλεισθένης» και του Φορέα Επι-
μόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκη-
σης International Forum Training &
Consulting. Συμμετείχαν 120 ομιλητές
(δήμαρχοι, περιφερειάρχες, γενικοί
γραμματείς δήμων και εκτελεστικοί
γραμματείς περιφερειών, αντιδήμαρ-
χοι, αντιπεριφερειάρχες, μέλη Δημοτι-
κών και Περιφερειακών Συμβουλίων,
επιστημονικοί και ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες ΟΤΑ, υπηρε-
σιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, στελέχη
υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ) και 600 σύ-
νεδροι. «Ήταν τιμή η επιλογή της Κορίνθου για το συνέδριο και ευ-
χαριστώ ιδιαιτέρως την Πανελλήνια Ένωση Γ.Γ. Τ.Α. “Κλεισθένης”
και τη Forum Training για την εμπιστοσύνη τους στον δήμο μας»,
σημείωσε ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος.

Πράσινο Ταμείο

Αρχίζει η χρηματοδότηση για δήμους
κάτω των 20.000 κατοίκων
Έρχεται και η σειρά των δήμων με κάτω από 20.000 κατοίκους
να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο. Προς τούτο η
σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει για τις προσκλή-
σεις των εν λόγω δήμων τη Δευτέρα 26 Ιουλίου και θα παρα-
μείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι
υπήρξε συνεννόηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα για την έγκαιρη ενημέρωση και
προετοιμασία των ΟΤΑ Α’ Βαθμού με πληθυσμό κάτω των
20.000 κατοίκων και ανακοινώνεται ότι επιταχύνεται χρονικά
η έναρξη της β’ φάσης της πρόσκλησης «Αστική Αναζωογό-
νηση 2021» του Πράσινου Ταμείου για τους δήμους αυτούς.

Την ανάπλαση της λίμνης Δοϊράνης έχει δρομολογήσει η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον

Δήμο Κιλκίς. Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι να
καταστήσει την περιοχή του Κιλκίς, ειδικά τη Δοϊράνη,
προορισμό υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και να

προσελκύσει επισκέπτες στην περιοχή με τη μοναδική
ομορφιά της λίμνης Δοϊράνης. «Για εμάς το Κιλκίς είναι

βασικός πυλώνας ανάπτυξης όχι μόνο λόγω του πρωτογενούς
τομέα αλλά πλέον και του τουρισμού, καθώς στις επόμενες

μέρες θα μπορούν οι πολίτες και οι επισκέπτες να
απολαύσουν ολοκληρωμένη την ανάπλαση της Δοϊράνης με

σύγχρονες υποδομές», δήλωσε ο περιφερειάρχης Απόστολος
Τζιτζικώστας, ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή

συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Ανδρέα
Βεργίδη και τον δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη.

Τη συνδρομή περιφερειαρχών, δημάρ-
χων και ιεραρχών αποφάσισε να ζητήσει η
κυβέρνηση προκειμένου να πειστούν οι αρ-
νητές της πανδημίας να εμβολιαστούν ώστε
να επιτευχθεί το πολυπόθητο «τείχος ανο-
σίας». Στην προχθεσινή σύσκεψη υπό τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο
Μέγαρο Μαξίμου έγινε ειδική αναφορά σε
περίπου 80 δήμους που έχουν χαμηλό πο-
σοστό εμβολιασμού. Αποφασίστηκε να ξε-
κινήσει σε αυτούς τους δήμους «στοχευμέ-
νη εκστρατεία πειθούς» με τη συνδρομή το-
πικών παραγόντων και της Εκκλησίας. Επι-
σημαίνεται ότι από τους 80 δήμους με γενι-
κά «χαμηλή κάλυψη» υπάρχουν και 50 με
κάλυψη κάτω από 25%. Σε αυτούς συγκατα-
λέγονται οι Δήμοι Βόλβης, Δέλτα, Θέρμης,
Κιλελέρ και Καρπενησίου, ενώ υπάρχουν
και δήμοι στις Σέρρες και στη Ροδόπη όπου
η εμβολιαστική κάλυψη βρίσκεται κάτω
από το 10%.

!ΟΤΑ 

Στοχευμένη εκστρατεία
πειθούς για εμβολιασμούς

Ζαγόρι

«Αναβαθμίστε και μην κλείνετε τη Βελλά»
Τη διαμαρτυρία του προς την Ιερά Σύνοδο και το
υπουργείο Παιδείας για το κλείσιμο της Εκκλησιαστι-
κής Ακαδημίας Βελλά εκφράζει ο Δήμος Ζαγορίου
έπειτα από απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβού-
λιο. Ο Δήμος Ζαγορίου ζητά από την Ιερά Σύνοδο και το
υπουργείο Παιδείας να εξετάσουν το θέμα με τη δέου-
σα προσοχή. Επίσης, ζητά την αναβάθμιση και την
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Ανώτατης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλά Ιωαννίνων.
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Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία
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Μ
ια σειρά από σημαντικά έργα
πνοής στην Αθήνα αλλά και ο συν-
τονισμός των δράσεων της Περι-

φέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων σε
θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα
ζωής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντη-
σης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πα-
τούλη με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη.

Μεταξύ άλλων, στην ατζέντα των θεμάτων
που συζητήθηκαν ήταν η διαχείριση των
αποβλήτων και οι διαδικασίες που χρειάζε-
ται να τρέξουν μέσα στο επόμενο διάστημα
για τον Βοτανικό και τα Προσφυγικά στην
Αλεξάνδρας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο
θέμα του γηπέδου του Παναθηναϊκού και
στη Διπλή Ανάπλαση.

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η Περιφέ-

ρεια Αττικής θα συμβάλει τόσο με ίδιους πό-
ρους όσο και μέσω του ΠΕΠ Αττικής προκει-
μένου να υλοποιηθούν έργα που σχετίζονται
με την ποιότητα ζωής των κατοίκων της
Αθήνας και συνολικά της Αττικής. Προς την
κατεύθυνση αυτή ζήτησε να κινηθούν και τα
στελέχη της Περιφέρειας Αττικής προκει-
μένου να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν
τα αναγκαία βήματα που απαιτούνται. 

Ο κ. Μπακογιάννης, από την πλευρά του,
αναφέρθηκε στη στενή και εποικοδομητική
συνεργασία που έχει προσωπικά με τον κ.
Πατούλη αλλά και με τα στελέχη της Περι-
φέρειας και πρόσθεσε ότι ο Πρώτος και ο
Δεύτερος Βαθμός Αυτοδιοίκησης αναπτύσ-
σουν σταθερές συνεργασίες, οι οποίες
έχουν ως βασικό στόχο τους την επίλυση
των προβλημάτων των πολιτών.

Στην περιφέρεια η πρέσβειρα της Πορτογαλίας
Την πρέσβειρα της Πορτογα-

λίας Helena Paiva υποδέχτηκε
στα γραφεία της περιφέρειας ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης σε μια εθιμοτυ-
πική συνάντηση γνωριμίας και
ανταλλαγής απόψεων για διά-
φορα ζητήματα που άπτονται
της Αυτοδιοίκησης με αφορμή
και την ολοκλήρωση της πορτο-
γαλικής Προεδρίας στο Συμ-
βούλιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. H συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια και του δείπνου που παρέθεσε ο περι-
φερειάρχης προς τους πρέσβεις από όλο τον κόσμο στον «Διόνυσο», προκειμένου να ανα-
πτύξει τη στρατηγική της περιφέρειας με στόχο να επαναπροσδιοριστεί η τουριστική της
ταυτότητα και να ενισχυθεί η εξωστρέφειά της. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την περαι-
τέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών, η κυρία Paiva προσκάλεσε τον περιφερειάρ-
χη στην Πορτογαλία με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, πρό-
ταση που αποδέχτηκε με θέρμη ο κ. Πατούλης.

Στέλιος Πέτσας:
«Οι δήμοι, κρίκοι 
στην αλυσίδα του
εμβολιασμού»
Με μια επιστο-

λή προς τους

δημάρχους

της χώρας, με

την οποία τους

ζητούν να

δραστηριοποι-

ηθούν στην

κατεύθυνση της «προτροπής» των

πολιτών να εμβολιαστούν κατά του

Covid-19, εγκαινίασε τα νέα του

καθήκοντα ως «συντονιστή» ο

αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-

κών Στέλιος Πέτσας. Στην επιστο-

λή που έφτασε στα χέρια όλων των

δημάρχων της χώρας ο κ. Πέτσας

γνωστοποιεί στους αιρετούς ότι

κατά τη σύσκεψη υπό τον πρωθυ-

πουργό τού ανατέθηκε ο συντονι-

σμός ανάμεσα στην κυβέρνηση

και τις εμβολιαστικές υπηρεσίες,

ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα

ο εμβολιασμός σε συγκεκριμένες

περιοχές της χώρας και καλεί κυ-

βέρνηση και Αυτοδιοίκηση να

ενώσουν τις δυνάμεις τους και με

συντονισμένο σχέδιο να ενισχύ-

σουν την πορεία των εμβολιασμών

με στόχο την ελαχιστοποίηση του

κινδύνου διασποράς του ιού και

την προστασία των τοπικών κοι-

νωνιών.

Κατ’ οίκον εμβολιασμός
σε Μοσχάτο - Ταύρο

Ο δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου
Ανδρέας Ευθυμίου φαίνεται ότι ήταν
ένα βήμα μπροστά από τις κυβερνη-
τικές εκκλήσεις για «εμπλοκή» της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διευ-
κόλυνση του εμβολιασμού των πο-
λιτών ενάντια στην πανδημία. Έτσι
άμεσα ο δήμος Μοσχάτου - Ταύρου,
σε συνεργασία με τη 2η Υγειονομική
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου
(2η ΔΥΠΕ), καλεί τους κατοίκους
που λόγω σοβαρών προβλημάτων
υγείας και αδυναμίας μετακίνησης
ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν
κατ’ οίκον να δηλώσουν συμμετοχή
στον δήμο προκειμένου να προ-
γραμματιστεί ο εμβολιασμός τους
από τους αρμόδιους φορείς.

Σε ποιον δήμο της Αττικής το
Δημοτικό Συμβούλιο έχει χω-
ριστεί σε τρεις διαφορετικούς
«θεσμούς» αντί για δύο που εί-
ναι το σύνηθες; Σε αυτό το Συμ-
βούλιο υπάρχουν η διοίκηση, η
αντιπολίτευση και η «πρώην
διοίκηση»… Η τελευταία προ-
σπαθεί πλέον να κάνει την πιο
σκληρή αντιπολίτευση στη δι-
οίκηση, αλλά δέχεται και τη
σκληρή κριτική από την «κα-
νονική αντιπολίτευση», που
αρνείται να τη δεχτεί στις τά-
ξεις της… Κι έτσι το «μπάχα-
λο» στις συνεδριάσεις μεγα-
λώνει!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Νέες καταστροφές
στο θεατράκι
Αναστάτωση έχει προκληθεί στον Δή-
μο Περάματος, καθώς το θεατράκι της
πόλης «Μίκης Θεοδωράκης» έπεσε
για ακόμη μία φορά θύμα βανδάλων με
αποτέλεσμα να προκληθούν εκτετα-
μένες φθορές. Το φαινόμενο των κα-
ταστροφών της δημοτικής περιουσίας
έχει παρατηρηθεί σε παιδικές χαρές,
πλατείες, σχολεία και αθλητικές εγ-
καταστάσεις της πόλης. Ο δήμαρχος
Γιάννης Λαγουδάκης επανειλημμέ-
νως έχει ζητήσει αποτελεσματικότερη
αστυνόμευση, καθώς το 2013 καταρ-
γήθηκε από την τότε κυβέρνηση η Δη-
μοτική Αστυνομία της πόλης ώστε να
μπορεί να προστατεύσει με ίδια μέσα
δομές της πόλης. Με νέα παρέμβασή
του τώρα ζητά οι υπαίτιοι αυτών των
καταστροφών να βρεθούν άμεσα με
σκοπό να λογοδοτήσουν στη Δικαιο-
σύνη, ενώ καλεί τους δημότες που πα-
ρατηρούν τέτοιες συμπεριφορές να
καλούν την Αστυνομία. 

Η ανάπτυξη έρχεται από τη συνεργασία
ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑIΩΝ 
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Σημαντικές αλλαγές και προσθήκες σε όλες τις βαθμίδες
της Εκπαίδευσης φέρνει το επόμενο σχολικό έτος καθώς,
μεταξύ άλλων, από τον Σεπτέμβριο θα εφαρμοστεί καθολικά
η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, θα ενταχθούν τα Αγγλικά
σε όλα τα νηπιαγωγεία και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε όλα
τα σχολεία, θα επεκταθεί η Τράπεζα Θεμάτων στην α’ και τη β’
λυκείου και θα καθιερωθεί η επιλογή του διδακτικού εγχειρί-
διου. Ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου, που περιλαμβάνεται
στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, δίνει τη δυ-
νατότητα στον εκπαιδευτικό να επιλέξει ποιο εγχειρίδιο θα
διδάξει. Η επιλογή γίνεται μέσα από μια λίστα με εγκεκριμένα

βιβλία, ενώ τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι μαθητές αποκτούν
πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής.  Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων που
θα χρησιμοποιήσει κάθε σχολείο πραγματοποιείται από τους
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα ή
από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Για την υλοποίηση του θε-
σμού θα συσταθούν, άμεσα, το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων
και η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων, στα οποία
εντάσσεται το σύνολο των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων.
Κάθε εγχειρίδιο που λαμβάνει έγκριση και εντάσσεται στο
Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων λαμβάνει μοναδικό κωδικό έν-

ταξης και παρακολούθησης. Παράλληλα με τα διδακτικά βι-
βλία που θα διανέμονται στις σχολικές μονάδες, οι εκπαιδευ-
τικοί μπορούν να αξιοποιούν το σύνολο των εγχειριδίων του
αντίστοιχου μαθήματος σε ψηφιακή μορφή που είναι αναρ-
τημένα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων. Σύμ-
φωνα με το πολυνομοσχέδιο, στα διδακτικά βιβλία θα περι-
λαμβάνονται πλέον και τα ψηφιακά, καθώς και κάθε άλλο
ψηφιακό υλικό που είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, έντυπα και
ψηφιακά εγχειρίδια πρέπει να εναρμονίζονται με τα Προ-
γράμματα Σπουδών που είναι σε ισχύ.

