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Η κανονικότητα
αργεί να 

επιστρέψει
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τη λογική μας
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Επιβεβαιώθηκε το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Political» 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
μέτρηση για υποχρεωτικότητα
και μέτρα σε μαγαζιά - ταξίδια
Πώς θα λειτουργήσουν οι κλειστοί
χώροι από τις 15 Ιουλίου και για
ποιους χτυπά η καμπάνα να πάνε
να εμβολιαστούν με... το ζόρι!

Γράφουν

Η μετάλλαξη «Δ» καθορίζει
τις πολιτικές εξελίξεις
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Ν. ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤΗ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Την ώρα της μάχης 
δεν κρύβεσαι, βγαίνεις
στην πρώτη γραμμή

Περιφερειάρχης Αττικής

ΣΥ
Ν

ΕΝ
ΤΕ

ΥΞ
Η

ΣΕΛ. 20

ΓΙΑΤΡΟΣ
ΕΚΑΝΕ «ΜΑΪΜΟΥ»

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ!

Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ο !

ΣΕΛ. 15



Π
ού χάθηκε η λογική σε αυτόν τον τόπο;
Γιατί έγινε σπάνιο είδος ο «κοινός
νους»; Γιατί έγινε ζητούμενο το αυτο-
νόητο; Με ποιο δικαίωμα οι λίγοι παί-

ζουν κορόνα - γράμματα με την υγεία των πολλών;
Αλλά και γιατί οι πολλοί συμπεριφέρονται σαν μει-
ονότητα, ενώ… οι ψεκασμένες θεωρίες των λίγων
εμφανίζονται ως «επικρατούσα άποψη»;

Έφθασε η ώρα να μπουν τα πράγματα στη θέση
τους. Αυτό θα επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με
τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τους υποχρεωτι-
κούς εμβολιασμούς, που θα ανακοινωθούν την ερ-
χόμενη βδομάδα, μαζί με τα πρόστιμα για παραβά-
σεις σε μπαρ και κέντρα διασκέδασης. Αλλά δεν
φθάνουν μόνο αυτά. Χρειάζεται μια δυναμική εκ-
στρατεία για να πειστεί και ο τελευταίος δύσπιστος.

Γι’ αυτό θα πρέπει να βγουν μπροστά οι λαοφιλείς
προσωπικότητες απ’ όλους τους χώρους. Άνθρωποι
με επιρροή στην κοινή γνώμη. Αυτοί που γεμίζουν
στάδια και έχουν χιλιάδες followers. Καλές οι συ-
ναυλίες για τη διεθνή αμνηστία και… τα «Πάγωσε η
τσιμινιέρα», αλλά δεν μπορεί η φωνή της λογικής να
βγαίνει μόνο από το στόμα του Πάνου Κιάμου, ο
οποίος δήλωσε πως το νυχτερινό κέντρο στο οποίο
θα εμφανίζεται θα λειτουργεί αμιγώς για εμβολια-
σμένους! Πού είναι οι καλλιτέχνες του λαού και της
πρωτοπορίας; 

Παράλληλα, και οι ιεράρχες πρέπει να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων και να αφυπνίσουν το
ποίμνιό τους για τους κινδύνους από τον κορονοϊό
και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Πού
κρύβονται οι φωτισμένοι ηγέτες; Δεν παραδειγματί-

ζονται από τον Πούτιν, ο οποίος δεν αρκέστηκε να
παρακαλέσει τον Ρώσο Πατριάρχη τους να μιλήσει
υπέρ του εμβολιασμού, όπως έκανε ο Έλληνας
πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο.

Ο Πούτιν τον έβαλε να εκδώσει επίσημη εγκύ-
κλιο, στην οποία εξηγεί πως όποιος Ρώσος δεν εμ-
βολιάζεται διαπράττει φοβερή αμαρτία, για την
οποία θα πρέπει να μετανοεί σε όλη του τη ζωή. Κάτι
σαν αυτό που είπε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας χθες
στην ΕΡΤ. «Αμαρτάνουν όσοι δεν εμβολιάζονται. Η
υποχρεωτικότητα πρέπει να έχει μια γενική εφαρ-
μογή σε όλη την κοινωνία. Κανένας δεν μπορεί να
εξαιρεθεί, ούτε οι ιερείς, καθώς είμαστε όλοι ευά-
λωτοι απέναντι στον κίνδυνο της Covid», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσόστομος. Να αγιάσει το
στόμα του!
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Ο Χρυσόστομος, ο Κιάμος και η φωνή της λογικής
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Ο
κύβος ερρίφθη (για το πώς θα
λειτουργήσουν τα μαγαζιά σε
κλειστούς χώρους) και έτσι η κυ-
βέρνηση προχωρά, εν μέσω και

της εκστρατείας πειθούς των ανεμβολία-
στων πολιτών, στις ανακοινώσεις για τους
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς συγκεκριμέ-
νων κοινωνικών και επαγγελματικών ομά-
δων ήδη εντός του θέρους, ενώ το μεγαλύ-
τερο κύμα υποχρεωτικών εμβολιασμών θα
έρθει μετά τις διακοπές του Αυγούστου.

Προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της «Po-
litical» του προηγούμενου Σαββάτου, την
ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέ-
ρα, αναμένεται να ανακοινωθεί η έναρξη του
προγράμματος υποχρεωτικών εμβολια-
σμών με βάση την εισήγηση της Επιτροπής
Βιοηθικής, η οποία, υπενθυμίζεται, γνωμο-
δοτεί υπέρ της υποχρεωτικότητας ως
«έσχατου» μέτρου, ιδίως σε επαγγελματι-
κούς κλάδους όπου η πρόνοια για τη δημό-
σια Υγεία προέχει του δικαιώματος αυτοδιά-
θεσης εκάστου εργαζομένου.

Η αρχή, λοιπόν, πιθανότατα και εντός
Ιουλίου -μιας και δεν υπάρχει ζήτημα
επάρκειας και διαθεσιμότητας εμβολίων-
θα γίνει από το προσωπικό των μονάδων
φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ λογικά στην
ομάδα των υποχρεωτικώς εμβολιαζόμε-
νων θα υπαχθούν και όσοι νέοι τρόφιμοι
μπαίνουν στις δομές. Στις ανακοινώσεις

αναμένεται να ειπωθεί, εν είδει οδικού
χάρτη, ότι προς το τέλος του καλοκαιριού ή
στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν
και οι υγειονομικοί αλλά και το νοσηλευτι-
κό και διοικητικό προσωπικό των μονάδων
υγείας. Ειδικά στις δύο τελευταίες κατηγο-
ρίες υπήρχε πρόβλημα με χαμηλή εμβο-
λιαστική κάλυψη.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Βιοηθικής, σταθ-
μίζοντας και συνταγματικές παραμέτρους,
είχε προτείνει «πρόβλεψη υποχρεωτικότη-
τας ως έσχατη λύση, η οποία πρέπει να έχει
συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και να
εφαρμοστεί μόνον εφόσον τα προηγούμενα
μέτρα δεν αποφέρουν σημαντική αύξηση
του ποσοστού εμβολιασμού. Η ακριβής
εφαρμογή τέτοιου μέτρου αφενός πρέπει να
ορίζεται με βάση το εργατικό ή το δημόσιο
δίκαιο, αφετέρου απαιτεί να συνυπολογί-
ζονται τυχόν συνέπειες στον καταμερισμό
καθηκόντων και τη στελέχωση των δομών
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ώστε να
αποφεύγεται η υπολειτουργία των τελευταί-
ων ή η εργασιακή επιβάρυνση των άλλων
εργαζομένων».

Σε δεύτερο χρόνο, όπως υπογράμμισε
χθες ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γε-
ραπετρίτης, θα αξιολογηθεί η υποχρεωτι-
κότητα στα σώματα ασφαλείας, με το μον-
τέλο της ΕΜΑΚ να λειτουργεί ως «δεδικα-
σμένο» στους εκπαιδευτικούς αλλά και
στους εργαζομένους στα ΜΜΜ. Ακόμη, δεν
αποκλείεται από Σεπτέμβριο να υπάρξει
πρόβλεψη για τους στρατευσίμους, όπου
ήδη ισχύουν αυστηρά πρωτόκολλα testing
για όσους κατατάσσονται με τις τρέχουσες
ΕΣΣΟ αλλά και για τους αθλητές σε επαγ-
γελματικά και αθλητικά σωματεία. Ήδη,
βεβαίως, αρκετές ομάδες στον επαγγελμα-
τικό αθλητισμό έχουν δρομολογήσει τον
εμβολιασμό των αθλητών και των προπο-
νητικών επιτελείων ανεξαρτήτως κανονι-
στικής υποχρεωτικότητας. 