Τι είναι το πολλαπλό βιβλίο - Πώς θα εφαρμοσθεί στα σχολεία 

Πανελλαδικές: 
Επιστρέφουν 
τα Λατινικά  
Επιστρέφουν,
από την επό-
μενη σχολική
χρονιά, τα
Λατινικά ως
μάθημα της
Ομάδας Προ-
σανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών της γ’ λυκείου, σε αντικα-
τάσταση του μαθήματος της Κοινω-
νιολογίας. Υπενθυμίζεται ότι τα Λα-
τινικά είχαν καταργηθεί από τα πα-
νελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
το 2018, με την αιτιολογία ότι «όπως
διδάσκονται, δεν παίζουν κανέναν
εκπαιδευτικό ρόλο, πέρα από το να
είναι ένα μάθημα που βασίζεται εξ
ολοκλήρου στην αποστήθιση και
συμβάλλει σε μία τεχνητή αύξηση
των βάσεων του πρώτου Επιστημονι-
κού Πεδίου». 
Αντιθέτως, στην απόφαση επαναφο-
ράς του μαθήματος επισημαίνεται
ότι «το μάθημα των Λατινικών δύνα-
ται, ανάμεσα σε άλλα, να συμβάλει
στην προαγωγή της κριτικής σκέ-
ψης, στην καλλιέργεια της αυτοσυ-
νειδησίας των μαθητών σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο και στην
ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι
στις ηθικές αξίες που συνιστούν το
ανθρωπιστικό ιδεώδες. Ο κύριος χα-
ρακτήρας του μαθήματος είναι μορ-
φωτικός - ανθρωπιστικός και ειδι-
κότερα αρχαιογνωστικός. Η διδα-
σκαλία του αποβλέπει στη σταδιακή
εξοικείωση των μαθητών με τη λατι-
νική γλώσσα, που θα επιτρέψει στη
συνέχεια μια πρώτη γνωριμία τους
με τη ρωμαϊκή γραμματεία και τον
κόσμο που τη γέννησε». 

Το σχέδιο δράσης για 
την ψηφιακή εκπαίδευση 
Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Σ
την ψηφιακή εποχή περνάει δυ-
ναμικά η εκπαίδευση με 36 έργα
που είτε πρόκειται να υλοποι-
ηθούν στο άμεσο μέλλον είτε

έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
Ανάμεσά τους, οι ψηφιακές υπηρεσίες του
MySchool και του eParents, που απευθύ-
νεται στους κηδεμόνες των μαθητών, η
πλατφόρμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευ-
τικών, το σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊ-
κών Τίτλων eDiplomas, το ψηφιακό εκπαι-
δευτικό περιεχόμενο και υπηρεσίες e-
Μάθησης, οι ηλεκτρονικές εγγραφές μα-
θητών και φοιτητών, το Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Εκπαιδευτικών, οι ψηφιακές υπηρε-
σίες Μητρώου Θρησκευτικών Κοινοτήτων
και η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου
του ΔΟΑΤΑΠ, με την παράλληλη απλού-
στευση των διαδικασιών.

Αναλυτικότερα, στα άμεσα σχέδια του
υπουργείου είναι ο επανασχεδιασμός της
πλατφόρμας MySchool, η οποία διαχειρί-

ζεται τα δεδομένα 1,5 εκατ. μαθητών και
140.000 εκπαιδευτικών, αλλά και η προ-
σθήκη ψηφιακών υπηρεσιών, όπως το
ηλεκτρονικό απουσιολόγιο και το ηλε-
κτρονικό βιβλίο ύλης. Την ίδια ώρα, η νέα
πλατφόρμα eParents εμπλουτίζεται συνε-
χώς με υπηρεσίες, ώστε ο γονέας να έχει
πρόσβαση σε ανακοινώσεις και ειδοποι-
ήσεις του σχολείου, να παρακολουθεί τις
επιδόσεις, τις βαθμολογίες και τις απου-
σίες των παιδιών του κ.λπ. Η πλατφόρμα
eDiplomas θα παρέχει πιστοποίηση των
τίτλων σπουδών που έχουν εκδοθεί από
αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φο-
ρείς, αρχής γενομένης με τα πτυχία των
ελληνικών ΑΕΙ και τους αναγνωρισμένους
τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού. Στην
πλατφόρμα θα συμπεριληφθούν και η ψη-
φιοποιημένη πληροφορία που θα προκύ-
ψει μετά την ψηφιοποίηση του φυσικού
αρχείου του ΔΟΑΤΑΠ, που αριθμεί περισ-
σότερους από 190.000 φυσικούς φακέ-
λους. 

Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται ολοκληρω-

μένο ψηφιακό σύστημα για θέματα οργά-
νωσης των θρησκευτικών κοινοτήτων και
των ενώσεών τους και αφορά στη διαχείρι-
ση μητρώων θρησκευτικών κοινοτήτων, με
ή χωρίς νομική προσωπικότητα, θρησκευ-
τικών λειτουργών και χώρων λατρείας. Τέ-
λος, ηλεκτρονικά γίνεται πλέον και η δια-
χείριση των αιτήσεων για τη χορήγηση του
στεγαστικού επιδόματος, ενώ θα υπάρξει
περαιτέρω εκσυγχρονισμός με την απλο-
ποίηση του περιουσιακού στοιχείου, όπου
ο υπολογισμός των τετραγωνικών μόνο σε
περιοχές άνω των 3.000 κατοίκων θα αντι-
κατασταθεί με νεότερο κριτήριο που θα
εφαρμόζεται με βάση την αντικειμενική
αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας.

Ποια έργα έχουν ξεκινήσει 
να εφαρμόζονται ή πρόκειται 
να υλοποιηθούν στο άμεσο 
μέλλον… 
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Μ
νήμες από την τρομακτική εισβολή τεσσάρων
αδελφών σε εστιατόριο στην οδό Βασιλίσσης
Όλγας τον περσινό Φεβρουάριο, όπου ξυλοκό-

πησαν και μαχαίρωσαν τον 45χρονο ιδιοκτήτη με συνέ-
πεια να πέσει νεκρός, αναβίωσαν στο Μικτό Ορκωτό Δι-
καστήριο Θεσσαλονίκης. Η δίκη διακόπηκε για να ξεκι-
νήσει σήμερα με την κατάθεση μαρτύρων.

Στο εδώλιο κάθονται τα τρία αδέλφια, καθώς η υπόθε-
ση διαχωρίστηκε για τον έναν που ήταν ανήλικος τη μέρα
του αιματηρού επεισοδίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2020.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα αδέλφια για να εκδι-
κηθούν την απόλυση του ενός εισέβαλαν στο κατάστημα
και άρχισαν να χτυπούν τον 45χρονο. «Τους φώναζε

“φτάνει” και αυτοί εξακολουθούσαν να τον χτυπούν αλύ-
πητα», ανέφερε η σύζυγός του μιλώντας στους συγγενείς
της. Οι συγγενείς ζητούν δικαίωση για τον θάνατο του
45χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά τις αλλεπάλληλες
μαχαιριές που δέχτηκε από έναν εκ των αδελφών.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έχουν καταγραφεί
κατά τη διάρκεια της επίθεσης από το κλειστό κύκλωμα
τηλεόρασης του καταστήματος. Η Αστυνομία έφτασε
γρήγορα στα ίχνη των εμπλεκομένων στην επίθεση, συλ-
λαμβάνοντας πρώτα τον πρώην εργαζόμενο στο κατά-
στημα και στη συνέχεια τους υπολοίπους. Ο νεαρότερος
κατηγορούμενος του Κακουργιοδικείου έχει αναλάβει
την ευθύνη για τη χρήση του μαχαιριού. 

Συνελήφθησαν, έμειναν κρατούμενοι και… απολο-
γήθηκαν στον ανακριτή για εμπόριο κοκαΐνης, όμως
τελικά οι κατασχεθείσες ποσότητες ήταν… κόλλα.
Δύο συλληφθέντες, αλβανικής καταγωγής, ταλαιπω-
ρήθηκαν μέχρι που αφέθηκαν ελεύθεροι το μεσημέ-
ρι της Τετάρτης με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και ει-
σαγγελέα, αφού η έκθεση του Χημείου ήταν ξεκάθα-

ρη ότι δεν ήταν ναρκωτικά. Η σύλληψη έγινε στα
Σφαγεία το απόγευμα της Δευτέρας, ασκήθηκε δίω-
ξη σε βάρος τους και έμειναν κρατούμενοι μέχρι την
απολογία τους. Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρέθηκε
στην κατοχή τους ναρκωτική ουσία σε σκόνη και
«βραχάκια», όμως τελικά ήταν κόλλα για ξύλα που,
μάλιστα, είχε χαλάσει.

Τα ναρκωτικά ήταν τελικώς... κόλλα για ξύλο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βουτιές στη
Χαλκιδική
Στην καταγάλανη θάλασσα στις Κα-
βουρότρυπες της Χαλκιδικής πέ-
ρασε την Τρίτη η συμπρωταγωνί-
στρια του Αντόνιο Μπαντέρας στην
ταινία «The Enforcer» Κέιτ Μπόσ-
γουορθ. Την ώρα που ο συμπρωτα-
γωνιστής της γύριζε σκηνές της
ταινίας στη Νέα Μηχανιώνα, η Κέιτ
Μπόσγουορθ πόσταρε στο Insta-
gram φωτογραφίες από τη μαγευ-
τική παραλία, καθώς και από το φα-
γητό που διάλεξε για το μεσημέρι.
Κολοκυθάκια τηγανιτά. Η ίδια ανέ-
φερε: «Το σχέδιο ήταν να σκεφτώ
μια έξυπνη καλοκαιρινή λεζάντα,
αλλά ειλικρινά αυτή ήταν μια πραγ-
ματικά όμορφη μέρα και νιώθω
πραγματικά τυχερή που είμαι εδώ». 

Ενημερώθηκε για 
το Τάε Κβον Ντο 
Με προπονητές του Τάε Κβον Ντο
συναντήθηκε ο Στράτος
Σιμόπουλος, αφού ήρθε σε
συνεννόηση με τον Χρήστο
Μανώλη, πρόεδρο της Ένωσης Τάε
Κβον Ντο Βορείου Ελλάδος. Ο
βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.
ενημερώθηκε για θέματα που
απασχολούν το άθλημα και όσους
ασχολούνται με αυτό.

Επισκέφτηκε 
το ιατρείο των
δικαστηρίων 
Το νέο ιατρείο του Δικαστικού
Μεγάρου Θεσσαλονίκης
επισκέφτηκε ο Δημήτρης
Κούβελας όχι για κάποιο
ιατρικό θέμα, αλλά για να δει
από κοντά τον χώρο. Ο
κυβερνητικός βουλευτής
Θεσσαλονίκης εξέφρασε την
ικανοποίησή του για τη
λειτουργία του ιατρείου, καθώς
ήταν ένα από τα πρώτα θέματα
με τα οποία ασχολήθηκε ως
βουλευτής.

«Έφυγε» ο Χρήστος Παυλίδης 
Τον πρόωρο χαμό του Χρήστου Παυλίδη σε ηλι-

κία μόλις 43 ετών θρηνεί η δημοσιογραφική οικο-
γένεια της Θεσσαλονίκης. Ο Χρήστος Παυλίδης,
ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά στον χώρο των
αθλητικών συντακτών, νικήθηκε έπειτα από πο-
λύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Ξεκίνησε τη δημο-
σιογραφική διαδρομή του από τα «Σπορ του Βορ-
ρά» και εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης σε
εφημερίδες (πρωτίστως στον «Αγγελιοφόρο»),
ιστοσελίδες, ανταποκριτικά γραφεία και ραδιο-
φωνικούς σταθμούς, με σταθερό σημείο αναφο-
ρά το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ, την ομάδα που και ο
ίδιος αγαπούσε.

Το νέο πόνημα του Μαμέλη 
Νέο... παιδί απέκτησε ο δικηγόρος και πρώην

γραμματέας της Ν.Ε. Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑ-
ΣΟΚ Κώστας Μαμέλης. Στην ουσία πρόκειται
για το καινούργιο του βιβλίο με αυτοτελείς ιστο-
ρίες που περιλαμβάνει έντονη «μυρωδιά» πό-
λης. Τίτλος του είναι «Ένας Βαρδάρης λέξεις»,
που κυκλοφορεί εδώ και λίγα 24ωρα και ήδη
φιγουράρει στους πάγκους του Φεστιβάλ Βι-
βλίου Θεσσαλονίκης. 

Δύο νεκροί λουόμενοι 
μέσα σε λίγες μέρες 

Ένας 42χρονος άντρας πνίγηκε ενώ κολυμπού-
σε στην πλαζ Αρετσούς στην Καλαμαριά. Ο
42χρονος διεκομίσθη αναίσθητος με ασθενοφό-
ρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύ-
λος». Στη μεταφορά του προς το νοσοκομείο έγι-
ναν προσπάθειες ανάνηψης, αλλά δεν κατέστη
δυνατό να επανέλθει στη ζωή. Στην ίδια περιοχή
είχε χάσει τη ζωή του ένας ακόμη άντρας από
πνιγμό την περασμένη εβδομάδα.

«Στο 70% το ποσοστό των
εμβολιασμένων στη Θέρμη»
Έξαλλος εμφανίζεται ο δήμαρχος Θέρμης Θεό-
δωρος Παπαδόπουλος από τη δημοσιοποίηση
στοιχείων από πλευράς ΣΚΑΪ που εμφανίζουν
την περιοχή του με χαμηλά ποσοστά εμβολια-
στικής κάλυψης. Ο δήμαρχος τονίζει με κάθε
τρόπο ότι τα στοιχεία είναι λανθασμένα, πως
κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι η πραγματικότητα
είναι τελείως διαφορετική. Μάλιστα, δηλώνει
αποφασισμένος, αν δεν αποκατασταθεί η αλή-
θεια, να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Ο κ. Παπα-
δόπουλος υποστηρίζει πως το ποσοστό των εμ-
βολιασμένων στη Θέρμη αγγίζει το 70%, καθώς
από τους συνολικά 53.000 δημότες οι 37.500
έχουν επίσημα εμβολιαστεί, γεγονός που καθι-
στά το Κέντρο Υγείας Θέρμης ως το πλέον νευ-
ραλγικό σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης. 

Αναβιώνει το στυγερό 
έγκλημα στο ψητοπωλείο
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H
ταν επτά χρόνια πρωθυπουργός, πέν-
τε χρόνια πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και δύο χρόνια πρόεδρος
της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πολιτι-

κής παράταξης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος (ΕΛΚ). Η πολιτική πορεία του Ντόναλντ Τουσκ,
ο οποίος ανακοίνωσε προ ημερών ότι παραιτείται
από την Προεδρία του ΕΛΚ και αναλαμβάνει αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα

του, την Πολωνία, είναι αναμφίβολα αξιοθαύμα-
στη. Γι’ αυτό και προξένησε έκπληξη η απόφασή
του να επιστρέψει ολοκληρωτικά στην πολιτική
σκηνή της Πολωνίας. Ωστόσο, υπάρχει σαφής
εξήγηση: Ουσιαστικά, γίνεται με αυτόν τον τρόπο ο
εκφραστής των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων της
Πολωνίας, απέναντι στο καθεστώς Κατσίνσκι, που
έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Ο Ντόναλντ Φραγκίσκος Τουσκ γεννήθηκε στις
22 Απριλίου 1957 στο Γκντανσκ, όπου μεγάλωσε
και ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως ιστορικός. Ο
πατέρας του ήταν ξυλουργός και η μητέρα του νο-
σοκόμα. Ο παππούς του, Γιόζεφ Τουσκ, φυλακί-
στηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ο νεαρός
Ντόναλντ ήταν παιδί «για φασαρίες», δηλαδή γύ-
ριζε όλη μέρα έξω από το σπίτι του και συνήθως

επέστρεφε αργά το βράδυ, έχοντας νέους φίλους
ή έχοντας μαλώσει, γεμάτος μώλωπες. Ο ίδιος πε-
ριέγραφε την παιδική του ηλικία υπό το κομμουνι-
στικό καθεστώς «απελπιστική», «μονότονη»,
«χωρίς να περιμένω τίποτα να αλλάξει».

Ο Τουσκ υπήρξε συνιδρυτής του Φιλελεύθερου
Δημοκρατικού Κογκρέσου, το οποίο κέρδισε 337
έδρες στις ελεύθερες εκλογές του 1991. Νωρίτε-
ρα υπήρξε ενεργό στέλεχος του Φοιτητικού Τμή-
ματος της Οργάνωσης «Αλληλεγγύη», που αποτέ-
λεσε τον μοχλό ανατροπής του κομμουνιστικού
καθεστώτος στην Πολωνία.

Δέκα χρόνια αργότερα, ίδρυσε με άλλους την
«Πολιτική Πλατφόρμα» και έγινε αντιπρόεδρος
της Κάτω Βουλής, αξίωμα στο οποίο υπηρέτησε
μέχρι το 2005. Οι πολιτικές του θέσεις προωθούν
την ισχυρή υποστήριξη προς την ελεύθερη αγορά,
χωρίς κρατικό παρεμβατισμό και με κοινωνικό
συντηρητισμό. Από το 2004 εκλέγεται βουλευτής.
Το 2005 έλαβε μέρος στις προεδρικές εκλογές,
αλλά ηττήθηκε από το Λεχ Καζίνσκι στον δεύτερο
γύρο. Το 2007, όμως, εξελέγη στην πρωθυπουργία
της Πολωνίας. Το κόμμα του Τουσκ κέρδισε την
πλειονότητα των εδρών και στις βουλευτικές
εκλογές του 2011. Ωστόσο, το 2014 η κυβέρνησή
του αντιμετώπισε τις αποκαλύψεις του περιοδι-
κού «Προστ», το οποίο δημοσίευσε αποσπάσματα
από υποκλαπείσες συνομιλίες πολιτικών και άλ-
λων προσωπικοτήτων της χώρας.

Πολιτικοί λογαριασμοί…
Στις 30 Αυγούστου του 2014 εκλέχθηκε στη θέ-

ση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
διαδεχόμενος τον Χέρμαν βαν Ρομπέι, θέση την
οποία ανέλαβε την 1η Δεκεμβρίου 2014. Στις 9
Μαρτίου 2017 ανανέωσε τη θητεία του έως τις 30
Νοεμβρίου 2019, παρά τις αντιδράσεις τής τότε
Πολωνής πρωθυπουργού, που ανήκε στο καθε-
στώς Κατσίνσκι. Πράγματι, η Μπεάτα Μαρία Σίν-
τουο - Κουσίνσκα εξέφρασε με σφοδρότητα την
αντίθεσή της, κάτι που δεν εμπόδισε τους Ευρω-
παίους να αναθέσουν στον Τουσκ την Προεδρία
του εκτελεστικού οργάνου της Ε.Ε. Τώρα, ο Ντό-
ναλντ Τουσκ εγκατέλειψε τη θέση του προέδρου
στο ΕΛΚ και επέστρεψε στην Πολωνία, για να λύ-
σει -ίσως μια και καλή- τους πολιτικούς του λογα-
ριασμούς με το καθεστώς Κατσίνσκι.

Ν Τ O Ν Α Λ Ν Τ  Τ Ο Υ Σ Κ

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Αφήνει την Προεδρία του
ΕΛΚ και επιστρέφει στην
πολωνική πολιτική σκηνή



Έκτακτα μέτρα κατά της
ένοπλης βίας στη Ν. Υ.
Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Νέας Υόρ-
κης, Άντριου Κουόμο, ανακοίνωσε χθες
έκτακτα μέτρα κατά των πυροβόλων όπλων,
καθώς η αλόγιστη χρήση τους έχει οδηγήσει
σε κατακόρυφη άνοδο την εγκληματικότητα
στην περιοχή - όπως και σε όλες τις ΗΠΑ. Η
αρχή γίνεται με τον διορισμό ενός ειδικού
συντονιστή, ο οποίος θα επιβλέπει τη δράση
πολλών κοινωνικών υπηρεσιών, των σωφρο-
νιστικών Αρχών, της αστυνομίας της πολιτεί-
ας κ.λπ. Η Νέα Υόρκη θα επενδύσει περίπου
138 εκατ. δολάρια σε προγράμματα πρόλη-
ψης και καταστολής της χρήσης πυροβόλων
όπλων, εκ των οποίων περίπου τα 67 εκατ.
δολάρια θα διοχετευθούν στη δημιουργία θέ-
σεων εργασίας για νέους που έχουν μεγαλύ-
τερο κίνδυνο από την έκθεση στη χρήση τέ-
τοιων όπλων.

Το Πεντάγωνο 
ακύρωσε σύμβαση
με τη Microsoft
Την ακύρωση μιας κολοσσιαίας σύμβα-
σης, ύψους 10 δισ. δολαρίων, που είχε
συνάψει με τη Microsoft, αποφάσισε να
ακυρώσει το Αμερικανικό Πεντάγωνο.
Αντικείμενο της σύμβασης-μαμούθ
ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος απο-
θήκευσης δεδομένων στο Διαδίκτυο
(σε περιβάλλον cloud), την οποία,
όμως, αμφισβητούσε η Amazon. Η τε-
λευταία προσέφυγε στα δικαστήρια,
υποστηρίζοντας ότι η σύμβαση ήταν
αποτέλεσμα της αθέμιτης επιρροής που
άσκησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ, την εποχή του βρισκό-
ταν στον Λευκό Οίκο. 

Βόρειο Ιράκ: Επίθεση 
με ρουκέτες στο 
Αεροδρόμιο της Ερμπίλ

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν από το αμε-
ρικανικό προξενείο στην Ερμπίλ, μια πόλη
στο Βόρειο Ιράκ, καθώς σημειώθηκε επίθεση
με ρουκέτες στο αεροδρόμιο της πόλης,
όπως μετέδωσαν οι τοπικές Αρχές ασφαλεί-
ας. Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι δεν υπήρ-
ξαν θύματα ή ζημιές και πως η φωτιά κατα-
σβέστηκε λίγο αργότερα. Από την πλευρά
του, το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξέδωσε
ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ενημε-
ρώθηκε για επίθεση με UAV (drones) στην
πόλη Ερμπίλ, ενώ επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρ-
χουν θύματα ή ζημιές στο αεροδρόμιο, όπου
στρατωνίζονται αμερικανικά στρατεύματα.
Έχουν προηγηθεί δεκάδες επιθέσεις εναν-
τίον θέσεων αμερικανικών συμφερόντων στο
Ιράκ, όπου έχουν αναπτυχθεί περίπου 2.500
Αμερικανοί στρατιώτες που δρουν εναντίον
του «Ισλαμικού Κράτους».
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«Α
διανόητη επίθεση σε
βάρος του Τύπου» χα-
ρακτήρισε ο πρωθυ-
πουργός της Ολλανδίας

την απόπειρα δολοφονίας του γνωστού
Ολλανδού δημοσιογράφου Πέτερ ντε
Βρις, στο Άμστερνταμ. Ο ντε Βρις, ο
οποίος έχει ταυτιστεί στη συνείδηση
των Ολλανδών με τις διεξοδικές έρευ-
νες που έφεραν στο φως πολλά εγκλή-
ματα του υποκόσμου, πυροβολήθηκε
στο κεφάλι σε έναν δρόμο του Άμστερν-
ταμ, κοντά σε μια κεντρική πλατεία της
ολλανδικής πρωτεύουσας, την οδό
Λάνγκε Λαϊντεσβαρστράτ, και δίνει μά-
χη για να κρατηθεί στη ζωή.

Λίγα λεπτά πριν από την άνανδρη
απόπειρα, ο ντε Βρις βρισκόταν σε τηλε-
οπτικό στούντιο και μιλούσε για θέματα
που ερευνούσε. Αμέσως μετά τους πυ-

ροβολισμούς, αστυνομικές δυνάμεις
απέκλεισαν την περιοχή, ενώ πολύς κό-
σμος συγκεντρωνόταν κοντά στο σημείο
της απόπειρας δολοφονίας. Ο ντε Βρις
κέρδισε το 2008 ένα διεθνές βραβείο
Έμμυ στην κατηγορία επικαιρότητας για
τις έρευνές του στην υπόθεση εξαφάνι-
σης της έφηβης Νάταλι Χόλογουεϊ, στην
πόλη Αρούμπα.

Θυμίζει την υπόθεση Καραϊβάζ
Ένας ύποπτος, που φέρεται να είχε

στην κατοχή του πιστόλι, συνελήφθη λί-
γα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς
εναντίον του δημοσιογράφου, οι οποίοι
θύμισαν στο ελληνικό κοινό την πρό-
σφατη ειδεχθή δολοφονία ενός Έλληνα
δημοσιογράφου ο οποίος είχε αποκα-
λύψει εγκληματικές δραστηριότητες,
του Γιώργου Καραϊβάζ. Η ολλανδική
αστυνομία είπε ότι δεν ήταν σε θέση ού-
τε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει
την είδηση. Το τηλεοπτικό κανάλι RTL
μετέδωσε ότι ο ντε Βρις είχε μόλις απο-
χωρήσει από το στούντιο στο κέντρο του
Άμστερνταμ και πως δέχθηκε μία από

τις σφαίρες στο κεφάλι. Ο 64χρονος ρε-
πόρτερ είναι πασίγνωστος στη χώρα του
ως τακτικός σχολιαστής σε τηλεοπτικά
προγράμματα τα οποία διερευνούν εγ-
κληματικές πράξεις, αλλά και ως έμπει-
ρος αστυνομικός ρεπόρτερ, με πηγές
παντού. Είναι γνωστός για τις έρευνές
του, ιδίως μετά την απαγωγή το 1983 του
μεγιστάνα της μπίρας, Φρέντι Χάινεκεν.
Ο ντε Βρις, όπως είναι φυσικό, έχει δεχ-
θεί απειλές κατά καιρούς από εγκλημα-
τίες. Το 2013, ο Βίλεμ Χόλεντερ, απαγω-
γέας του Χάινεκεν, καταδικάστηκε για
απειλές εναντίον του ντε Βρις και εκτίει
ποινή ισόβιας κάθειρξης για την εμπλο-
κή του σε πέντε δολοφονίες.

Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη
ζωή έπειτα από την επίθεση
που δέχθηκε σε κέντρο 
του Άμστερνταμ

Δολοφονήθηκε 
ο πρόεδρος 

της Αϊτής
Σοκαρισμένη είναι η κοινή

γνώμη της Αϊτής, μετά την εν
ψυχρώ δολοφονία τα ξημερώ-

ματα της Τετάρτης του προ-
έδρου της χώρας, Ζοβενέλ

Μοΐζ, μέσα στο σπίτι του, και
τον τραυματισμό της συζύγου

του από τις σφαίρες των δολο-
φόνων. Καθήκοντα προέδρου

αναλαμβάνει προσωρινά ο
υπουργός Εσωτερικών Κλοντ

Ζόζεφ. Σε δηλώσεις του, ο Ζό-
ζεφ τόνισε πως οι δράστες δεν

έχουν αναγνωριστεί ακόμα,
ωστόσο ανέφερε ότι ήταν ισπα-
νόφωνοι. «Λαμβάνονται όλα τα
μέτρα για να υπάρξει εγγύηση

της συνέχειας του κράτους και
για την προστασία του έθνους»,

πρόσθεσε.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Πυροβόλησαν στο κεφάλι
Ολλανδό δημοσιογράφο
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Δουλεύουμε 179 ημέρες τον χρόνο για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές
Οι Έλληνες χρειάζεται να δουλεύουν 179 από τις

365 ημέρες του χρόνου μόνο και μόνο για να καλύ-
ψουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος, προκει-
μένου να «απελευθερωθούν» φορολογικά.

Το 2021, σύμφωνα με την έρευνα του Κέντρου Φι-
λελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης» (ΚΕ-
ΦίΜ), ο μέσος Έλληνας χρειάστηκε να δουλέψει 75
ημέρες για την πληρωμή έμμεσων φόρων, 60 ημέ-
ρες για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, 43
ημέρες για την πληρωμή άμεσων φόρων και μία
ημέρα για την πληρωμή των φόρων κεφαλαίου. 

Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις επτά υψηλότε-
ρες επιβαρύνσεις από φόρους και ασφαλιστικές ει-
σφορές για το 2019 (12 ημέρες πάνω από τον μέσο
όρο) και χαμηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης στην κυ-
βέρνηση σε σχέση με τον μέσο όρο για το 2020 (11
ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο), ανά-

μεσα στις 23 ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες υπάρ-
χουν διαθέσιμα στοιχεία και για τους δύο δείκτες.

Η έρευνα του ΚΕΦίΜ δείχνει τα εξής: Η συνολική
επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων από φόρους
και ασφαλιστικές εισφορές το 2021 ανέρχεται σε
71,9 δισ. ευρώ και είναι σχεδόν διπλάσια από το ποσό
(44 δισ.) που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για την κά-
λυψη των βασικών τους αναγκών.

Την εικοσαετία από το 1999 έως το 2018 προστέ-
θηκαν 47 παραπάνω ημέρες εργασίας για τις υπο-
χρεώσεις προς το κράτος. 