300.000 νέα ραντεβού
Την ίδια ώρα, η κυβερνητική εκπρόσωπος

Αριστοτελία Πελώνη παρέπεμψε στην επό-
μενη εβδομάδα ως προς τις ανακοινώσεις
αναφορικά με το πώς θα λειτουργήσει η
εστίαση στους εσωτερικούς χώρους. Στο
Μαξίμου υπάρχει, όπως έγραψε από χθες η
«Political», η σκέψη για εσωτερικούς χώ-
ρους σε εστίαση και διασκέδαση αμιγώς για
εμβολιασμένους και νοσήσαντες, αλλά ακό-
μη και για την καθυστέρηση της έναρξης
λειτουργίας των κλειστών χώρων. Αν, πάν-

τως, ένα σενάριο έχει προβάδισμα, αυτό εί-
ναι των αμιγών χώρων μόνο για εμβολια-
σμένους και με τις πληρότητες που, ούτως ή
άλλως, έχει περιγράψει η κυβέρνηση, κα-
θώς η παρουσία ανεμβολίαστων θαμώνων
θεωρείται υψηλού επιδημιολογικού ρίσκου.

Πάντως, η κυρία Πελώνη χθες δήλωσε ότι
ενισχύεται η προθυμία των πολιτών να κλεί-
σουν το ραντεβού τους για τον εμβολιασμό,
καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν κλειστεί
300.000 νέα ραντεβού πρώτης δόσης. Όσο
για το πρόγραμμα που ξεκίνησε από την
Κρήτη με κινητά συνεργεία προκειμένου να
καλυφθούν εμβολιαστικά και απομακρυ-
σμένες περιοχές, αυτό θα συνεχιστεί και αλ-
λού, καθώς ήδη η ανταπόκριση ήταν ενθαρ-
ρυντική.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της
«Political» του προηγούμενου
Σαββάτου και την ερχόμενη
εβδομάδα αναμένεται να 
ανακοινωθεί η έναρξη του 
προγράμματος υποχρεωτικών
εμβολιασμών

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση



Τα βαλιτσάκια, οι συσκευές υποκλοπής τηλεφωνικών συν-
διαλέξεων και τα πακιστανικά κινητά τηλέφωνα βρέθηκαν στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος βουλευτών της Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας της Βουλής κατά την παρουσίαση των
πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών για το 2019 από τον πρόεδρο της Αρχής Χρήστο
Ράμμο. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής ο κ. Ράμ-
μος δήλωσε άγνοια για τους ελέγχους που γίνονται στα λεγό-
μενα «πακιστανικά τηλέφωνα» ή «τηλέφωνα-σκιές», που
ενεργοποιούνται συνήθως στο όνομα κάποιου αλλοδαπού,

αγνώστου διαμονής, ενώ δήλωσε αναρμόδιος για τον έλεγχο
των συσκευών υποκλοπής των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

«Η ΑΔΑΕ δεν είναι ο γενικός αστυνόμος των αιθέρων», ανέ-
φερε απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεό-
φιλου Ξανθόπουλου για το τι γνωρίζει σχετικά με την ύπαρξη
πακιστανικών τηλεφώνων και την παρακολούθησή τους από
την ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Αρχής είπε ότι δεν γνωρίζει και για
κάτι που δεν γνωρίζει δεν απαντά.

Επίσης, ο κ. Ράμμος διευκρίνισε ότι ο έλεγχος για το ποιοι
κατέχουν τα λεγόμενα «βαλιτσάκια», μέσω των οποίων γίνον-

ται παρακολουθήσεις κινητών τηλεφώνων, κρίθηκε από τον
νομοθέτη ότι δεν ανήκει στην ΑΔΑΕ, για αυτό και δεν προχώ-
ρησε η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό
τους. Όπως εξήγησε, η ΑΔΑΕ δεν μπορεί να εξετάσει αν ένα
βαλιτσάκι βρίσκεται κοντά σε σπίτι κάποιου που παρακολου-
θείται, γιατί στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της είναι μόνο ο
έλεγχος του παρόχου. «Ο πάροχος δεν μπορεί να το ελέγξει
ούτε αφήνει στίγμα το βαλιτσάκι! Υπό αυτή την έννοια, ο εντο-
πισμός του δεν θα οδηγήσει σε τίποτα, εκτός αν αρχίσει ένα
αστυνομικό κυνηγητό».

Α
νεβάζει τους τόνους ο ΣΥΡΙΖΑ
και μάλιστα διά στόματος Αλέξη
Τσίπρα, ο οποίος με δήλωσή του
κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη

ότι την ώρα που η πανδημία ξαναχτυπά
«εκείνος δεν διαθέτει ούτε σχέδιο ούτε
αξιοπιστία. Διχάζει τους πολίτες αντί να
τους ενώνει». «Πρέπει να ορθώσουμε τεί-
χος απέναντι στην πανδημία. Η μόνη έγνοια
του κ. Μητσοτάκη είναι να μεταβιβάσει την
ευθύνη στους πολίτες», κατέληξε ο κ. Τσί-
πρας, 

Την ίδια ώρα, μηνυτήρια αναφορά για τις
καταγγελίες περί εμπλοκής του υφυπουργού
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρί-
σεων Νίκου Χαρδαλιά και άνωθεν εντολής να
περάσουν από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέ-
λος» μέλη της ομάδας μπάσκετ της Φενερμ-
παχτσέ, ενώ είχαν πυρετό, κατέθεσε χθες
στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη
Πλιώτα ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη
του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Χρήστος Σπίρτζης.

«Ζητάμε την παρέμβαση της Δικαιοσύνης
για την πλήρη διαλεύκανση των αποκαλύψε-
ων της “Εφημερίδας των Συντακτών”», δήλω-
σε ο Χρήστος Σπίρτζης, επισημαίνοντας ταυ-
τόχρονα πως «η χρήση πακιστανικών τηλε-
φώνων από υπηρεσιακούς παράγοντες και
αξιωματικούς προκαλεί περίεργους συνειρ-
μούς και εγείρει εύλογα ερωτήματα στα οποία
η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη καλούνται να δώσουν
άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις». 

«Τέτοιες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι
συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος δεν
μπορούν να γίνουν ανεκτές στη λειτουργία
μιας σύγχρονης, ευρωπαϊκής, δημοκρατικής
χώρας», διευκρινίζει ο τομεάρχης Προστα-

σίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.
Υπενθυμίζεται ταυτόχρονα ότι προκαταρ-

κτική εξέταση ξεκίνησε ήδη η Εισαγγελία
Πρωτοδικών προκειμένου να εξακριβωθεί η
βασιμότητα όσων καταγγέλλονται και να κρι-
θεί ποιες θα είναι οι επόμενες ποινικές ενέρ-
γειες. Ο δε αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στο
επίμαχο θέμα έκανε λόγο για «εγκληματική
στάση σε σχέση με την προστασία της δημό-
σιας Υγείας».

Τέσσερα ερωτήματα 
Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. απηύθυνε

τέσσερα ερωτήματα προς τον Νίκο Χαρδαλιά
και ένα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη:
� Για ποιον λόγο δεν διέταξε καν να γίνει μια

αυτονόητη ΕΔΕ, ώστε να διερευνηθούν οι
αποκαλύψεις; Τι φοβάται;

� Γιατί δεν κάνει μήνυση στους αξιωματού-
χους της Πολιτικής Προστασίας, αν είναι
ψευδή όσα λένε στη συνομιλία τους για
«εντολή Χαρδαλιά» να μπουν στη χώρα χω-
ρίς έλεγχο εμπύρετα μέλη της Φενερμπα-
χτσέ;

� Για ποιο λόγο κρατικοί αξιωματούχοι χρη-
σιμοποιούν «πακιστανικά» τηλέφωνα σαν
μαφιόζοι; Τι έχουν να κρύψουν ο κ. Χαρδα-
λιάς και οι υφιστάμενοί του και από ποιους
φυλάγονται;

� Για να αγοράζει «πακιστανικά» τηλέφωνα
ψήφισε ώστε να έχει η Πολιτική Προστασία
μυστικά κονδύλια;
Και, τέλος, ένα ερώτημα για τον κ. Μητσο-

τάκη: Για πόσο θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιά-
φορα και να καλύπτει τον κ. Χαρδαλιά;

Η στρατηγική της Κουμουνδούρου 
Είναι σαφές και λίαν διακριτό ότι ο καταιγι-

σμός πυρών που δέχεται ο υφυπουργός Πολι-
τικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατευθύ-
νεται προς το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι επι-
τελείς του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. θεωρούν πολιτικά
αδύνατο «να ενεργούσε από μόνος του ο κ.
Χαρδαλιάς». Η αξιωματική Αντιπολίτευση ψά-
χνει ευθύνες στα υψηλότερα κυβερνητικά
κλιμάκια για όσα συνέβησαν στη χώρα από
τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι και σήμερα. 

Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσί-
πρας δεν χάνει ευκαιρία που επαναλαμβάνει
ότι η κυβέρνηση έχει βαρύτατες ευθύνες -εγ-
κληματικές τις είχε χαρακτηρίσει- για τη δια-
χείριση της δεύτερης φάσης της πανδημίας,
που κόστισε τη ζωή σε 12.000 συνανθρώπους
μας. Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η κυβέρνη-
ση φέρει ακεραία την ευθύνη για το μεγαλύ-
τερο σε διάρκεια και αυστηρότερο lockdown
-που είχε καταστρεπτικές για την οικονομία
συνέπειες- λόγω της μόνιμης άρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη να στηρίξει το ΕΣΥ με

νέες μόνιμες προσλήψεις, αύξηση του αριθ-
μού των ΜΕΘ και επίταξη των ιδιωτικών κλινι-
κών. Προς τούτο οι επικοινωνιακοί επιτελείς
της Κουμουνδούρου προσθέτουν στα αντιπο-
λιτευτικά πυρά και την εξαγγελία του πρωθυ-
πουργού για «κλείσιμο δημόσιων νοσοκομεί-
ων». 

Κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

Νάσος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε «υγειονομι-
κό αρχισαμποτέρ» τον Κυριάκο Μητσοτάκη
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκ-
κινο με αφορμή τη συζήτηση που ξεκίνησε
για «κλείσιμο νοσοκομείων». Σε αυτό το πολι-
τικό κλίμα ο Νάσος Ηλιόπουλος, ασκώντας
κριτική στα όσα είπε ο πρωθυπουργός σε
πρόσφατη συνέντευξή του, τόνισε ότι «μάλλον
δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη
αυτήν τη στιγμή που, εν μέσω πανδημίας και
της αρνητικής εξέλιξης με τη μετάλλαξη Δέλ-
τα, να συζητά το εγκληματικό σενάριο για
κλείσιμο νοσοκομείων». «Και αυτό ενώ η Ν.Δ.
φρόντισε ήδη να μειώσει τον προϋπολογισμό
για την υγεία κατά 600 εκατ. ευρώ για τη φετι-
νή χρονιά και ενώ στο δημόσιο σύστημα υγεί-
ας εργάζονται σήμερα 1.680 λιγότεροι μόνιμοι
εργαζόμενοι σε σχέση με έναν χρόνο πριν»,
σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ -
Π.Σ.

ΤΤι είπαν στη Βουλή για… βαλιτσάκια και πακιστανικά τηλέφωνα

ΣΥΡΙΖΑ: Καύσωνας… αντιπολίτευσης

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός
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Μηνυτήρια
αναφορά 
στον Άρειο Πάγο 
για την υπόθεση
Χαρδαλιά
κατέθεσε 
ο Σπίρτζης



Π
ρωταγωνιστικό ρόλο στην εκ-
στρατεία ενημέρωσης των πολι-
τών για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας και την ανάγκη εμβολια-

σμού διεκδικεί το Κίνημα Αλλαγής. Η Φώφη
Γεννηματά, σε μια προσπάθεια να εκμεταλ-
λευτεί το «μούδιασμα» του κυβερνητικού μη-
χανισμού μπροστά στη μετάλλαξη του ιού αλ-
λά και την αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ, «βγήκε
μπροστά» ανακοινώνοντας εκστρατεία ενη-
μέρωσης. 

«Αυτό που χρειάζεται είναι επειγόντως να
αυξηθεί ο ρυθμός των εμβολιασμών. Αυτό εί-
ναι το μεγάλο πρόβλημα. Και για αυτό εμείς
μπαίνουμε μπροστά, πιστεύουμε ότι χρειάζε-
ται συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάμε-
ων για να ξανακερδηθεί η εμπιστοσύνη των
πολιτών», είπε κατά τη διάρκεια των εγκαι-
νίων των νέων γραφείων του κόμματος στη
Θεσσαλονίκη. Η καμπάνια αναμένεται να
«τρέξει» την επόμενη εβδομάδα στα social
media αλλά και με μπροσούρες, οι οποίες θα
έχουν ως στόχο κυρίως τους νέους και θα
μοιράζονται σε νεανικά στέκια και κεντρικά
σημεία των πόλεων. Η κυρία Γεννηματά επέ-
μεινε στην ανάγκη υποχρεωτικού εμβολια-
σμού συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων
και επέκρινε την κυβέρνηση για επικοινωνια-
κούς χειρισμούς που εξέθεσαν τη χώρα και
στο εξωτερικό. «Μας διαφήμιζαν ότι ανοίξα-
με και περιμένουμε τον τουρισμό, ενώ ήμα-
σταν κόκκινη χώρα ακόμη. Και έμπαιναν όλοι

όσοι επέστρεφαν σε καραντίνα. Η ίδια χρει-
άστηκε να ταξιδέψω στο εξωτερικό για να το
συνειδητοποιήσω αυτό».

Στο μεταξύ, η πρόεδρος του Κινήματος Αλ-
λαγής ανεβάζει ρυθμό εν όψει της κούρσας
διαδοχής. Πυκνώνει τις περιοδείες της στην
περιφέρεια και έχει συνεχείς συναντήσεις με
εργατικά σωματεία και κομματικά στελέχη. Η
κορύφωση της «προεκλογικής της καμπά-
νιας» θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου με τη διορ-
γάνωση μεγάλης εκδήλωσης για την επέτειο
της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο στοίχημα
που έχει θέσει είναι η ανανέωση του Κινήμα-
τος, θέτοντας σε ενεργό δράση τον πυρήνα
της νεολαίας. Κατά τη διάρκεια της διήμερης
περιοδείας της στη Θεσσαλονίκη το βάρος
έπεσε στις συναντήσεις που είχε με τους νέ-
ους. Παρακολούθησε μαζί τους τον ημιτελικό

του Euro και αντάλλαξαν προτάσεις και σκέ-
ψεις γύρω από τα προβλήματα που τους απα-
σχολούν και κυρίως για το πώς μπορεί να
σταματήσει η φυγή προς το εξωτερικό. Η επί-
σκεψή της ολοκληρώθηκε χθες βράδυ, πα-
ρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΚΙΝ.ΑΛ. για
την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Μια ακόμη αφορμή στείρας αντιπολίτευσης για τα μέτρα κατά
της εξάπλωσης του κορονοϊού βρήκε ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης χθες στην Ολομέλεια της
Βουλής, μιλώντας επί της τροπολογίας σχετικά με τη νέα ηλεκτρο-
νική εφαρμογή που ελέγχει την εγκυρότητα των εγγράφων εμβο-
λιασμού, νόσησης κ.λπ. Παρουσιάζοντας τη σχετική τροπολογία
στο συζητούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την
αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ο υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς δέχτηκε κριτική
από τον κ. Ραγκούση με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση μεταβιβά-
ζει τον ελεγκτικό ρόλο του κράτους για την πλαστότητα του εγγρά-
φου στους ιδιοκτήτες των χώρων εστίασης.

Ο κ. Γεωργαντάς εξήγησε ότι η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, η
οποία θα διαπιστώνει την εγκυρότητα των εγγράφων εμβολιασμού,
νόσησης ή αρνητικής διάγνωσης που θα επιδεικνύουν οι πελάτες
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποτελεί εργαλείο

ελέγχου του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού. «Το μόνο που θα
ελέγχεται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή θα είναι η εγκυρότητα
του εγγράφου και όχι αν το έγγραφο αυτό είναι πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού, βεβαίωση νόσησης ή αρνητικό αποτέλεσμα μιας μο-
ριακής/ταχείας διάγνωσης», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός. Σε ερώ-
τημα του κ. Ραγκούση για το αν η Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων έχει συμφωνήσει γραπτώς με την τροπολογία, ο κ. Γε-
ωργαντάς διαβεβαίωσε ότι η ρύθμιση διαμορφώθηκε με βάση τις
κατευθύνσεις και τις παρατηρήσεις της Αρχής.

Σε ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνου
Χήτα αν μπορούν να πάνε σε ένα εστιατόριο εμβολιασμένοι και μη,
ο κ. Γεωργαντάς είπε: «Μετά τις 15 Ιουλίου θα εισέλθουμε και οι
δύο. Εσείς θα πρέπει να έχετε αρνητικό μοριακό τεστ ή ταχεία διά-
γνωση, ενώ εγώ έχω πιστοποιητικό εμβολιασμού που έκανα τον
Μάιο δωρεάν. Στον έλεγχο που θα γίνει από την εφαρμογή στο κα-
τάστημα δεν θα φανεί τι έχει ο καθένας».