Το 1999 εργαστήκαμε 139 ημέρες, το 2012 174
ημέρες, ενώ το 2018 φτάσαμε τις 186 ημέρες εργα-
σίας για να πληρωθούν οι φόροι και οι εισφορές. Το
διάστημα 2019-2020 καταγράφεται η πρώτη σημαν-
τική πτώση της τελευταίας εικοσαετίας, κατά 11 ημέ-
ρες, και το 2021 αύξηση τεσσάρων ημερών!

Ο
ι φορολογούμενοι θα έχουν
έκπτωση 30% από το φορολο-
γητέο εισόδημα αν πραγματο-
ποιούν συναλλαγές με ηλε-

κτρονικά μέσα πληρωμής σε επαγγέλμα-
τα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φο-
ροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του
υπουργού Oικονομικών Χρήστου Σταϊ-
κούρα προβλέπει «την περαιτέρω διεύ-
ρυνση της φορολογικής βάσης με ενίσχυ-
ση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω
της παροχής κινήτρων για συγκεκριμένα
φορολογικά έτη (από 2021 έως και 2025),
όπως έκπτωση από το φορολογητέο εισό-
δημα του φυσικού προσώπου του 30% των
δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ορισμέ-
νους τομείς της οικονομίας, όπου παρα-
τηρείται υψηλή φοροδιαφυγή».

Δηλαδή, από το φορολογητέο εισόδημα
ή από τον φόρο εισοδήματος κάθε φορο-
λογουμένου θα αφαιρείται το 30% του συ-
νόλου των χρηματικών ποσών, τα οποία
έχει πληρώσει ετησίως μέσω πιστωτικών
ή χρεωστικών καρτών ή e-banking για
συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγ-
γελματιών, όπως συνεργεία αυτοκινήτων,
ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, μπαρ,
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωμα-
τιστές, κομμωτήρια, γυμναστήρια, κέντρα
αισθητικής, ιδιαίτερα μαθήματα, δικηγό-
ροι, γιατροί, τεχνικά γραφεία κ.ά.

Ψηφιοποίηση 
των φορολογικών ελέγχων

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών
προχωρά στην ψηφιοποίηση των φορολο-
γικών ελέγχων και τη διασύνδεση των τα-
μειακών μηχανών με τη φορολογική Αρχή

και με συστήματα POS, με στόχο τη μεί-
ωση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία
δημοσιονομικού χώρου. Συγκεκριμένα,
θα εκδίδεται η απόδειξη λιανικής πώλη-
σης ταυτόχρονα με την απόδειξη του POS
(σύστημα EFTPOS). Και αυτό καθώς πολ-
λές επιχειρήσεις στις συναλλαγές με πι-
στωτικές ή χρεωστικές κάρτες δεν εκδί-
δουν την απόδειξη λιανικής.

Όπως τονίζουν από το υπουργείο Οι-

κονομικών, οι βασικοί πυλώνες του με-
ταρρυθμιστικού σχεδίου είναι η ενίσχυ-
ση της διαφάνειας και η καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής με την αντικατάστα-
ση εκατοντάδων χιλιάδων ταμειακών
μηχανών που θα μεταφέρουν σε πραγ-
ματικό χρόνο πληροφορίες για τις απο-
δείξεις που εκδίδουν τα καταστήματα
και οι επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, οι επι-
χειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν

στην προμήθεια των νέων ταμειακών
μηχανών, οι οποίες θα συνδεθούν σε
πραγματικό χρόνο με το Taxis.

Το σχέδιο που επεξεργάζεται
το υπουργείο Οικονομικών 
για το διάστημα 2021-2025

Έκπτωση 30% για e-αποδείξεις σε 
κλάδους υψηλής φοροδιαφυγής

Χ



Σ
ε νέα προς τα πάνω αναθεώρη-
ση των εκτιμήσεων για την πο-
ρεία της οικονομίας της Ευρω-
ζώνης προχώρησε η Κομισιόν

στις θερινές προβλέψεις της που δόθη-
καν στη δημοσιότητα. Οι Βρυξέλλες ανα-
μένουν ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα ανα-
πτυχθεί με ρυθμό 4,3% για το τρέχον έτος
(από 4,1% στην προηγούμενη πρόβλεψη)
και με ρυθμό 6% για το 2022.

Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι
η Ελλάδα σημείωσε αύξηση του εποχια-
κά προσαρμοσμένου πραγματικού ΑΕΠ
κατά 4,4% το α’ τρίμηνο του 2021, παρά τα
περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση
της πανδημίας που θεσπίστηκαν τον Ια-
νουάριο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η
ανάπτυξη καθοδηγείται κυρίως από τις
καθαρές εξαγωγές χάρη σε μια ισχυρή
ανάκαμψη στις εξαγωγές υπηρεσιών.

Η Επιτροπή τονίζει ότι τα μέτρα κοινω-
νικής αποστασιοποίησης άρχισαν να χα-
λαρώνουν νωρίς τον Μάιο στην Ελλάδα
και ακολούθησε η αύξηση σημαντικών
δεικτών εμπιστοσύνης. Βιομηχανικές
έρευνες κατά τη διάρκεια της ίδιας πε-
ριόδου έδειξαν μια επανεμφάνιση της ξέ-
νης ζήτησης για αγαθά. Η ανάκαμψη στις

εξαγωγές υπηρεσιών εξαρτώνται σε με-
γάλο βαθμό από τις προοπτικές του του-
ρισμού, ο οποίος προβλέπεται να παρα-
μείνει κάτω από τα επίπεδα του 2019 στον
ορίζοντα προβλέψεων της Κομισιόν. Τα
αισιόδοξα σχέδια απασχόλησης στους
περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς
αναμένεται να οδηγήσουν σε οριακή μεί-
ωση του ποσοστού ανεργίας το 2021.

Υπό έλεγχο οι πληθωριστικές πιέσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλείει ση-

μαντική επίδραση των εισαγόμενων πλη-
θωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα. Σε ει-
δικό τμήμα των προβλέψεων σημειώνει
ότι η χώρα είχε το β’ τρίμηνο του χρόνου
τον χαμηλότερο πληθωρισμό εντός Ε.Ε. (-
1,2%), ενώ «μαξιλάρι» για τις πιέσεις από
την άνοδο των διεθνών τιμών των καυσί-
μων και των πρώτων υλών θα αποτελέ-
σουν οι χαμηλές ακόμη τιμές στον τομέα

των υπηρεσιών, λόγω κυρίως της αναιμι-
κής ακόμη ανάκαμψης του κρίσιμου για
την Ελλάδα τομέα του τουρισμού. Η Κομι-
σιόν προβλέπει ότι ο ετήσιος πληθωρι-
σμός για την Ελλάδα φέτος δεν θα ξεπε-
ράσει το -0,4%, ενώ του χρόνου ο πληθω-
ρισμός αναμένεται να είναι οριακά θετι-
κός στο 0,5%.

Οι κίνδυνοι 
Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι

προβλέψεις της εξακολουθούν να υπό-
κεινται σε υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας,
ιδίως σε σχέση με τον τουριστικό τομέα,
μετά τη χαλάρωση των περιορισμών λό-
γω Covid-19. Πρόσθετοι κίνδυνοι απορ-
ρέουν, επίσης, από την ταχύτητα της ανά-
καμψης του ιδιωτικού τομέα μετά τη στα-

διακή άρση των μέτρων στήριξης, τα
οποία θα πρέπει να αρθούν την κατάλλη-
λη χρονική στιγμή για να αποφευχθεί μια
νέα αύξηση πτωχεύσεων και να περιορι-
στούν τυχόν επιπτώσεις στην αγορά ερ-
γασίας. Από την άλλη πλευρά, οι αποταμι-
εύσεις που έχουν συσσωρευτεί κατά τη
διάρκεια της πανδημίας θα μπορούσαν να
ενισχύσουν τις δαπάνες στο μέλλον.

Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου γίνεται κάτοχος των
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς κατέθεσε τη μεγαλύτε-
ρη προσφορά. Επίσης, κέρδισε και τον διαγωνισμό της
ΕΤΑΔ για τη δεξαμενή 5 και τους προβλήτες 3 και 4. Για το
στρατιωτικό κομμάτι του Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) έδωσε 25
εκατ. ευρώ και για την ΕΤΑΔ 37 εκατ. ευρώ, με το σύνολο
επένδυσης να φτάνει τα 62 εκατ. ευρώ. Μεγάλος χαμένος
στη διεκδίκηση είναι ο Θεόφιλος Πριόβολος, ο οποίος φε-
ρόταν ως ο επικρατέστερος διεκδικητής των ναυπηγείων. 

Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης 
Ο Γιώργος Προκοπίου είναι ένας από τους κορυφαίους

Έλληνες πλοιοκτήτες, ενώ κατατάσσεται στο τοπ 20 των
προσωπικοτήτων με τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή
ναυτιλιακή βιομηχανία. Διευθύνει τις εταιρείες Dynacom,
Dynagas και Sea Traders με δραστηριότητα σε δεξαμενό-
πλοια, LNG και ξηρό φορτίο και με συνολικό στόλο περί-

που 120 πλοίων. Ο εφοπλιστής έχει παρουσία και στο αμερι-
κανικό χρηματιστήριο μέσω της Dynagas LNG Partners, η
οποία κατά το α’ τρίμηνο του 2021 κατέγραψε αύξηση κερ-
δών και πλήρη κάλυψη του στόλου σε ναυλώσεις. Πρόσφατα
έγινε γνωστό ότι ενίσχυσε το ναυπηγικό πρόγραμμα σε LNG
carriers, ενεργοποιώντας option για δύο ακόμη πλοία, χω-
ρητικότητας 200.000 κυβικών μέτρων, σε νοτιοκορεάτικο
ναυπηγείο. 

Ο Έλληνας εφοπλιστής θεωρείται από τους πρωτοπόρους
της αγοράς μεταφοράς φυσικού αερίου. Πριν από λίγα χρό-
νια, μέσω του LNG carrier, άνοιξε τον… δρόμο για τον Βό-
ρειο Πόλο, μειώνοντας τις αποστάσεις και αλλάζοντας τον
εμπορικό χάρτη. Μάλιστα, η Dynagas αναμένει μέσα στους
επόμενους μήνες την παράδοση από το κινεζικό ναυπηγείο
Hudong-Zhonghua Shipbuilding δύο πλοίων (Transgas Po-
wer και Transgas Force), τα οποία μπορούν να λειτουργούν
τόσο ως μεταφορείς LNG όσο και ως μονάδες FSRUs. 

Στον εφοπλιστή Γ. Προκοπίου τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά - Στα 62 εκατ. ευρώ το σύνολο της επένδυσης

Και με ρυθμό 6% για το 2022,
λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή -
Επιτυχή τα μέτρα στήριξης -
Παραμένουν οι κίνδυνοι

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Κομισιόν: Στο 4,3%
φέτος η ανάπτυξη
στην Ελλάδα 
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Τ
α σχέδια του Marina Tower,
του πρώτου «πράσινου» ου-
ρανοξύστη στην Ελλάδα, πα-
ρουσίασε η Lamda Develop-

ment. Ο ουρανοξύστης Marina Tower
των 45 ορόφων θα ανεγερθεί στην πε-
ριοχή της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά και
θα αποτελεί το ψηλότερο κτίριο στην
Ελλάδα αλλά και τον πιο ψηλό «πράσι-
νο» παραθαλάσσιο ουρανοξύστη στη
Μεσόγειο. «Κορυφαία αρχιτεκτονική

αισθητική, πρωτοποριακός σχεδιασμός,
πράσινο, νερό, φως και ανεμπόδιστη
θέα στη θάλασσα είναι τα κύρια χαρα-
κτηριστικά του εμβληματικού αυτού
κτιρίου, που θα εντάξει τη χώρα μας
στον παγκόσμιο αρχιτεκτονικό, αλλά και
τουριστικό χάρτη», αναφέρθηκε στη
σχετική παρουσίαση. Τη μελέτη και τον
σχεδιασμό του Marina Tower υπογρά-
φει το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό
γραφείο Foster+Partners, το οποίο

διαθέτει τεράστια εμπειρία στη σχεδία-

ση ψηλών κτιρίων παγκοσμίως. Ο ουρα-

νοξύστης, ύψους 200 μέτρων από την

επιφάνεια της θάλασσας, θα διαθέτει

200 διαμερίσματα σε 45 ορόφους. Με

την ολοκλήρωσή του, εντός της επόμε-

νης πενταετίας, θα είναι το ψηλότερο

κτίριο στην Ελλάδα και ένα από τα συνο-

λικά έξι ψηλά κτίρια τα οποία θα ανε-

γερθούν στο Ελληνικό. 

Ινστιτούτο Vodafone: Έξι στους
δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν
στην περιφέρεια

Η εμπειρία της πανδημίας έχει αλλάξει τη στά-
ση των πολιτών για τη ζωή στην ύπαιθρο σε όλη
την Ευρώπη, σύμφωνα με την έρευνα «Digitising
Europe Pulse» του Ινστιτούτου Vodafone, η
οποία έδειξε ότι και στη χώρα μας έξι στους δέκα
Έλληνες θα ήθελαν να μετακομίσουν στην περι-
φέρεια τα επόμενα 1-2 χρόνια, καταγράφοντας,
μάλιστα, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην
Ευρώπη στο σχετικό ερώτημα. Όπως σημειώνε-
ται στην έρευνα που διενεργήθηκε από την Kan-
tar, με περισσότερους από 15.000 ερωτηθέντες
από 15 ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη προϋπόθεση
για τη ζωή στην ύπαιθρο είναι μακράν μια καλή
σύνδεση στο Διαδίκτυο! Το 75% των κατοίκων
αστικών περιοχών τη θεωρεί απαραίτητη, κατα-
γράφοντας -στην ελληνική περίπτωση- την τρίτη
υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη. Και συμπλη-
ρώνεται από την ανάγκη για καλή πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας (72%) και ευκαιρίες επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας (63%).

Ε.Ε: 10 δισ. ευρώ ετησίως 
από φόρο επιχειρήσεων 
για τις εισαγωγές άνθρακα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να συλλέξει
10 δισ. ευρώ ετησίως από τον φόρο για τις ει-
σαγωγές άνθρακα, στο πλαίσιο του σχεδίου
της Κομισιόν για επίτευξη κλιματικής ουδε-
τερότητας έως το 2050, μετέδωσαν οι «Fi-
nancial Times». Σύμφωνα με τους «F.T.», τα
χρήματα θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδό-
τηση χρέους της Ε.Ε. Η Κομισιόν αναμένεται
να ξεκινήσει την εφαρμογή του φόρου στα-
διακά και από το 2023, επιτρέποντας μια ομα-
λή μεταβατική περίοδο, σημείωσαν οι «F.T.».

Η SABO με τη ΦΑΓΕ και νέο ρομπότ
Η πολυετής και ισχυρή συνεργασία της SABO

S.A. με τη ΦΑΓΕ επισφραγίζεται με την ολοκλή-
ρωση ενός ακόμη έργου ρομποτικών συστημά-
των παλετοποίησης. Τα θεμέλιά της μπήκαν αρ-
κετά χρόνια πριν, με την εγκατάσταση των πρώ-
των ρομποτικών κυττάρων στο εργοστάσιο της
ΦΑΓΕ, και ενισχύθηκε τα επόμενα χρόνια με νέ-
ες εγκαταστάσεις εξοπλισμού τελευταίας τεχνο-
λογίας. Πρόσφατα, η SABO, όπως επισημαίνεται
σε σχετική ανακοίνωση, υλοποίησε, σε συνερ-
γασία με τη ΦΑΓΕ, την εγκατάσταση μίας ακόμη
πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής ρομποτι-
κής παλετοποίησης. Συγκεκριμένα, το έργο πε-
ριλαμβάνει εξοπλισμό για τη διακίνηση και την
παλετοποίηση με ρομποτικό βραχίονα χαρτόδι-
σκων με κύπελλα γιαουρτιού. Οι χαρτόδισκοι με-
ταφέρονται και ομαδοποιούνται με κατάλληλες
διατάξεις πριν από την παραλαβή τους από τον
ρομποτικό βραχίονα. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Ο Captain Weng Lin και ο κ.

Άγγελος Καρακώστας, ανα-

πληρωτές διευθύνοντες

σύμβουλοι της ΟΛΠ, συναν-

τήθηκαν στα κεντρικά γρα-

φεία του Οργανισμού στον

Πειραιά με τον υφυπουργό

Ναυτιλίας της Κύπρου Βασί-

λη Δημητριάδη και τον γενι-

κό διευθυντή του κυπριακού

υφυπουργείου Ναυτιλίας

Νεόφυτο Παπαδόπουλο, με

θέμα τη θαλάσσια σύνδεση

Κύπρου - Ελλάδας και συγ-

κεκριμένα την ακτοπλοϊκή

διασύνδεση του Πειραιά με

τη Λεμεσό. Η θαλάσσια σύν-

δεση Ελλάδας - Κύπρου θα

πραγματοποιείται με επιβα-

τηγό οχηματαγωγό πλοίο, το

οποίο θα μεταφέρει επιβά-

τες, οχήματα αλλά και φορ-

τίο μεταξύ των Λιμένων Πει-

ραιά και Λεμεσού και ενδε-

χομένως να περιλαμβάνει

έναν ενδιάμεσο σταθμό σε

ένα ελληνικό νησί. 

Το δρομολόγιο θα πραγματο-

ποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια

του έτους, με μεγαλύτερη

συχνότητα κατά τους καλο-

καιρινούς μήνες.

Ελληνικό:  Έτσι θα είναι ο πρώτος «πράσινος»
ουρανοξύστης 45 oρόφων στην Ελλάδα

ΟΛΠ: Ακτοπλοϊκή διασύνδεση του Πειραιά με τη Λεμεσό



Στάσσης 
Πάνω από 1 δισ. ευρώ
η μείωση χρεών 
της ΔΕΗ στη διετία

Τ
α βήματα της μείωσης των υποχρεώσεων της ΔEΗ
προς την αγορά και τους πιστωτές περιέγραψε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρεί-

ας Γιώργος Στάσσης, μιλώντας στην Επιτροπή Παραγω-
γής και Εμπορίου της Βουλής για την πολιτική προμή-
θειας καυσίμων της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα σχετι-
κά στοιχεία, το καλοκαίρι του 2019, όταν ανέλαβε η πα-
ρούσα διοίκηση, το χρέος της ΔΕΗ ήταν 3,894 δισ. ευρώ,
ενώ το α’ τρίμηνο του 2021 μειώθηκε σε 3,271 δισ. (μεί-
ωση 623 εκατ. ευρώ). Το ίδιο διάστημα τα χρέη της ΔEΗ
προς τρίτους προμηθευτές, εργολάβους κ.λπ. ήταν 900
εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 435 εκατ. ευρώ. Ο επι-
κεφαλής της επιχείρησης τόνισε ότι η κατάσταση πριν
από δύο χρόνια με τις καθυστερήσεις πληρωμών είχε
προκαλέσει ασφυξία συνολικά στην αγορά ενέργειας
και τόνισε ότι η ΔEΗ χρειάζεται να διατηρήσει τη λει-
τουργική κερδοφορία που επιτυγχάνει από το 2020, της
τάξης των 900 εκατ. - 1 δισ. ευρώ ετησίως, προκειμένου
να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της.

Παπαστράτος: Έρευνα για 
παράνομο εμπόριο καπνικών
Το παράνομο εμπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα μειώθη-
κε ελαφρώς σε σχέση με το 2019, αλλά συνεχίζει να
παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όπως δεί-
χνουν τα ευρήματα της νέας, ετήσιας ανεξάρτητης
Έκθεσης της KPMG, που διενεργήθηκε για λογαρια-
σμό της Philip Morris International και δημοσιεύτηκε
τον Ιούνιο 2021. Σύμφωνα με την Έκθεση, η παράνομη
αγορά τσιγάρων στην Ελλάδα το 2020 βρίσκεται στο
22,4%, ελαφρώς μειωμένη, με τις απώλειες των κρατι-
κών ταμείων να ανέρχονται στα 551 εκατ. ευρώ το
2020 (σε σχέση με 610 εκατ. ευρώ το 2019). Ταυτόχρο-
να, στην Ελλάδα καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση της
κατανάλωσης παραποιημένων τσιγάρων (σε 1,62 δισ.
τσιγάρα). H Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ε.Ε. σε
κατανάλωση παραποιημένων τσιγάρων.

«Ιασώ»: Στο 92,59% το ποσοστό
OCM και μετοχών διοίκησης

Μετά την υποβο-
λή στις 6/5/2021 της
προαιρετικής δη-
μόσιας πρότασης
από την «OCM Lu-
xembourg Health-
care Greece S.a
r.l.» (ο «Προτεί-
νων») για την από-
κτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά
ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕ-
ΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙ-
ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), που
δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυ-
τόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου
Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της
Εταιρείας:
• Κατά την 6/7/2021, ο Προτείνων απέκτησε 1.851
κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αν-
τιστοιχούν σε ποσοστό 0,00% του συνόλου των μετο-
χών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η
τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 1,50
ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 2.777,00 ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτεί-
νων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 110.365.752 με-
τοχές.

Prodea: Μέσα στον Ιούλιο 
η έκδοση πράσινου ομολόγου

ΜΜέσα στο επόμενο δεκαήμερο εκτιμάται ότι θα «τρέ-
ξει» η διαδικασία εγγραφών για την έκδοση του «πρά-
σινου» κοινού ομολογιακού δανείου έως 300 εκατ. ευ-
ρώ, με ελάχιστο τα 250 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρ-
κειας, που προωθεί η μεγαλύτερη εγχώρια εταιρεία
ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας, Prodea ΑΕΕΑΠ, με
στόχο τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προ-
γράμματος και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου
της. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου,
μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η έγκριση της
έκδοσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ θα
«βγει» και το εύρος τιμών της έκδοσης. Αυτά σημείωσε
χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Prodea, Αρ. Καρυτι-
νός, στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης της
εισηγμένης, που είχε μοναδικό θέμα την επιστροφή
κεφαλαίου 0,29 ευρώ ανά μετοχή, μέσω μείωσης του
μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό 74,093 εκατ. ευ-
ρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των
255.494.534 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψή-
φου μετοχών από 3 ευρώ σε 2,71 ανά μετοχή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Ψηφιακός μετασχηματισμός 
για την Τράπεζα Ηπείρου 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν η μετάβαση του κυ-
ρίαρχου μηχανογραφικού συστήματος της Συνεται-
ριστικής Τρά-
πεζας Ηπεί-
ρου στο νέας
γενιάς πολυ-
γλωσσικό και
πολυνομισμα-
τικό κεντρικό
τραπεζικό σύστημα CSB2 καθώς και το λανσάρισμα
της νέας εφαρμογής mobile banking αλλά και του
νέου web banking, σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου υλοποι-
ήθηκε σε συνεργασία με τη Natech, η οποία, με
έδρα τα Ιωάννινα και διεθνές πελατολόγιο, αποτελεί
τον στρατηγικό συνεργάτη της Τράπεζας Ηπείρου
για τη μετάβασή της στη νέα, ψηφιακή εποχή.

Η Hellenic Cables 
αναλαμβάνει έργο στην Αδριατική 
Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι η Helle-
nic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Hol-
dings, υπέγραψε σύμβαση με τον μεγαλύτερο ερ-
γολάβο της Κροατίας Koncar Group, για την προ-
μήθεια 12 χλμ. 110kV υποβρυχίων καλωδίων,
σχετικών εξαρτημάτων και συναφών υπηρεσιών,
στο πλαίσιο έργου από τον Διαχειριστή Συστήμα-
τος Μεταφοράς της Κροατίας για την αντικατάστα-
ση των υφιστάμενων καλωδιακών γραμμών στην
Αδριατική Θάλασσα, λόγω χρόνιας χρήσης. Η Hel-
lenic Cables είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που
συμμετέχει σε αυτό το στρατηγικό έργο στην Κρο-
ατία, το οποίο θα εξασφαλίσει τον εφοδιασμό
ενέργειας στα νησιά της Αδριατικής, ενώ παράλ-
ληλα θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος της περιοχής. Η πα-
ραγωγή καλωδίων θα ξεκινήσει το 2021 και ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί έως τον Φεβρουάριο του
2022, στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποβρυχίων
καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο.

Δύο Χρυσά βραβεία για τη Νέα Οδό
Δύο νέες χρυσές διακρίσεις απέσπασε η Νέα

Οδός, στο πλαίσιο των Hellenic Responsible
Business Awards 2021, ενός θεσμού που επι-
βραβεύει και αναδεικνύει τις εταιρείες που προ-
ωθούν τις αξίες της Υπεύθυνης Επιχειρηματικό-
τητας και επενδύουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ει-
δικότερα, η Νέα Οδός διακρίθηκε: Με Χρυσό
Βραβείο στην κατηγορία «Τεχνολογία και Περι-
βάλλον», για τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της
ηλεκτροκίνησης και με Χρυσό Βραβείο στην κα-
τηγορία «Ηλεκτρονική Έκδοση Απολογισμού»
για τη δημιουργία του «S.R Scorecard». Πρόκει-
ται για ένα microsite, στο οποίο συγκεντρώνονται
και παρουσιάζονται με διαδραστικό τρόπο σε
ετήσια βάση όλοι οι βασικοί δείκτες Εταιρικής
Υπευθυνότητας της εταιρείας.
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Ε πειγόντως καταφτάνει σήμερα στην Ιαπωνία ο
πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής (ΔΟΕ) Τόμας Μπαχ, γιατί τα πράγματα

παίρνουν αρνητική τροπή λόγω της πανδημίας όσον
αφορά στην παρουσία θεατών στους Ολυμπιακούς
Αγώνες που θα αρχίσουν στις 23 του μήνα. Το σίγουρο
είναι ότι η τελετή έναρξης θα γίνει χωρίς θεατές, αφού
η ιαπωνική κυβέρνηση παρέτεινε τα μέτρα έκτακτης
ανάγκης έως και τις παραμονές της διοργάνωσης, σε
μια προσπάθεια να καθυστερήσει την έκρηξη της με-
τάδοσης των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα. Ει-
δοποιήθηκαν σχετικά όλες οι κυβερνήσεις να μει-
ώσουν τον αριθμό των διπλωματών που δήλωσαν ότι
θέλουν να είναι παρόντες στην έναρξη των Αγώνων,
ενώ περιορισμός θα υπάρξει και στην παρουσία των
VIP, που απαρτίζονται κυρίως από τους χορηγούς της
διοργάνωσης που πλήρωσαν αδρά για το μεγαλύτερο

αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Όπως, μάλιστα, ανα-
φέρει το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων «Kyodo
News», όλα τα μέτρα είναι υπό αίρεση και ενδεχομέ-
νως να σκληρύνουν αν δεν υπάρξει μείωση των κρου-
σμάτων. Οι Αγώνες μπορεί να διεξαχθούν όλοι χωρίς
θεατές και οι «επίσημοι» στην κερκίδα να είναι μετρη-
μένοι. Εννοείται ότι η οργανωτική επιτροπή έχει επι-
στρέψει τα χρήματα σε 1,7 εκατομμύρια κατόχους ει-
σιτηρίων που επρόκειτο να επισκεφτούν τη χώρα για
να τους παρακολουθήσουν. Προς το παρόν, το σχέδιο
προβλέπει το 40% των Αγώνων να γίνει χωρίς θεατές,
αλλά, όπως εκτιμά η εφημερίδα «Ashi», είναι αδύνατο
να εφαρμοστεί στην πράξη, καθότι το μεγαλύτερο πο-
σοστό των Ιαπώνων είναι ανεμβολίαστοι. Για αυτό και
απαγορεύτηκε στους πολίτες να παραταχθούν κατά
μήκος της διαδρομής του Μαραθωνίου. Επίσης, η
Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, που πρόκειται να φτάσει

στο Τόκιο αύριο Παρασκευή, προκειμένου να... ταξι-
δέψει μέχρι το στάδιο στην τελετή έναρξης, θα μετακι-
νηθεί από δημόσιες κεντρικές αρτηρίες και όχι από τις
γειτονιές, όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένο.

Και οι αθλητές; Τίποτα το νεότερο σχετικά με τους
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς που είχε κατά νου.
Πολλοί διάσημοι αρνήθηκαν και αυτό έχει ως συνέ-
πεια να μένουν «φυλακισμένοι» στο Ολυμπιακό Χω-
ριό. Θα αγωνίζονται και θα επιστρέφουν, δεν θα μπο-
ρούν να κυκλοφορούν. Μεγάλο, επίσης, πρόβλημα
προέκυψε και με τους δημοσιογράφους άλλων χωρών
που θα φτάσουν στη χώρα. Θα τους προσθέσουν μια
εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο για να γνωρίζουν
πού ακριβώς βρίσκονται κάθε στιγμή! Αυτό προκάλε-
σε την οργή του παγκόσμιου συνδικάτου των δημοσιο-
γράφων, όμως η ιαπωνική κυβέρνηση παραμένει
ανένδοτη.