Η κορύφωση της 
«προεκλογικής καμπάνιας» 
της Φώφης θα γίνει 
στις 3 Σεπτεμβρίου 
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Στο ίδιο τραπέζι 
Κυριάκος και Ζάεφ

Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και ο Ζόραν Ζά-
εφ για πρώτη φορά μετά την ένταση
που προκάλεσαν οι εμφανίσεις της
Βόρειας Μακεδονίας στα γήπεδα του
Euro αλλά και τα άστοχα σχόλια του
πρωθυπουργού της στο Twitter. Προ
ημερών ο Ζάεφ επιχείρησε να πείσει
για τη μεταμέλειά του εκδίδοντας
πρώτος το νέο διαβατήριο στο οποίο
αναγράφεται η συνταγματική ονομα-
σία της χώρας «Δημοκρατία της Βό-
ρειας Μακεδονίας».

Αναφορικά, πάντως, με το ενδεχό-
μενο να υπάρξει κάποιο τετ α τετ
ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη
και τον Ζόραν Ζάεφ, η κυβερνητική
εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη
απάντησε ότι δεν έχει προγραμματι-
στεί κάτι τέτοιο. Ο Ζάεφ έφτασε χθες
στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο
συνέδριο του «Economist», ενώ η
παρουσία του θα συνδυαστεί με την
υπογραφή του σχεδίου για την κατα-
σκευή αγωγού φυσικού αερίου με-
ταξύ των δύο χωρών. Ο αγωγός θα
έχει μήκος 50 χιλιομέτρων, θα ξεκινά
από τη Νέα Μεσήμβρια Θεσσαλονί-
κης και θα καταλήγει στα σύνορα των
δύο χωρών στην περιοχή των Ευζώ-
νων. Το κόστος για το ελληνικό τμήμα
του αγωγού ανέρχεται σε 51,4 εκατ.
ευρώ και με την ολοκλήρωση του
έργου η Βόρεια Μακεδονία θα δια-
φοροποιήσει σημαντικά τις ενεργει-
ακές πηγές της, ενώ η Ελλάδα θα
αναλάβει τη μεταφορά φυσικού αε-
ρίου, εγγυώμενη την ασφάλεια του
εφοδιασμού.

«Βάζει πλάτη» το ΚΙΝ.ΑΛ. 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ο Γεωργαντάς… σκάναρε τις ενστάσεις του Ραγκούση για τη νέα εφαρμογή



Μητροπολίτης Μεσσηνίας:
«Εμβολιαστείτε,είναι 
ένδειξη ανθρωπιάς»
Είπαμε, δεν είναι όλοι οι ιερείς ίδιοι. Υπάρχουν
και ιερείς με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αν-
θρωπισμού. Ένας εξ αυτών, ο μητροπολίτης Μεσ-
σηνίας Χρυσόστομος, με άρθρο του στα ηλεκτρο-
νικά media προτρέπει τους πιστούς να εμβολια-
στούν άμεσα. «Ο εμβολιασμός είναι έκφραση αν-
θρωπιάς, πράξη υψηλής ηθικής επιταγής και
στάση ευθύνης έναντι των συνανθρώπων μας και
της ανθρώπινης κοινωνίας. Με τον εμβολιασμό
δεν προστατεύουμε μόνο τον εαυτό μας, αλλά και
τους οικείους μας και τους διπλανούς μας. Αυτό
σηματοδοτεί και το περιεχόμενο του χριστιανι-
κού ανθρωπισμού μας. Αυτό μας καταξιώνει ως
πραγματικούς και αληθινούς ανθρώπους», γρά-
φει χαρακτηριστικά και, αναφερόμενος στο κί-

νημα των αρνητών, κάνει λόγο για ανόη-
τες ιδεοληψίες και δήθεν μεταφυ-

σικές δεισιδαιμονίες. Το «εύγε»
στον μητροπολίτη είναι λίγο…

Σχολείο Σωφρονιστικών…  
Πολλές αλλαγές γίνονται και στις ελληνικές φυ-
λακές. Η Σοφία Νικολάου, γενική γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής, φέρνει νέα πράγ-
ματα, όπως το Σχολείο Σωφρονιστικών Υπαλλή-
λων. Εγκαινιάστηκαν, λοιπόν, οι εγκαταστάσεις
της Σωφρονιστικής Ακαδημίας μέσα στις Φυλα-
κές του Ελαιώνα. Εκεί όπου όλοι οι εργαζόμενοι
στα Καταστήματα Κράτησης θα πρέπει να κάθον-
ται στα θρανία και να μαθαίνουν πώς θα αντιμε-
τωπίζουν και πώς θα συμπεριφέρονται στους
κρατουμένους. Μάλιστα, δημιουργήθηκε και ξε-
νώνας που μπορεί να φιλοξενεί 60 εργαζομέ-
νους στις φυλακές, ενώ ανανεώθηκε η απαραί-
τητη υλικοτεχνική υποδομή. Στην Ακαδημία θα
λειτουργήσουν δύο σχολές: αυτή των Σωφρονι-
στικών Υπαλλήλων και εκείνη των Υπαλλήλων
Εξωτερικής Φρούρησης.

Γιατί δεν θα πάει Τόκιο 
ο Κυριάκος; 

Ο πρωθυπουργός ανέβαλε την επίσκεψή του
στη Βαγδάτη για λόγους ασφαλείας, αλλά δεν
θα πάει ούτε στο Τόκιο, στις 24 Ιουλίου, για την
έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα ακύρωσε
όλα. Ο βασικός λόγος είναι ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θέλει να βρίσκεται εδώ όταν το
τέταρτο κύμα της πανδημίας θα βρίσκεται σε
έξαρση. Θέλει να μπορεί να συντονίζει ο ίδιος
την αντίδραση της Πολιτείας. Δεν ακύρωσε
μόνο ο Μητσοτάκης, πάντως. Και άλλοι αρχηγοί
κρατών δεν θα πάνε Τόκιο για τον ίδιο λόγο.
Έτσι, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην
έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων ο υφυπουργός
Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

Κάνει restart 
η Τράπεζα Αττικής 
Έχει μπροστά της μία τριετία μεγάλων
προκλήσεων μέχρι την οριστική εξυγίανσή της
η Attica Bank. Εγκρίθηκε, όπως ήταν
αναμενόμενο, στη Γενική Συνέλευση των
μετόχων το σχέδιο εξυγίανσης της Attica Bank,
όπως παρουσιάστηκε από τον διευθύνοντα
σύμβουλο της τράπεζας, Θεόδωρο Πανταλάκη.
Μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου και υπό την
κρατική εποπτεία, σε λίγο καιρό μετά την
ενεργοποίηση του νόμου για τον αναβαλλόμενο
φόρο θα κληθεί να βάλει μπροστά τις μηχανές.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες, όπως
προσδιορίστηκαν επίσημα στη γενική
συνέλευση, ανέρχονται σε 300 εκατ. ευρώ
μέχρι το 2023. Η τράπεζα εκτιμά πως, μόνο από
την ένταξη των ομολόγων υψηλής σειράς
εξόφλησης της τιτλοποίησης Astir I και ΙΙ στον
«Ηρακλή», η οποία θα γίνει σταδιακά από το γ’
τρίμηνο του 2021 μέχρι το α’ τριμήνου του 2022,
εξοικονομεί επιπλέον εποπτικά κεφάλαια, τα
οποία αντιστοιχούν σε μια αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ.
Άντε να δούμε…
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Δ
εν φτάνει που βρέθηκε ένας τόσο ισχυρός
εφοπλιστής να επενδύσει και να
αναστήσει, ενδεχομένως, τα ναυπηγεία

της χώρας, βγήκαν πάλι… οι αρχιτέκτονες της
μιζέριας και άρχισαν την κλάψα, ότι δήθεν είναι
μικρό το τίμημα και πως τα λεφτά είναι ψίχουλα
- και διάφορα άλλα, αριστερόστροφα
επαναστατικά. Ποιοι; Οι άνθρωποι που επί των
ημερών τους όχι μόνο δεν έγινε καμία επένδυση,
αλλά είχαν μπλοκάρει ακόμα και τις
δρομολογημένες επενδύσεις (βλέπε Σκουριές,
Ελληνικό και έναν σωρό άλλες). Η είσοδος του
Προκοπίου στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά είναι,
ίσως, η πιο σημαντική είδηση των ημερών και
τούτο διότι ο Γιώργος Προκοπίου, που
ανακηρύχθηκε πλειοδότης για τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά, δεν είναι ένας οποιοσδήποτε
επιχειρηματίας. Είναι από τους μεγαλύτερους
εφοπλιστές στον κόσμο, με περίπου 120 τάνκερ,
πλοία ξηρού φορτίου, μεταφοράς υγροποιημένου
φυσικού αερίου και με την περιουσία του να
ξεπερνά, σύμφωνα με το Bloomberg, τα 2 δισ.
δολάρια.