Τρόμος για τη μετάλλαξη «Δ» 
- Τελετή έναρξης... για λίγους

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ 
ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
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Ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να
τρέλανε την... ιατρική επιστήμη και
να επέστρεψε σε μόλις οκτώ μέρες

από τον τραυματισμό του στο γόνατο, αλλά
η παρουσία του δεν έφτασε στον πρώτο
τελικό του ΝΒΑ κόντρα στους Σανς. Οι
Μπακς έχασαν καθαρά 118-105. Ο «Greek
Freak», όπως είναι το παρατσούκλι του,
πέτυχε 20 πόνους, που δεν ήταν αρκετοί
για την κλάση του, καθώς παρουσιάστηκε
στο παρκέ φανερά ανέτοιμος από τον
τραυματισμό του. Απέναντί του είχε τον
τρομερό Κρις Πολ, ο οποίος σκόραρε 32
πόντους και μοίρασε 9 ασίστ. Μετά το τέ-
λος του ματς ο Αντετοκούνμπο μίλησε για τον τραυματισμό που σόκαρε τον κόσμο του μπάσκετ και όχι μόνο:
«Δεν είδα ξανά τον τραυματισμό μου. Εκείνη τη στιγμή, πάντως, πίστεψα πως θα μείνω εκτός δράσης για έναν
χρόνο! Πίστεψα πως είχα διαλύσει το γόνατό μου! Επομένως είμαι απλώς χαρούμενος που επέστρεψα έπειτα
από δύο παιχνίδια… Ένιωσα υπέροχα που έπαιξα απόψε. Δεν πόνεσα καθόλου. Το γόνατό μου ήταν σταθερό…
Δεν μπορώ να προβλέψω πώς θα είμαι αύριο, όμως θεωρώ ότι θα είμαι καλύτερα στο δεύτερο παιχνίδι».

Η Αργεντινή του Λίο Μέσι νίκησε στα πέναλτι 3-2 (1-1) την Κολομβία και προκρίθηκε 
στον μεγάλο τελικό του Κόπα Αμέρικα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία του Νεϊμάρ 
ξημερώματα Κυριακής στο Μαρακανά του Ρίο. Οι Αργεντινοί άνοιξαν το σκορ
με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο 7’ και οι Κολομβιανοί ισοφάρισαν στο 60’ με τον Ντίαζ.

«Πίστεψα ότι θα μείνω εκτός για έναν χρόνο» Ο Βύντρα συνεχίζει στα 40 του
Για έναν ακόμη χρόνο υπόγραψε με τη Λαμία ο

πρώην διεθνής… 40χρονος αμυντικός Λουκάς
Βύντρα. Είναι μακράν ο μεγαλύτερος σε ηλικία πο-
δοσφαιριστής της κατηγορίας ο άλλοτε παίκτης του
Παναθηναϊκού. Ο Βύντρα επρόκειτο να σταματήσει
το ποδόσφαιρο όταν προσβλήθηκε από κορονοϊό
τον περασμένο Ιανουάριο και έμεινε δέκα μέρες
διασωληνωμένος, αλλά τελικά επανέκαμψε.

Ιστορικό τρεμπλ για την ΑΕΚ!

Πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια έστησαν οι παί-
κτες, το τεχνικό τιμ και η διοίκηση του χάντμπολ
της ΑΕΚ μαζί με τον κόσμο αλλά και τις τρεις κού-
πες που κατέκτησε φέτος. Οι «κιτρινόμαυροι»
κατέκτησαν στη Θεσσαλονίκη το πρωτάθλημα
επικρατώντας του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών
και έκαναν ένα ιστορικό τρεμπλ για την ιστορία
του συλλόγου και του αθλήματος. Οι νταμπλούχοι
Ελλάδας και κυπελλούχοι Ευρώπης γνώρισαν την
αποθέωση από τον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος βγή-
κε στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας για να
γιορτάσει τη μεγάλη επιτυχία του «Δικεφάλου».

Νοίκιασε επτά βίλες στη Μύκονο 
Μετά τον διεθνή Γάλλο φορ Κιλιάν Εμπαπέ, ο

οποίος έφτασε στη Μύκονο για… να πνίξει τον
πόνο του με σφηνάκια τεκίλα για τον αποκλει-
σμό της εθνικής Γαλλίας στα τελικά του Euro,
στο «νησί των ανέμων» έφτασε και ο συμπα-

τριώτης του Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ Μα-
δρίτης. Είχε νοικιάσει επτά βίλες (!)

για να καταλήξει σε ποια θα μεί-
νει. Αφού τις είδε όλες, κατέλη-
ξε στο Καλό Λιβάδι. 

Μεταγραφικά…
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση

του Γάλλου αμυντικού μέσου Ντανιάν
Λε Ταλέκ από τη Μονπελιέ. Μια ανάσα

από την απόκτηση του διεθνούς Τσέχου γκολκί-
περ Τόμας Βάλτσικ είναι ο Ολυμπιακός, μια και
συμφώνησαν σε όλα. Ο Άρης, εκτός από τον Ου-
ρουγουανό Λέμος της Φενερμπαχτσέ, ζήτησε
από την Τραμπζονσπόρ και τον Τούρκο κεντρικό
αμυντικό Χουσεΐν Τουρκμέν.

Πρώτη φορά… αθώοι
Η Ισπανία έχασε 4-2 στα πέναλτι από την Ιταλία (1-1)
και αποκλείστηκε από τον τελικό του Euro. Και ήταν η
πρώτη φορά στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου
που ο Τύπος δεν επιτέθηκε στους διεθνείς για τον απο-
κλεισμό, ούτε στον Μοράτα που έχασε το καθοριστικό
πέναλτι ούτε στον προπονητή Λουίς Ενρίκε. Σύσσωμος
ο Τύπος το «χρέωσε» στην ατυχία, ισχυρισμός που δεν
απέχει από την πραγματικότητα.

Κόπα Αμέρικα: 
Classico 
στον τελικό 

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος
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Παγκόσμιοι σούπερ
σταρ στις Κυκλάδες 

• Η Έφη Σαρρή φωτογραφήθηκε

ολόγυμνη με τσίτσιδη παρέα στην πι-

σίνα του σπιτιού της! 

• «Βρε κακομοίρη» ήταν το ει-

ρωνικό σχόλιο του τραγουδιστή
Γρηγόρη Πετράκου στα χιουμο-

ριστικά σκίτσα του Αρκά για τους

αρνητές του εμβολίου.

• Το 74ο Φεστιβάλ των Καννών άνοι-

ξε τις πύλες του με πρώτο μεγάλο γε-

γονός την τιμητική βράβευση της

Τζόντι Φόστερ. 

• Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η

ηθοποιός Ελπίδα Μπραουδάκη.

• «All Star Βέρντι Γκαλά» στις 10

Ιουλίου στο Καλλιμάρμαρο με τέσσε-

ρις παγκοσμίου φήμης πρωταγωνι-

στές της όπερας: Άνα Νετρέμπκο,

Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Γιουσίφ Εϊβά-

ζοφ και Δημήτρης Πλατανιάς. 

• Εντός του Ιουλίου ξεκινούν τα
γυρίσματα της νέας σειράς του

Χριστόφορου Παπακαλιάτη με

τίτλο «Ο δάσκαλος». 

• Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και ο

Νίκος Ψαρράς πρωταγωνιστούν στη

νέα σειρά της ΕΡΤ «Αγάπη παράνομη».

• Στη Νέα Μηχανιώνα της Χαλ-
κιδικής συνεχίστηκαν χθες το

βράδυ τα κινηματογραφικά γυ-

ρίσματα του «The Enforcer» με
πρωταγωνιστή τον Αντόνιο

Μπαντέρας.

• Αύριο η κηδεία της Ραφαέλα Καρ-

ρά. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγμα-

τοποιηθεί στην εκκλησία Σάντα Μα-

ρία Ιν Άρα Τσέλι της Ρώμης και έπει-

τα, όπως ήταν η επιθυμία της, θα

αποτεφρωθεί. 

• Δημοσιεύτηκε η αναγγελία γά-
μου του Μύρωνα Στρατή με την

αγαπημένη του Κατερίνα Ζαρ-
πάδα. Το μυστήριο θα γίνει στο

Κορωπί.

• Αποκάλυψη Γιάννη Ζουγανέλη:

«Στα 15 είχα την τόλμη να μιλήσω

στον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο»! 

Σ
υνωστισμός διασήμων σε Μύκονο, Σίφνο,
Ίο, Πάρο και Αντίπαρο με συνεχείς αφί-
ξεις από αέρα και θάλασσα! Ηθοποιοί,
τραγουδιστές και μοντέλα διεθνούς φή-

μης παραθερίζουν στα ξακουστά νησιά μας, γνωρί-
ζοντας από πρώτο χέρι την ντόπια φιλοξενία, με
τους παπαράτσι να τρέχουν λαχανιασμένοι ξοπίσω
τους.

Μετά τους Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ, Εύα Χαρτζί-
κοβα, Μάτζικ Τζόνσον, Εντ Σίραν και Λάιονελ Ρίτσι,
που ύμνησαν τις ομορφιές της χώρας μας μέσω
Διαδικτύου, ήρθε η σειρά του εκκεντρικού Βρετα-
νού τραγουδιστή Ρόμπι Γουίλιαμς να ζήσει τον πεν-
τάστερο «μύθο» της ελληνικής διασκέδασης, της
πολυτέλειας και του καλού φαγητού στο «νησί των
ανέμων». Ο διάσημος καλλιτέχνης με τις εκατομμύ-
ρια πωλήσεις παγκοσμίως έκανε απόβαση στη Μύ-
κονο υπό άκρα μυστικότητα, συνοδεία αντρών της
προσωπικής του ασφάλειας.

Ο γόης της ποπ σκηνής φορώντας ντε πιες καλο-
καιρινό σετ εμφανίστηκε σε γνωστό κλαμπ ρέστο-
ραντ στη δημοφιλή παραλία Παράγκα, με τους «γο-
ρίλες» του να απαγορεύουν σε θαμώνες τη λήψη
βίντεο και φωτογραφιών. Η κάμερα του «Μύκονος
live» ωστόσο τον… τσάκωσε σε τρελό κέφι να συνο-
μιλεί με νεαρή γυναίκα.

Χολιγουντιανός αέρας σηκώθηκε στην Πάρο όταν
υπερπολυτελέστατο τεράστιο γιοτ κατέφθασε στα

ανοιχτά της Νάουσας με επιβάτες δύο πασίγνωστους
πρωταγωνιστές: τον «Σημαδεμένο» Αλ Πατσίνο και
τον «Μπάτμαν» Κρις Ο’ Ντόνελ. 

Ο 81χρονος οσκαρικός ηθοποιός και ο γόης στη
«Μέκκα» του κινηματογράφου, συνοδευόμενοι από
πολυάριθμη παρέα, δοκίμασαν γαστρονομικά νη-
σιωτικά πιάτα σε διάσημη ταβέρνα του νησιού, με
τους τουρίστες να μένουν έκπληκτοι στη θέα των διά-
σημων σταρ. Μάλιστα, ο κούκλος Κρις Ο’ Ντόνελ πό-
ζαρε στο Instagram με Έλληνα θαυμαστή του! Οι δύο
ηθοποιοί είναι πολύ καλοί φίλοι από την εποχή της
ταινίας «Άρωμα γυναίκας», όπου και συνεργάστηκαν
άψογα.

Μύκονο και μετά Ίο ήταν οι φετινές καλοκαιρινές
επιλογές της Λότι Μος! 

Η αδελφή του διάσημου μοντέλου Κέιτ Μος από-
λαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα διαφημίζοντας με
τον καλύτερο τρόπο τη χώρα μας. Χθες το πρωί η εν-
τυπωσιακή καλλονή αναχώρησε για άλλον προορι-
σμό, ωστόσο φωτογραφήθηκε μέσα στο αεροπλάνο
κλαμένη. «Σήμερα ήταν πολύ δύσκολα», σχολίασε.

Οι διάσημες influencers Χόφιτ Γκόλαν με
2.700.000 followers και Κλόε Τέρε με 2.600.000
ακολούθους «οργώνουν» τις Κυκλάδες. Τα «κορ-
μιά» απλώθηκαν στις βεράντες πεντάστερων ξενο-
δοχείων, με τους διαδικτυακούς φίλους τους να
αποθεώνουν τις ομορφιές των νησιών μας και τις
πολυτελείς ανέσεις τους!



Στην αντεπίθεση ο Λάκης

Δύο φρονιμίτες που χρειάζονται εξαγωγή τα-
λαιπωρούν τις τελευταίες μέρες τη γνωστή πα-
ρουσιάστρια Ελεονώρα Μελέτη, η οποία αρνεί-
ται να καθίσει ήσυχα στην οδοντιατρική καρέ-
κλα! «Δεύτερη απόπειρα σήμερα. Την πρώτη
φορά άφησα τον οδοντίατρο σύξυλο και σηκώ-
θηκα και έφυγα. Με το που έκανα εικόνα τον
άνθρωπο να μου κουνάει το δόντι και να κάνει
αυτό “κρακ κρακ” μέσα στα αυτιά μου, δεν ήθε-
λα και πολύ. Και σήμερα δεν ξέρω αν θα κά-
τσω», ενημέρωσε με τρόμο τους followers της!

Διέψευσαν τις φήμες

Με μια τρυφερή φωτογραφία το ερωτευμένο
ζευγάρι της σόουμπιζ διέψευσε τις φήμες χωρι-
σμού. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Πάνος
Βλάχος σάλπαραν στα μέσα της εβδομάδας για
νησί των Κυκλάδων, ποζάροντας στο Instagram
αγκαλιασμένοι. «Κι έρχεται κάποια στιγμή που
εντελώς τυχαία γνωρίζεις έναν άνθρωπο που
σου αλλάζει τη ζωή, τον τρόπο που βλέπεις τον
κόσμο και τον εαυτό σου. Έτσι κι έγινε! Πριν
γνωρίσω τον Πάνο Βλάχο, πίστευα ότι εγώ
ήμουν το “μαυροτσούκαλο” της παρέας!», σχο-
λίασε η ηθοποιός.

Η 32χρονη κόρη του Γιώργου
Νταλάρα και μαμά δύο παιδιών
Γεωργιάννα μεγάλωσε κατά
έναν χρόνο και ο διάσημος ερ-
μηνευτής τής ευχήθηκε δημο-
σίως με λόγια αγάπης. «Χρόνια
πολλά, αντάρτισσά μου, αγριο-
κόριτσό μας φωτεινό, γενναίο
και ευαίσθητο. “Στήθος του
βράχου, κρίνο του νερού, μορ-
τάκι του άσπρου πελάγου”»,
έγραψε στην επίσημη σελίδα
του στο Instagram.

Παιδί-θαύμα 
ο Τόνυ Δημητρίου
Ο Κύπριος ηθοποιός Τόνυ Δημητρίου
ανάρτησε φωτογραφία από τον πρώτο του
ρόλο σε ασπρόμαυρη σειρά, όταν ακόμη
ήταν μαθητής γυμνασίου. «ΡΙΚ, κρατική
τηλεόραση. 1980-1981. Εγώ και ο Ευτύ-
χιος Πουλλαΐδης σε θεατρικό ή αυτοτελές
επεισόδιο. Τελικά είμαι παλιός!», αποκά-
λυψε με χιούμορ ο πρωταγωνιστής, ο
οποίος εν μέσω καραντίνας άνοιξε καφε-
τέρια take away στο Περιστέρι με πελάτες
διάσημους συναδέλφους του.

Γενέθλια για 
τη Γεωργιάννα 

Ο
Λάκης Γαβαλάς ετοιμάζει… μπαράζ αποκαλύψεων. Ο
σχεδιαστής μόδας ανήρτησε στο Διαδίκτυο φωτογραφίες
του με διαφορά 36 χρόνων, κάνοντας μια ανασκόπηση
ζωής με… νόημα. «Ο πιο ηχηρός τίτλος που ήθελε να με

χαρακτηρίσει σχεδόν σε όλα τα έντυπα της εποχής που μπήκα φυλα-
κή ήταν “ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ Ο ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΗΜΑ ΜΑΥΡΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ”. Και να σας πω, αυτό ήταν το μόνο μαύρο στη ζωή μου,
αυτός ο τίτλος, γιατί όλη η υπόλοιπη είναι ολανθισμένη, χαρούμενη
και πολύχρωμη», τόνισε. Και συνέχισε: «Σύντομα θα έχετε στα χέρια
σας πολλά στοιχεία που θα δικαιολογούν την αγάπη πολλών προς το
άτομό μου αλλά και τη διάθεση άλλων να αλλάξουν γνώμη για εμένα.
Χαίρομαι που από τότε μέχρι και σήμερα είμαι υγιής, αγαπώ τα ίδια
πράγματα και είμαι πάντα δέσμιος του ρήματος “βελτιώνομαι”. Συγ-
γνώμες για τις αδικίες προς το άτομό μου... δεκτές».
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Στα παλιά του λημέρια 
Στα παλιά αγαπημένα του καλοκαιρινά λημέρια επέστρεψε ο Πέ-
τρος Κωστόπουλος. Ο πρώην εκδότης, φορώντας λευκό t-shirt (με
το εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του περιοδικού «Nitro» που επα-
νέκδωσε) και μαύρο μαγιό σέρφερ, εμφανίστηκε στη Μύκονο, επι-
λέγοντας για τις βουτιές του το δημοφιλέστατο beach bar στη χλι-
δάτη παραλία της Φτελιάς. Εκεί είχε μια αναπάντεχη συνάντηση με
την πρώην συνεργάτιδά του (στα περιοδικά), την κοσμικογράφο
Χριστίνα Πολίτη, με την οποία πόζαραν μαζί και χαμογελαστοί.

Ελεονώρα Μελέτη -
οδοντίατρος: 1-0! 



Η
διάγνωση ενός όγκου στο νεφρό προ-
καλεί εύλογη ανησυχία, αλλά δεν ση-
μαίνει ότι κάποιος έχει καρκίνο. Οι πι-
θανότητες να πρόκειται για κακοήθη

νόσο εξαρτώνται από αρκετούς παράγοντες, στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται η ηλικία και το μέ-
γεθος των όγκων. Ο κίνδυνος να πρόκειται για
καρκίνο αυξάνεται με την ηλικία, ιδιαίτερα μετά τα
60-65 έτη. Στα νεότερα άτομα συχνά διαπιστώνε-
ται πως ο όγκος είναι καλοήθης. Αυτό είναι πιθα-
νότερο να συμβαίνει αν ο όγκος έχει μικρό μέγε-
θος αλλά και όταν παρατηρείται σε ορισμένες υπο-
ομάδες του πληθυσμού. 

«Ο γενικός κανόνας είναι πως όσο μικρότερη εί-
ναι μια μάζα που βλέπουμε στο νεφρό τόσο αυξά-
νονται οι πιθανότητες να είναι καλοήθης», λέει ο
χειρουργός - ουρολόγος δρ Ηρακλής Πούλιας. «Οι
πιθανότητες αυτές είναι ιδιαίτερα αυξημένες όταν
ο ασθενής είναι μη καπνιστής, ηλικίας κάτω των 60
ετών και δεν πάσχει από ορισμένα γενετικά νοσή-
ματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσου-
με περαιτέρω απεικονιστικές εξετάσεις ή ακόμα
και βιοψία, για να εξακριβώσουμε τη φύση του όγ-
κου». 

Ο κύριος ρόλος των νεφρών μας είναι να φιλτρά-
ρουν το αίμα και να απομακρύνουν τις τοξίνες και
τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού. Συμμετέ-
χουν, ακόμα, στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
και της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών, στον έλεγ-
χο του όγκου των υγρών στον οργανισμό και στην

αιμοποίηση, δηλαδή στην παραγωγή των ερυθρών
αιμοσφαιρίων. Οι περισσότεροι άνθρωποι που
αναπτύσσουν κάποια μάζα στο νεφρό δεν παρου-
σιάζουν συμπτώματα όσο αυτή έχει μικρό μέγε-
θος. Αυτό ισχύει είτε είναι καλοήθης είτε όχι. Οι
όγκοι των νεφρών συνήθως γίνονται αντιληπτοί
τυχαία, κατά τις απεικονιστικές εξετάσεις που κά-
νουν οι ασθενείς για άλλους λόγους. «Οι καλοή-

θεις όγκοι μπορεί να είναι διάφορων ειδών, καθέ-
νας από τους οποίους έχει τα δικά του χαρακτηρι-
στικά», λέει ο κ. Πούλιας. «Το πιο συχνό είδος είναι
το θηλώδες νεφρικό αδένωμα, ένας μικρός, βρα-
δέως εξελισσόμενος όγκος, η αιτία του οποίου συ-
νήθως δεν είναι γνωστή. Υπολογίζεται ότι το 40%
των ατόμων ηλικίας 70 ετών και άνω έχουν κάποιο
θηλώδες αδένωμα, το οποίο, όμως, ουδέποτε τους
προκάλεσε συμπτώματα. Τα θηλώδη αδενώματα
των νεφρών συνήθως ανιχνεύονται σε ασθενείς
που κάνουν μακροχρόνια αιμοκάθαρση καθώς και
στους πάσχοντες από πολυκυστική νόσο των νε-
φρών. Ένα άλλο είδος καλοηθών όγκων των νε-
φρών είναι τα ογκοκυττώματα, τα οποία αντιπρο-
σωπεύουν περίπου το 5% όλων των νεφρικών νεο-
πλασμάτων των ενηλίκων. Τα αγγειομυολιπώματα
είναι ένας άλλος χαρακτηριστικός καλοήθης όγ-
κος των νεφρών. Αποτελούνται από λιπώδη ιστό,
αιμοφόρα αγγεία και μυϊκό ιστό. Οι όγκοι αυτοί εί-
ναι σπάνιοι. Άλλοι καλοήθεις όγκοι των νεφρών
είναι τα ινώματα και τα λιπώματα».
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ΌΌγκοι στα νεφρά: Πότε ανησυχούμε;
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Οι πιθανότητες να πρόκειται για 
κακοήθη νόσο εξαρτώνται από 
αρκετούς παράγοντες, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται
η ηλικία και το μέγεθός τους…

Θεραπευτικές μέθοδοι
«Η πιο συχνή θεραπεία για τους καλοή-
θεις νεφρικούς όγκους είναι η αφαίρεσή
τους. Αναλόγως με το μέγεθος του καλοή-
θους όγκου, μπορεί να απαιτηθεί μερική ή
ριζική νεφρεκτομή, δηλαδή χειρουργική
εκτομή τμήματος ή ολόκληρου του νε-
φρού. Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, γί-
νεται καταστροφή του όγκου διά ψήξεως
(κρυοπηξία) ή θερμότητας (καυτηρια-
σμός). Μπορεί, επίσης, να γίνει ενεργητι-
κή παρακολούθηση των ασθενών. Κατ’
αυτήν, ο ασθενής υποβάλλεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα σε υπερηχογράφημα
ή αξονική τομογραφία, για να παρακο-
λουθούμε την εξέλιξη του καλοήθους όγ-
κου του. Ο όγκος θα αφαιρεθεί αν και όταν
παραστεί ανάγκη», αναφέρει ο ουρολό-
γος κ. Πούλιας. 

Δρ Ηρακλής Πούλιας, 
χειρουργός - ουρολόγος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Εν αρχή ην ο Ουρανός, ο πρωταρχικός θεός
του ουράνιου θόλου, προστάτης, Μέγας
Σώφρων και κυρίαρχος της πρώτης γενιάς

στη Γη. Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο (1,1,1),
«Οὐρανὸς πρῶτος τοῦπαντὸς ἐδυνάστευσε κό-
σμου». Σύζυγος και μητέρα του, κατά τον Ησίοδο,
ήταν η Γαία. Είναι ένας από τους Πρωτόγεννους, ο
γηραιότερος των θεών των στοιχείων της φύσεως
και ο πρωτότοκος γιος της Γαίας, η οποία τον γέν-
νησε την ώρα που κοιμόταν δίπλα στον Έρωτα,
χωρίς γονιμοποίηση, «για να την περιβάλλει και
για να είναι αιώνιος και ασφαλής οίκος των μακά-
ριων θεών», γράφει ο Ησίοδος στην Θεογονία (στ.
127-128). 

Ο Ουρανός είναι το πρώτο άρρεν στοιχείο. Σύμ-
φωνα με άλλους μύθους, όμως, ήταν παιδί του Αι-
θέρα και της Γαίας ή του Αιθέρα και της Ημέρας ή
της Νυκτός ή του Χάους.

Ο Ουρανός βρίσκεται στην αρχή πολλών μύθων
δημιουργίας. Σύμφωνα με τη Θεογονία του Ησιό-
δου (8ος αιώνα π.Χ.) έμοιαζε με έναν συμπαγή
ορείχαλκο θόλο, διακοσμημένο με αστέρια. Κάθε
βράδυ ξάπλωνε πάνω στη σύζυγό του, τη θεά
Γαία, την ενσάρκωση του Ταύρου. 

Γέννησε τα βουνά, τη θάλασσα και με τη σύζυγό
του την πρώτη φυλή θεών που ονομάζονταν Τιτά-
νες (Ωκεανός, Κρείος ή Κριός, Κοίος, Υπερίων, Ια-
πετός, Θέμις, Μνημοσύνη, Ρέα, Φοίβη, Τηθύς και
Θεία ή Ευρυφάεσσα). Παιδιά δικά του και της Γαί-
ας ήταν, επίσης, οι Εκατόγχειρες (Βριάρεως ή Αι-
γαίων, Κόπος και Γύγης), οι Κύκλωπες (Άργης,
Βρόντης και Στερόπη) και οι Γίγαντες (Αλκυονέας,
Εγκέλαδος, Ευρυμέδοντας κ.ά.), τα οποία μισού-
σε ο Ουρανός. Έτσι, έσπρωξε τα παιδιά του πίσω
από το σώμα της Γαίας, αρνούμενος να τα αφήνει
να βλέπουν το φως της ημέρας. Κατ’ άλλους, τα
έχωσε στα Τάρταρα, βαθιά στα έγκατα της Γης. Η
Γαία θύμωσε τόσο πολύ, ώστε κάποια στιγμή
έφτιαξε ατσάλινο αδάμαντα και το έδωσε στα παι-
διά της να φτιάξουνε ένα τεράστιο δρεπάνι και να
το χρησιμοποιήσουν ενάντια στον πατέρα τους.
Όμως, κανείς δεν είχε το κουράγιο να κάνει αυτό

το έγκλημα. Μόνο ο Κρόνος, ένας από τους Τιτά-
νες, δεν δίστασε. Με την πρώτη ευκαιρία, όταν ο
Ουρανός έπεσε να κοιμηθεί, πήρε το δρεπάνι και
τον ευνούχισε. Από τις σταγόνες του αίματος που
έπεσαν στη γη γεννήθηκαν οι τρεις Ερινύες, οι
Μελιάδες Νύμφες, οι δαίμονες της εκδίκησης και
της βιαιοπραγίας, ενώ από το σπέρμα του απο-
κομμένου γεννητικού οργάνου που έπεσε στη θά-
λασσα γεννήθηκε η Αφροδίτη. Ο Κρόνος κυριάρ-
χησε μέχρι που ο γιος του, ο Δίας, τον εκθρόνισε.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με κά-
ποιες εκδοχές της ελληνικής Μυθολογίας, ο Ου-
ρανός ήταν πρόγονος των Αχαιών.

Μέσα από τον μύθο, κατανοούμε καλύτερα τη
φύση του πλανήτη Ουρανού, που προκάλεσε τον
δικό του βίαιο θάνατο, κρατώντας τα παιδιά του
στα Τάρταρα ή, αλλιώς, στη γήινη μήτρα. Η Γαία
τον ήθελε νεκρό γιατί ήταν τύραννος που βασανί-
ζει την ίδια και τα παιδιά τους. Αυτή η περίπλοκη
ιστορία μάς δίνει μια ιδέα για τη στασιμότητα και
τις επαναστάσεις που πυροδοτούνται από τον Ου-
ρανό. Στο τέλος, όμως, η ομορφιά (Αφροδίτη) γεν-
νιέται, η πιο πολύτιμη και η ευγενέστερη, αλλά
μέσα από το αίμα, τον ευνουχισμό και τη ρήξη της
εξουσίας! Γι’ αυτό η αστρολογική εικόνα του Ου-
ρανού είναι αρκετά αντιφατική. Είναι ο θεός των
Ουρανών, είναι ο Μεγάλος Αφυπνιστής, που μας
δίνει την ώθηση να είμαστε διαφορετικοί, ριζο-
σπαστικοί, ανεξάρτητοι και ελεύθεροι, να ξεπε-
ράσουμε τους περιορισμούς της κοινωνίας, του
κόσμου και αυτής ακόμα της φύσης. Ο Ουρανός
εκδηλώνει τα άκρα της απότομης αλλαγής, που
συχνά έχει ΚΑΙ καταστροφικές συνέπειες. Συνδέ-
εται, επίσης, με τις επαναστάσεις και περικλείει
τις έννοιες της εκκεντρικότητας, της δημιουργίας
αλλά και της μεγαλοφυΐας.