Η μιζέρια 
δεν έχει τέλος

Το τηλεφώνημα ανάμεσα 
σε Άδωνι και Βέρτη
Ο υπουργός Ανάπτυξης αποκάλυψε ότι μίλησε και
με τον τραγουδιστή Νίκο Βέρτη αλλά και τον
επιχειρηματία του νυχτερινού κέντρου όπου
τραγουδάει. Άλλωστε, εδώ και καιρό ο Άδωνις
Γεωργιάδης έχει επικοινωνία με αρκετούς
καλλιτέχνες, με αφορμή τη λειτουργία των κέντρων
διασκέδασης. Ο Νίκος Βέρτης ανακοίνωσε μέσω
Instagram πως το μαγαζί στο οποίο εμφανίζεται θα
κλείσει για λίγες ημέρες, έως ότου ξεκαθαριστεί ο
τρόπος που θα λειτουργούν τα νυχτερινά κέντρα.
Και, βεβαίως, η ανάρτησή του προκάλεσε θύελλα
αντιδράσεων. Άλλοι τον κατέκριναν που ήθελε μόνο
εμβολιασμένους και άλλοι του έδιναν συγχαρητήρια.
Ο υπουργός τόνισε ότι το μαγαζί θα ανοίξει την άλλη
εβδομάδα ως Covid-free.

Στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll προ-
κύπτει ότι το 48,7% των πολιτών θεωρεί ότι η χώρα
οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα μεγαλύτερα
ποσοστά εμφανίζονται ανάμεσα στους ψηφοφό-
ρους της Ν.Δ. και του ΚΙΝ.ΑΛ. με 80,2% και 78,5%
αντίστοιχα. Και το κερασάκι στην τούρτα: Το 75,9%
τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
(Ν.Δ. 90,4%, ΚΙΝ.ΑΛ. 90,8%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 80%,
ΜέΡΑ25 64,5%, ΣΥΡΙΖΑ 62,5%, ΚΚΕ 42,1%). Το
αφήνω και αυτό εδώ, να υπάρχει…
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Η selfie Γεωργιάδη με Πατέλη και Σκέρτσο  
Μια σέλφι φωτογραφία με τον επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού
Αλέξη Πατέλη και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσο ανέβασε
στα social media o υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Η
φωτογραφία έχει ιδιαίτερο νόημα, αφού με τον τρόπο αυτόν ο Άδωνις βάζει τέλος
στα διάφορα σενάρια που θέλουν να υπάρχουν λογιών - λογιών κόντρες στην
κυβέρνηση. «Με τους φίλους και συνεργάτες μου @PatelisAlex και @askertsos
στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα, μετά από μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση για
τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Μπορεί να μη μας συμπαθεί ο κ. Κοττάκης, αλλά εμείς
εργαζόμαστε όσο μπορούμε για το κοινό καλό», έγραψε στο Twitter ο κ.
Γεωργιάδης.

Η Φώφη είδε 
και ποδόσφαιρο

Στροφή στη νεολαία: Αυτό είναι το σύν-
θημα και η μέθοδος που προτείνουν οι επι-
κοινωνιολόγοι και στην κυρία Φώφη Γεννη-
ματά. Η Φώφη πήγε σε μπαράκι, στο πλαί-
σιο της περιοδείας της στη Θεσσαλονίκη,
είδε νέους, αλλά και τον ημιτελικό του Euro
μεταξύ Αγγλίας και Δανίας. Η πρόεδρος του
Κινήματος Αλλαγής χαιρέτησε τόσο τα στε-
λέχη του κόμματος όσο και τον κόσμο που
την περίμενε και αντάλλαξε μερικές κου-
βέντες προτού ξεκινήσει η συζήτηση με τα
στελέχη. Μάλιστα, στο τέλος την έπεισαν να
δει και ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι, με βαριά
καρδιά θα το είδε… για χάρη της νεολαίας. 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Τι είναι η «Νταντά 
της Γειτονιάς»;
Υπάρχουν και καλές ειδήσεις σε αυτήν
τη χώρα και πρέπει να τις
αναδεικνύουμε. Εντός του φθινοπώρου
αναμένεται η έναρξη του πιλοτικού
προγράμματος «Νταντάδες της
Γειτονιάς», που θα υλοποιήσει το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων για να στηρίξει τις γυναίκες
οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν παιδί
και δεν επιθυμούν να διακόψουν την
επαγγελματική σταδιοδρομία τους.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της δράσης
«Νταντάδες της Γειτονιάς», εργαζόμενοι
γονείς, μονογονείς ή και ανάδοχοι γονείς
θα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για
τη φύλαξη βρεφών, ηλικίας από έξι
μηνών έως δυόμισι ετών, είτε εντός της
οικίας τους είτε στο σπίτι κάποιου εκ των
πιστοποιημένων παιδαγωγών -
φροντιστών. «Με τα παραπάνω μέτρα
στηρίζουμε τις γυναίκες που θέλουν να
παραμείνουν στην αγορά εργασίας, μετά
την απόκτηση των παιδιών τους ή
παράλληλα με τις οικογενειακές
υποχρεώσεις τους και ενισχύουμε τη
γυναικεία απασχόληση», σημειώνει η
υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για τη
Δημογραφική Πολιτική και την
Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα.

Ξεχωριστή μέρα ήταν για την οικογένεια του Κώστα Καραμανλή και της Να-
τάσας Παζαΐτη η χθεσινή. Τα δίδυμα παιδιά τους, Αλέξανδρος και Αλίκη,
αποφοίτησαν από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή. Την είδηση κοι-

νοποίησε η Νατάσα Παζαΐτη με ανάρτησή της στο Instagram και στο Facebook,
γράφοντας «Αντίο στα σχολικά χρόνια, καλό δρόμο στο καινούριο σας ταξίδι».

Ποιοι έχουν μείνει δίπλα στον Αλέξη; 
Με ρωτούν αρκετοί ποιοι είναι, τέλος πάντων, οι λεγό-

μενοι «προεδρικοί» στον ΣΥΡΙΖΑ; Κατ’ αρχάς, δεν λέγον-
ται «προεδρικοί» - ξεκινάμε από αυτό. Λέγονται «Κίνηση
Μελών» - εκλεπτυσμένα πράγματα… Μιλάμε για μπουμ-
πούκια, ένας κι ένας… Πρώτος - πρώτος, ο Νίκος Παππάς,
ο οποίος δεν έχει κι άλλη επιλογή, εδώ που τα λέμε. Μετά
έρχεται ο Χρήστος Σπίρτζης, ο προεδρικός εξάδελφος
Γιώργος Τσίπρας, η Ρένα Δούρου (που παίζει την πολιτική
της επιβίωση με βλέψεις αρχηγίας) και, φυσικά, ο γίγαν-
τας Παύλος Πολάκης. Δίπλα στον πρόεδρο Αλέξη είναι και ο Κώστας Ζαχαριάδης αλλά
και τα παιδιά της Προοδευτικής Συμμαχίας, Μπίστης, Κεδίκογλου και διάφοροι προερ-
χόμενοι από το ΠΑΣΟΚ. Να μην ξεχάσω να προσθέσω και το «τρίο Μπελκάντο»: Τζανα-
κόπουλος, Αχτσιόγλου και Χαρίτσης. Πρακτικά, δεν γεμίζουνε ταξί - ούτε με τον ταξι-
τζή. Όλος ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ ουδεμία σχέση έχει με τον Αλέξη… Για να συνεννοού-
μαστε.

Το
... 
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Προς φίλους υπουργούς: Οι χει-
ρότεροι εχθροί είναι εντός του
κόμματος - οι άλλοι λέγονται αν-
τίπαλοι. Τον αντίπαλο τον βλέ-
πεις, τον ξέρεις, τον έχεις μπρο-
στά σου. Τον εχθρό, όμως; Τον
έχεις δίπλα σου ή από πίσω σου
και σχεδόν ποτέ δεν τον παίρνεις
χαμπάρι… Τα λέω αυτά, γιατί εί-
μαι παλιά καραβάνα… Συμβουλή:
Να προσέχετε τους φίλους σας.

LOCK

Αποφοίτησαν τα παιδιά
του Κώστα Καραμανλή
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«Ε
ίναι πατριωτικό μας καθήκον ο

εμβολιασμός», είπε ο υπουργός

Υγείας και προσωπικά με βρίσκει

σύμφωνο. Δεν βρίσκει, όμως, όλη την κοινω-

νία, ούτε καν ένα ποσοστό που μπορεί να μας

εξασφαλίσει την πολυπόθητη «ανοσία της

αγέλης». Κι έτσι αντιστράφηκαν τα πράγμα-

τα. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στις αρ-

χές του χρόνου, είχαμε μπράτσα έτοιμα να

εμβολιαστούν, αλλά τα εμβόλια δεν είχαν έλ-

θει ακόμη. Τώρα έχουμε εμβόλια έτοιμα να

διατεθούν, αλλά τα μπράτσα είναι πλέον εί-

δος εν ανεπαρκεία…

Τι τα θέλετε; Του Έλληνα ο τράχηλος ζυγό

δεν υπομένει… Όσο αστείο κι αν ακούγεται

αυτό (με τόσους ζυγούς έχουμε χάσει το μέ-

τρημα…), ωστόσο είναι πραγματικότητα.

Όσο τον πιέζεις τόσο αντιδρά, ακόμη και σε

βάρος του εαυτού του, ακόμη και σπασμωδι-

κά. Άλλωστε, γνωστό είναι το ανέκδοτο:

Προσπαθώντας να πείσουν τρεις Ευρωπαί-

ους να εμβολιαστούν, λένε στον Γερμανό «εί-

ναι χρέος σου να εμβολιαστείς» και εκείνος

αμέσως εκπληρώνει αυτό το χρέος. Λένε

στον Γάλλο «θα σωθούμε όλοι, αν εμβολια-

στείς» και αμέσως εκείνος εμβολιάζεται.

Έρχεται η σειρά του Έλληνα και, θέλοντας να

τον πείσουν, του λένε «εσύ δεν έχεις δικαίω-

μα στον εμβολιασμό». Εκείνος εξεγείρεται,

φωνάζει, διαμαρτύρεται, οργανώνει πορείες

και διαμαρτυρίες «γιατί οι άλλοι Ευρωπαίοι

έχουν ένα δικαίωμα που δεν έχω εγώ;» κι

έτσι, όταν του δίνουν το εμβόλιο, το κάνει

αμέσως.

Στην πραγματικότητα δεν έγινε έτσι. Αντί-

θετα, μια φιλ-ελεύθερη παράταξη και ένας

φιλ-ελεύθερος πρωθυπουργός προσπαθούν

να περιορίσουν τις δύο επιλογές του σημερι-

νού Έλληνα (εμβολιάζομαι - δεν εμβολιάζο-

μαι) σε μία.

Δεν είναι και τόσο εύκολη αποστολή. Επι-

προσθέτως, υπάρχει μια ακόμη αντίφαση.

Λένε όλες οι κυβερνήσεις -και η δική μας-

ότι είναι πατριωτικό καθήκον να εμβολια-

στούμε όλοι, ότι έτσι θα δημιουργήσουμε

τείχος ανοσίας, ότι αν δεν το καταφέρουμε, ο

ιός θα επανέλθει, η οικονομία θα καταρρεύ-

σει, η κοινωνία θα ξανακλείσει και όλα θα εί-

ναι πολύ χειρότερα -αφού δεν υπάρχουν άλ-

λα χρήματα για επιδοτήσεις- από τις χειρό-

τερες μέρες του περσινού εγκλεισμού.

Μάλιστα. Αφού, λοιπόν, τα πράγματα είναι

έτσι, γιατί ο εμβολιασμός δεν γίνεται υπο-

χρεωτικός; Γιατί παραμένει προαιρετικός;

Είναι μεγαλύτερο δικαίωμα το να έχει ο πολί-

της όχι μία αλλά δύο επιλογές επί του προ-

κειμένου από το να σωθεί η κοινωνία και να

μην καταρρεύσει η οικονομία; Με τις εται-

ρείες παραγωγής εμβολίων στο απυρόβλητο

και τον εμβολιασμό να είναι παντού προαιρε-

τικός, όλη η ευθύνη μετατοπίζεται στον πολί-

τη. Δική του η απόφαση, δική του και η ευθύ-

νη για τις όποιες συνέπειες.

Τούτων δοθέντων, όπως έλεγαν οι παλιοί,

κάθε κοινωνία της Δύσης -φυσικά και η ελ-

ληνική- θα εμβολιαστεί σε ποσοστό που οι

πολίτες της θεωρούν τον κίνδυνο μόλυνσης,

διασωλήνωσης και -ίσως- θανάτου μεγαλύ-

τερο από εκείνον των ενδεχόμενων παρε-

νεργειών του εμβολίου. Ειδικά, δε, στην Ελ-

λάδα ο πατριωτισμός ανέκαθεν ήταν σύμφυ-

τος με την Ελευθερία…

Μ
πορεί οι πολίτες με την άρση των πε-
ριοριστικών μέτρων να βγάλαμε στε-
ναγμούς ανακούφισης, όμως είναι

βέβαιο ότι τους πολιτικούς δεν τους αφήνουν σε
ησυχία οι εφιάλτες του φθινοπώρου. Το ενδε-
χόμενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών όχι μό-
νο δεν αποκλείεται, αλλά αντίθετα, παρά τις δια-
ψεύσεις, λογικά αποτελεί κεντρικό θέμα συζή-
τησης των κυβερνητικών επιτελείων. Δεν απαι-
τούνται αναλύσεις ούτε επίκληση ιστορικών δε-
δομένων για να γίνει σαφές ότι η πολιτική κυ-
ριαρχία της κυβέρνησης θα συρρικνώνεται
προϊόντος του χρόνου. Επομένως, η κυβέρνηση
είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει «παράθυρο
ευκαιρίας». Τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
από την άλλη πλευρά, απεύχονται τις πρόωρες
εκλογές, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος λειτουργεί
υπέρ τους. Επιπλέον ελπίζουν ότι τα εσωτερικά
τους προβλήματα, αν δεν επιλυθούν, θα επικα-
λυφθούν από τις εξελίξεις.

Στις τελευταίες εκλογές το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέ-
τωπο, εκφραζόμενο με την ψήφο ή την αποχή,
διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, όμως, προ-
ϊόντος του χρόνου, θα εξελίσσεται σε αντι-Ν.Δ.
Όσο καταλυτική και να παραμένει η επικοινω-
νιακή κυριαρχία της κυβέρνησης, η πραγματι-
κότητα της ζωής θα είναι παρούσα στις κάλπες.

Για παράδειγμα, οι «αόρατοι» μισθωτοί -που
δεν απεργούν, δεν πάνε στις διαδηλώσεις, δεν
εμπιστεύονται τους συνδικαλιστές, αλλά ψηφί-
ζουν- και οι άνεργοι στις κάλπες θα αποτιμή-
σουν τη δική τους πραγματικότητα, όχι την «ει-
κονική».

Αν η κυβέρνηση μπορούσε να γυρίσει τον
χρόνο πίσω, θα έκανε τις εκλογές πέρυσι. Τότε
αναμφίβολα θα είχε καταφέρει ένα συντριπτικό
πλήγμα στη μείζονα αλλά και στην ελάσσονα
αντιπολίτευση. Τώρα, όχι μόνο λόγω της εξέλι-
ξης της πανδημίας και των επιπτώσεών της
στην οικονομία αλλά και λόγω της συνηθισμέ-
νης φθοράς που υφίσταται πάντοτε το κυβερνη-
τικό κόμμα, η κατάσταση έχει αλλάξει. Βεβαί-
ως, δεν αμφισβητούνται τα πρωτεία της Ν.Δ.
ούτε η βεβαιότητα ότι, έστω και οριακά, λόγω
του νέου εκλογικού νόμου θα σχηματίσει αυτο-
δύναμη κυβέρνηση. Υπό την προϋπόθεση,
όμως, ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το
φθινόπωρο. Σε διαφορετική περίπτωση, με δε-
δομένο ότι ο χρόνος κατά κανόνα δουλεύει
υπέρ της αντιπολίτευσης, το πολιτικό τοπίο,
ακόμη και χωρίς δυσάρεστες εξελίξεις, θα αρ-
χίσει να θαμπώνει. Για αυτό και η τελευταία δεν
ζητά ακόμη εκλογές.