Βάσει του μύθου, μπορούμε να κατανοήσουμε
γιατί ο Ουρανός είναι σε πτώση στο ζώδιο του
Ταύρου. Επειδή, απλώς, ο Ταύρος συμβολίζει τη
Γαία (Γη), η οποία τον πρόδωσε και ώθησε τον γιο
της, τον Κρόνο, να τον ευνουχίσει και να σφετερι-
στεί την εξουσία του.

Κριός
(21/3-20/4)
Προσαρμοστείτε στο κλίμα που
επικρατεί για το δικό σας συμφέ-
ρον, αλλά μην υποτάσσετε την
ψυχή σας στον φόβο και στην
απαισιοδοξία. Παραμείνετε υπο-
ψιασμένοι για πραγματικότητες
που κρύβονται και ελιχθείτε μέσα
από τις παγίδες που άλλοι στή-
νουν με έξυπνο τρόπο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη στον Λέοντα βελτιώ-
νει τις προοπτικές στον οικονομι-
κό τομέα. Πρέπει όμως και εσείς,
με τη σειρά σας, να διαχειριστείτε
προνοητικά τα χρήματα που διαθέ-
τετε. Ενδεχομένως να αλλάξετε
την προτεραιότητα στις πληρωμές
που πρέπει να κάνετε. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αρκετή αναστάτωση επικρατεί
στο ευρύτερο περιβάλλον σας. Η
παρουσία, όμως, της Αφροδίτης
στον Λέοντα σας δίνει τις λύσεις
στα όποια προβλήματα, τη στιγμή
που γίνονται υποχρεωτικές. Ο
Άρης σάς βοηθά να προωθήσετε
τις επιδιώξεις σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι εντυπώσεις και οι περιστα-
σιακές χαρές καλό θα είναι να
μη σας παρασύρουν σε έξοδα.
Μια είδηση θα σας δώσει χαρά
και μια συνάντηση την ευκαιρία
να κάνετε όνειρα για το μέλ-
λον. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Αφροδίτη στο ζώδιο σας σάς
κρατάει σε καλή ψυχολογική κα-
τάσταση και ο Άρης ενισχύει τις
εργασιακές σας δυνατότητες.
Όμως, παράλληλα όσοι έχετε λό-
γους φροντίστε την υγεία σας,
ελέγχετε τη νευρικότητά σας και
μην καταναλώνεστε άσκοπα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Δείξτε κατανόηση στα προβλήματα
ενός δικού σας ανθρώπου, έχετε
υπομονή μαζί του και προσέξτε τη
σωματική ή την ψυχική του υγεία.
Στον αισθηματικό τομέα, η κατά-
σταση έχει ευκαιρίες βελτίωσης.
Δεν είναι όπως θα θέλατε, αλλά
δεν είναι και άσχημα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η ψυχική σας διάθεση βελτιώ-
νεται και οι περιστάσεις σάς
εξοπλίζουν, ώστε να είστε πιο
αποτελεσματικοί στις προσπά-
θειές σας. Βάζετε προτεραιότη-
τα την ψυχολογική και την προ-
σωπική σας ασφάλεια και δεν
έχετε καθόλου άδικο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Διευρύνετε την κοινωνική σας
δραστηριότητα και ζητήστε την
υποστήριξη ανθρώπων που
έχουν τη δυνατότητα να σας
βοηθήσουν, όπου έχετε ανάγκη.
Στον αισθηματικό τομέα υπάρχει
η πιθανότητα απροσδόκητων
εξελίξεων.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Αφροδίτη και ο Άρης στον Λέ-
οντα σας δίνουν ανοίγματα και
ευκαιρίες καλύτερης συνεννόη-
σης. Νιώθετε κούραση, επειδή οι
συγκυρίες σάς δυσκόλεψαν οι-
κονομικά. Σας δίνονται τώρα οι
πρώτες ευκαιρίες για να βελτιώ-
σετε τις συνθήκες.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα επαγγελματικά σας ενδιαφέ-
ροντα αρχίζουν να προχωρούν.
Επίσης, ενδιαφέρον θα παρουσιά-
σουν οι επαγγελματικές σας συ-
νεργασίες. Το διάστημα αυτό απο-
φύγετε λανθασμένες οικονομικές
επιλογές ή παρακινδυνευμένα εγ-
χειρήματα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Παρά το δύσκολο κλίμα της επο-
χής, οι προσπάθειές σας για οι-
κονομική βελτίωση είναι πολύ
πιθανόν να καρποφορήσουν.
Πολλοί θα θελήσετε να πειραμα-
τιστείτε σε κάτι καινούργιο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Προσπαθήστε να μην είστε ριψο-
κίνδυνοι στις διαπραγματεύσεις
σας και όλοι αποφύγετε να κάνε-
τε έξοδα που δεν είναι απαραίτη-
τα. Κάτι πολύ πιθανό είναι μια
ξαφνική αλλαγή στο σπίτι ή, για
κάποιους, στην εργασία. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΓιατί ο Ουρανός είναι 
σε πτώση στον Ταύρο;
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το όνομά της ομνύουν όλοι. Ιδίως
προεκλογικώς. Μετεκλογικώς, εφό-
σον έχασαν, παραδέχονται ως σφάλ-

μα την παραμέληση ή την υπερφόρτωσή της.
Αν κέρδισαν, επαναλαμβάνουν κατά κανόνα
τα λάθη των προκατόχων τους. Ο λόγος για
την περίφημη μεσαία τάξη, την οποία πολλοί
αγάπησαν και περισσότεροι μίσησαν, αφού
η οικονομική της ευμάρεια (και φορολόγη-
σή της) παίζει καθοριστικό ρόλο στις πολιτι-
κές εξελίξεις. Για να έχουμε μόνο μια εικό-
να: πέρυσι κατέβαλε το 51% των φορολογι-
κών εσόδων που αφορούσαν σε εισοδήματα
της προηγούμενης χρονιάς. Ενώ πριν από
την οικονομική κρίση η επιβάρυνσή της δεν
ξεπερνούσε το 40%. Να, λοιπόν, μια άσκηση
εργασίας για όσους ασχολούνται με τις πο-
λιτικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καθώς φέ-
τος η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
δεν θα ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη Αυ-
γούστου, μόνο 3 στους 10 φορολογουμένους
πλήρωσαν, επιπλέον των κρατήσεων, φόρο
για τα εισοδήματά τους. Οι περισσότεροι
έλαβαν σημειώματα μηδενικά ή πιστωτικά.
Σε απόλυτους αριθμούς, περίπου ένα εκα-
τομμύριο φορολογούμενοι πλήρωσαν το
92% των κρατικών εσόδων και κάπου 2,6
εκατομμύρια το υπόλοιπο 8%. Οι 5.100.000
είτε δεν πλήρωσαν είτε είχαν επιστροφές.
Μαντέψτε ποιοι είναι αυτοί που κατέβαλαν

το 92%. Ειλικρινείς φορολογούμενοι, θα πεί-
τε. Σωστά. Οι περισσότεροι εξ ανάγκης. Κυ-
ρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι. Γνήσια τέ-
κνα της μεσαίας τάξης που λέγαμε, αυθεντι-
κά απόπαιδα του φορολογικού συστήματος
της χώρας, στην οποία αντί να μεγαλώνει η
φορολογική βάση αυξάνουν οι φορολογικοί
συντελεστές. Για να μη μιλήσουμε για τους
έμμεσους φόρους-ρεκόρ στην Ε.Ε.

Έκθεση του «Κέντρου Φιλελεύθερων Με-
λετών - Μάρκος Δραγούμης», που δημοσι-
εύτηκε χθες, εκτιμά ότι οι Έλληνες φορολο-
γούμενοι εργάζονται περίπου μισό χρόνο
(179 μέρες), όσο και οι Γερμανοί, για να πλη-
ρώσουν την Εφορία. Σουηδοί και Φινλανδοί
εργάζονται λιγότερο. Για να μη συγκρίνουμε
οικονομικές απολαβές, υπηρεσίες, κοινωνι-
κές παροχές σε κρίσιμους τομείς όπως της
Υγείας και της Παιδείας και την ποιότητα
ζωής. Εργαζόμαστε, λοιπόν, λιγότερο από
τους Σκανδιναβούς για να έχουμε παροχές

Βαλκανίων, υποστηρίζει η έκθεση, η οποία
για την εκτίναξη των φορολογικών βαρών
που επωμίστηκαν οι λίγοι καταλογίζει ευθύ-
νες στις πολιτικές (πρωτίστως του ΣΥΡΙΖΑ),
οι οποίες εφαρμόστηκαν κατά την παρατε-
ταμένη (καθώς ουδείς αναλάμβανε την
«ιδιοκτησία» των μέτρων) περίοδο των μνη-
μονίων.

Μετά την εννεαετή οικονομική κρίση και
ενώ διερχόμαστε την υγειονομική (η επιδεί-
νωση της οποίας περιπλέκει τα πράγματα,
θολώνοντας τον οικονομικό ορίζοντα), η κα-
τάσταση της μεσαίας τάξης παραμένει, παρά
τις διακηρύξεις και τις επαγγελίες, επιβαρυ-
μένη. Και θα επιβαρυνθεί επιπλέον αν δεν
ληφθούν πρόνοιες που θα εξορθολογήσουν
την κατανομή των φορολογικών βαρών.
Ακόμη και αν στην κυβέρνηση θεωρούν ότι
η εικόνα βελτιώνεται, οι ρυθμοί είναι εξαι-
ρετικά αργοί και «χωνεύονται» από μια κα-
θημερινότητα που συχνά εξοργίζει. 

Γιατί όταν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι περι-
μένουν μήνες, χρόνια ίσως, την έκδοση των
εκκρεμών συντάξεών τους, πληροφορούν-
ται ότι δεν αποκλείεται (εκτός της κρατικής)
αμοιβή από τον ασφαλισμένο προς τους
ιδιώτες: δικηγόρους, λογιστές κ.ά. που θα
εμπλακούν στη διαδικασία, σίγουρα δεν θα
πετάξουν από τη χαρά τους. Και δεν θα επαι-
νέσουν τον ΕΦΚΑ. Ούτε, όμως, την κυβέρ-
νηση.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι λίγοι εξακολουθούν να πληρώνουν
για λογαριασμό των πολλών, 
ενώ οι εξαγγελίες για μέριμνα υπέρ
της μεσαίας τάξης και ανακατανομή
των φορολογικών βαρών 
παραμένουν εξαγγελίες... 

Με τα λεφτά των άλλων

Σ
ήμερα, αγαπητοί αναγνώστες, να μου
επιτρέψετε να αποχαιρετήσω από αυ-
τήν τη φιλόξενη γωνιά της «Political»

τον Βασίλη Τοκάκη, ο οποίος στα 44 χρόνια
του «έφυγε» έπειτα από μια άνιση μάχη που
έδινε με τον καρκίνο από τον Νοέμβριο του
2019.

Μια μάχη που την έκανε βιβλίο, καταγρά-
φοντας τις σκέψεις και τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες που κατέβαλλε από την πρώτη
μέρα που διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέ-
φαλο. Βιβλίο στο οποίο δίνει μαθήματα ζωής
με τον τρόπο που περιγράφει τον αγώνα και
τη θέλησή του να ζήσει «μόνο και μόνο για να
μυρίσει το επόμενο ξημέρωμα». Η φλόγα του
για τη ζωή μπορεί να σε κάνει να δεις και τη
δική σου ζωή με άλλη ματιά.

Το «ημερολόγιό» του, η «Άνοιξη μυαλού»,
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books,
έχει συναρπάσει και συγκινήσει χιλιάδες αν-
θρώπους, οι οποίοι μέσα από τις σελίδες του

άντλησαν κουράγιο και πίστη για να αντιμε-
τωπίσουν τις προκλήσεις της δικής τους
ζωής. Τα έσοδα του συγκεκριμένου βιβλίου
διατέθηκαν στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με
Καρκίνο «Ελπίδα», δείχνοντας ακόμη μία
πλευρά του, εκείνη της προσφοράς.

Τον Βασίλη τον γνώρισα όταν βρισκόμουν
σε άλλα μετερίζια και εκείνος έδινε τις μάχες
του αρχικά στη ΔΑΠ και στην ΟΝΝΕΔ και μετά
ως στενός συνεργάτης του Γιώργου Αλογο-
σκούφη. Είχε τον δικό του τρόπο, ακόμη και
όταν συγκρουόσουν μαζί του, να αντιπαρατί-

θεται με ευγένεια και επιχειρήματα. Ήξερε το
«παιχνίδι» και από τις δύο πλευρές. Ακόμη
και αν η κριτική σου τον αδικούσε, εκείνος
επέλεγε την πειθώ χωρίς να κρατάει κακίες.

Μεθοδικός στη δουλειά του, επέλεγε -αν
και ήταν άνθρωπος της πολιτικής και της επι-
κοινωνίας- πότε άξιζε τον κόπο να βγει ο
ίδιος μπροστά. Του άρεσε περισσότερο να δί-
νει τις μάχες για άλλους. Η μόνη «μάχη» στην
οποία επέλεξε να βγει μπροστά ήταν εκείνη
με τον καρκίνο.

Για αυτό ο Βασίλης, ο Μπιλ για τους φίλους
και συναγωνιστές του, ο «αρχηγός» για άλ-
λους εκείνης της εποχής, όταν οργώναμε τη
χώρα για μια καλύτερη Ελλάδα, έφυγε νικη-
τής. Τα παιδιά του, η γυναίκα του και ο αδελ-
φός του πρέπει να είναι υπερήφανοι. Όπως
και εμείς που τον γνωρίσαμε σε καλές αλλά
και σε δύσκολες εποχές. Σήμερα στις 12 στο
Νέο Κοιμητήριο της Γλυφάδας τού λέμε το
«τελευταίο αντίο».

Ο Βασίλης Τοκάκης «έφυγε» νικητής 

Στο βιβλίο του δίνει μαθήματα ζωής
με τον τρόπο που περιγράφει 
τον αγώνα και τη θέλησή του 
να ζήσει «μόνο και μόνο για 
να μυρίσει το επόμενο ξημέρωμα»