Είναι φυσιολογικό η κυβέρνηση να επιθυμεί

πρόωρες εκλογές. Η αναβολή της ψήφισης των
συμφωνιών με τη Βόρεια Μακεδονία και τα
«ρέστα» σε επιδόματα, παροχές και ρυθμίσεις
δείχνουν ότι αναζητά «παράθυρο ευκαιρίας».
Όμως, κατά τα φαινόμενα, η μετάλλαξη «Δ» το
κλείνει. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι, σύμφωνα
με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι προσδοκίες για
την «ανάσταση» του τουρισμού διαψεύδονται.
Είναι κυρίως η εκτίμηση ότι το επερχόμενο τέ-
ταρτο κύμα θα εκδηλωθεί νωρίς το φθινόπωρο.
Με μόλις το 36% του πληθυσμού πλήρως εμβο-
λιασμένο, φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό αυτό να
συμβεί τον Σεπτέμβριο. Το ερώτημα είναι -με το
δεδομένο, μάλιστα, των διπλών εκλογών εκτός
εάν, πράγμα απίθανο, προκύψει «οικουμενική»
κυβέρνηση- αν η κυβέρνηση θα τολμήσει να
προκηρύξει εκλογές και σε αυτή την περίπτωση
ποιο θα είναι το πολιτικό κόστος.

Σε κάθε περίπτωση το δίλημμα είναι βασανι-
στικό, αφού η απάντηση θα κρίνει τις πολιτικές
εξελίξεις, καθώς τρεις πρόσθετοι παράγοντες
διαμορφώνουν το τοπίο. Πρώτον, η παγίωση της
κυριαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της Κεντροα-
ριστεράς, δεύτερον η αργή αλλά σταθερή ανά-
καμψη του ΚΙΝ.ΑΛ./ΠΑΣΟΚ και, τρίτον, η επί-
σης αργή αλλά αναμενόμενη και σταθερή προ-
σέγγιση των δύο «όμαιμων» κομμάτων.

Η μετάλλαξη «Δ» καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις

τoυ

Αντώνη 
Αντωνάκου

antonakosantonis@gmail.com

www.antonakos.edu.gr

του

Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Πατριωτισμός και Ελευθερία…



ΘΕΣΕΙΣ9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 IOYΛIOY 2021

POLITICAL

Η
συντήρηση ακινήτων και
κτιρίων είναι μια εξαιρετι-
κά κρίσιμη διαδικασία, ει-

δικά όταν το 85% του κτιριακού
αποθέματος της χώρας είναι κατα-
σκευής παλαιότητας προ του 1990.
Δύο κρίσιμες εργασίες συντήρη-
σης και ανακαίνισης είναι 1) οι μο-
νώσεις, θερμομόνωση και υγρο-
μόνωση και 2) οι χρωματισμοί,
εσωτερικοί και εξωτερικοί. Είναι
έργα συνήθη που για την επιτυχη-
μένη υλοποίησή τους είναι σημαν-
τικά τα ακόλουθα βήματα-μυστικά.

Να γίνει η υλοποίηση των έργων
χρωματισμών και μονώσεων την
κατάλληλη χρονική περίοδο και
ποτέ χειμώνα με πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες ή καλοκαίρι με καύ-
σωνα. 

Να συνταχθεί σχετική οικονο-
μοτεχνική μελέτη από εξειδικευ-
μένο μηχανικό ώστε να έχουν
εξασφαλιστεί οι κατάλληλες τε-
χνικές προδιαγραφές και να προ-
σεγγιστεί σωστά ο τελικός προ-
ϋπολογισμός. 

Να εξασφαλιστεί η σωστή πολε-
οδομική αδειοδότηση, ανάλογα
την περίπτωση, είτε πρέπει να εκ-
δοθεί άδεια μικρής κλίμακας ή
άδεια δόμησης ή απλή βεβαίωση

άρθρου 30 Ν. 4495/2017.  Να γίνει
σωστή προετοιμασία του έργου,
των τεχνικών απαιτήσεων, των μέ-
τρων ασφαλείας, ειδικά όταν απαι-
τούνται ικριώματα (και ασφάλισης
του έργου), και, βέβαια, του ορθο-
λογικού χρονοδιαγράμματος ερ-
γασιών. Η υπερβολική χρονική
πίεση δεν ωφελεί, το έργο πρέπει
πρώτα να υλοποιηθεί σωστά, έστω
αν καθυστερήσει και μία μέρα.

Να επιλεγούν εξειδικευμένα συ-
νεργεία και εργολάβοι με ένα σχε-
τικό φάσμα έργων και καλές συ-
στάσεις. Τα έργα εξωτερικών χρω-
ματισμών και μονώσεων δεν μπο-
ρούν να γίνονται από τον καθένα,
απαιτούνται εμπειρία, εξειδίκευση
και γνώση.

Να επιλεγούν υλικά α’ ποιότητας

σε όλες τις φάσεις του έργου, τόσο
υλικά προεργασίας, π.χ. στόκοι,
αστάρια, όσο και τελικής επιφάνει-
ας όπως χρώματα, μονωτικά και
επιχρίσματα. 

Είναι λάθος να γίνεται εξοικονό-
μηση κόστους με επιλογή υλικών
β’ ποιότητας, γιατί οι εργασίες αυ-
τές γίνονται μία φορά ανά αρκετά
χρόνια και πρέπει να υλοποιούνται
άρτια για τη σωστή συντήρηση και
αναβάθμιση του ακινήτου. Άλλω-
στε, η ελληνική αγορά έχει προμη-
θευτές με υλικά χρωματισμών και
μονώσεων άρτια.

Να υπάρχει πάντα πλήρη τεχνική
επίβλεψη από αρμόδιο μηχανικό
και τεχνικά να εφαρμόζονται σω-
στά τόσο η αρχική επιφάνεια του
ακινήτου, π.χ. αποκατάσταση φθο-

ρών ή υγρασιών, στοκάρισμα,
αστάρωμα, αρχικά επιχρίσματα,
όσο και η τελική βασική στρώση,
π.χ. χρωματισμός, τοποθέτηση
θερμομονωτικών πλακών και τελι-
κή στρώση στεγάνωσης ή ασφαλ-
τόπανο. 

Η σωστή τελική εφαρμογή είναι
κρίσιμη για την επιτυχία του έργου
και η σωστή επίβλεψη είναι ένας
παράγοντας εγγύησης αποτελέ-
σματος.

Οι εργασίες συντήρησης και
ανακαίνισης, όπως χρωματισμοί
και μονώσεις, προσδίδουν άμεση
και πραγματική υπεραξία στα ακί-
νητα και κτίρια μας. Εξασφαλίζουν
την ποιοτικότερη οίκηση, επαγγελ-
ματική χρήση και διατηρούν την
πραγματική αξία του ακινήτου σε
υψηλό επίπεδο. 

Δημιουργούν πιο όμορφα ακίνη-
τα, τα αναβαθμίζουν ενεργειακά
και αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητή-
ματα όπως εκείνα των υγρασιών. 

Η σωστή υλοποίηση τέτοιων έρ-
γων είναι μια σημαντική υπόθεση
και για να επιτευχθεί απαιτούνται
γνώση και σωστός σχεδιασμός. Τα
επτά βήματα-μυστικά είναι μια
απλή και αποτελεσματική βάση.
Καλή επιτυχία.

Τα μυστικά για τη συντήρηση των ακινήτων

Π
ολλοί άνθρωποι βιώνουν κρίσεις πανι-
κού κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με
αεροπλάνο. Η κατάσταση αυτή μπορεί

να είναι αρκετά δύσκολη να τη διαχειριστείτε
ενώ βρίσκεστε στο έδαφος και μπορεί να φαί-
νεται ακόμη πιο δύσκολη όταν βρίσκεστε σε
πτήση. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές
για τη διαχείριση κρίσεων πανικού ενώ ταξι-
δεύετε.

Οραματιστείτε μια ομαλή πτήση
Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που πλησιά-

ζουν στην πτήση σας, χρησιμοποιήστε τον οραματι-
σμό μιας ομαλής πτήσης. Αφιερώστε λίγο χρόνο
κάθε μέρα για να εργαστείτε σε αυτήν τη στρατηγι-
κή. Μπείτε σε μια άνετη θέση και κλείστε τα μάτια
σας. Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας για να δείτε
τον εαυτό σας να πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Φαντα-
στείτε να ανεβαίνετε στο αεροπλάνο, να νιώθετε
ήρεμοι και χαλαροί για την πτήση σας.

Ζητήστε υποστήριξη στο αεροπλάνο
Ενημερώστε τους συνταξιδιώτες σας ότι αι-

σθάνεστε νευρικοί όταν πετάτε. Μερικές φορές
η απλή εξομολόγηση των φόβων σας μπορεί να
σας ηρεμήσει, καθώς θα νιώθετε λιγότερο ανή-
συχοι για το πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι αν έχε-
τε μια κρίση πανικού.

Εξασκηθείτε σε τεχνικές χαλάρωσης
Εξασκηθείτε σε τεχνικές χαλάρωσης εκ των

προτέρων. Αυτές οι στρατηγικές μπορεί να σας
βοηθήσουν να διαχειριστείτε το άγχος και να πα-
ραμείνετε πιο ήρεμοι σε όλη την επόμενη πτήση
σας. Ασκήσεις στις οποίες μπορείτε να εξασκη-
θείτε εκ των προτέρων περιλαμβάνουν βαθιά
αναπνοή, προοδευτική χαλάρωση των μυών
(PMR) και διαλογισμό.

Κάνετε ρεαλιστικές σκέψεις
Η αρνητική σκέψη μπορεί να συμβάλει σε συμ-

πτώματα και φόβους. Ακόμα και αν αισθάνεστε
φοβισμένοι, προσπαθήστε να θυμηθείτε ότι χι-
λιάδες πτήσεις ταξιδεύουν με ασφάλεια. Διαβε-
βαιώστε τον εαυτό σας ότι θα φτάσετε στον προ-
ορισμό σας με ασφάλεια. Πείτε στον εαυτό σας
ότι αν προκύψει κρίση πανικού, θα είστε σε θέση
να τη διαχειριστείτε. Υπενθυμίστε, επίσης, στον
εαυτό σας ότι οι φυσικές αισθήσεις που βιώνετε
σημαίνουν μόνο ότι αισθάνεστε ανήσυχοι, αλλά
δεν αποτελούν ένδειξη ότι κινδυνεύετε.

Προετοιμάστε ένα σχέδιο
Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσετε τις

κρίσεις πανικού στην επόμενη πτήση σας είναι να
προετοιμαστείτε με ένα σχέδιο. Κάνοντας τα πρώτα
βήματα και προγραμματίζοντας εκ των προτέρων
τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει να έχετε μια καλύ-
τερη εμπειρία στην επόμενη πτήση σας. Με κάποια
προετοιμασία θα μπορείτε να διαχειριστείτε πιο
εύκολα τις κρίσεις πανικού σας ενώ πετάτε. 

Κρίση πανικού κατά τη διάρκεια 
πτήσης και πώς να την αντιμετωπίσετε

της

Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

του

Μάνου
Κρανίδη

Πολιτικός 
μηχανικός ΕΜΠ, 

CEO Krama
Property, 

γραμματέας 
Ενημέρωσης 

ΠΟΜΙΔΑ 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
Περιφερειάρχης Αττικής

Την ώρα της μάχης δεν κρύβεσαι,
βγαίνεις στην πρώτη γραμμή

Την ανάγκη ανακατανομής
και μεταβίβασης αρμο-
διοτήτων από το κεντρικό
κράτος προς την Αυτοδι-

οίκηση, οι οποίες θα συνοδεύονται
από τους αναγκαίους οικονομικούς
πόρους για τη στήριξη μιας τέτοιας με-
ταρρύθμισης, επισημαίνει στη συνέν-
τευξή του στην «Political» o περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.
«Η πανδημία υπήρξε αφορμή για ακό-
μη μεγαλύτερη προσπάθεια», υπο-
γραμμίζει, σχολιάζοντας το κατά πόσο
επηρεάστηκε η υλοποίηση των παρεμ-
βάσεων που είχαν αναγγελθεί κατά
την ανάληψη των καθηκόντων της νέ-
ας διοίκησης το καλοκαίρι του 2019,
ενώ μας παρουσιάζει και τους άξονες
που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό
για τη διαχείριση των απορριμμάτων
στο Λεκανοπέδιο.
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Αναδειχτήκατε περιφερειάρχης Αττι-
κής επικρατώντας στις εκλογές του
2019 με ένα συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα. Ωστόσο, λίγους μήνες μετά την
ανάληψη των καθηκόντων σας ξέσπα-
σε η πανδημία και ήρθε το πρώτο κα-
θολικό lockdown. Πόσο πίσω έχει μεί-
νει ο σχεδιασμός σας και τι θα κάνετε
προκειμένου να τον υλοποιήσετε;

Η πανδημία έπεσε πάνω στην περίοδο που
αρχίσαμε «να βρίσκουμε τα πατήματά μας»
ως νέα διοίκηση, όμως για εμάς δεν αποτέ-
λεσε δικαιολογία, αλλά αφορμή για μεγαλύ-
τερη προσπάθεια. Δεν αφήσαμε, λοιπόν, να
χαθεί ούτε μία μέρα. Το διάστημα αυτό ξεμ-
πλοκάραμε έργα που είχαν «κολλήσει»,
όπως η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου.
Προχώρησε ο σχεδιασμός μας για την υιο-
θέτηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των
απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου με έμφα-
ση την ανακύκλωση και την κατασκευή νέ-
ων μονάδων. Ενισχύσαμε τις κοινωνικές
μας δομές. Στηρίξαμε την επιχειρηματικό-
τητα της Αττικής. Αναζητήσαμε πρόσθετους
πόρους για να εκτελέσουμε έργα που είχαν
ήδη αποφασιστεί ή περιλαμβάνονταν στο δι-
κό μας πρόγραμμα, αφού στο ταμείο μας
βρήκαμε μόλις 300 εκατ. και υποχρεώσεις
που ξεπερνούσαν το 1,3 δισ. Είναι αλήθεια
ότι η πανδημία μάς υποχρέωσε να ανασχε-
διάσουμε τον αρχικό προγραμματισμό μας,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν τον ακύρωσε.
Θα είμαστε συνεπείς στις προγραμματικές
μας δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες της
Αττικής.

Ποιο θεωρείτε το επόμενο μεγάλο
στοίχημα για την περιφέρειά σας; Θα
προλάβετε να ολοκληρώσετε αυτά που
οραματίζεστε μέχρι το χρονικό τέλος
της θητείας σας το 2023;

Το μεγάλο μας στοίχημα είναι έως το τέλος
του 2023 να έχουν δρομολογηθεί όλες οι
μεγάλες παρεμβάσεις που προγραμματί-
ζουμε, με δεδομένο ότι δεν αρκεί μια θητεία
για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα που θα
ανταποκρίνεται στις σημερινές αυξημένες
ανάγκες της Αττικής. 

Τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας χι-
λιάδες νοικοκυριά εντάχθηκαν στα
μέτρα στήριξης της Πολιτείας. Ποια η
συνδρομή της περιφέρειας σε αυτό το
απαιτητικό εγχείρημα και κατά πόσο η
συνεργασία σας με το κεντρικό κράτος
ήταν ομαλή; Ήταν ξεκάθαροι οι ρόλοι;

Την ώρα της μάχης δεν κρύβεσαι πίσω από
ρόλους και αρμοδιότητες. Βγαίνεις στην
πρώτη γραμμή και στηρίζεις όσους έχουν
ανάγκη. Εμείς αυτό κάναμε. Με πολλούς

τρόπους. Με τη λειτουργία της Τηλεφωνι-
κής Γραμμής 1110, με γιατρούς και ψυχολό-
γους που θέσαμε στη διάθεσή τους. Με την
παροχή υγειονομικού υλικού και μέσων
προστασίας στους εργαζομένους μας, σε
εργαζομένους δήμων, μονάδων φροντίδας
ηλικιωμένων και άλλων κοινωνικών δομών,
σε σώματα ασφαλείας κ.λπ. Ενισχύσαμε με
σύγχρονο εξοπλισμό τα νοσοκομεία, τις δη-
μόσιες δομές υγείας της Αττικής, τον ΕΟΔΥ.
Με 100 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής πλη-
ρώνονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές που
προσλήφθηκαν για να ενισχυθεί το ΕΣΥ την
περίοδο της πανδημίας. Πάνω από 60.000
είναι οι άνθρωποι που εξυπηρετούνται μέ-
σα από τις κοινωνικές δομές που χρηματο-
δοτεί η περιφέρεια. Περίπου 10.000 επιχει-
ρήσεις του Λεκανοπεδίου θα λάβουν δωρε-
άν και μη επιστρεπτέα επιχορήγηση μέσα
από ένα πρόγραμμα ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί καταφέραμε
στη διάρκεια της κρίσης να μην αφήσουμε
μόνο του κανένα συμπολίτη μας που είχε
πραγματική ανάγκη.

Έχετε δηλώσει φανατικός οπαδός της
ουσιαστικής αποκέντρωσης στην Αυ-
τοδιοίκηση. Θεωρείτε ότι ο θεσμός
πρέπει να αναλάβει έναν πιο ενισχυ-
μένο ρόλο από εδώ και στο εξής;

Από την περίοδο που ήμουν δήμαρχος στο
Μαρούσι και πρόεδρος στην ΚΕΔΕ υποστή-
ριζα την ανάγκη για τον θεσμικό εκσυγχρο-
νισμό της χώρας και την ουσιαστική ανα-
βάθμιση του αυτοδιοικητικού θεσμού, ενός
θεσμού που βρίσκεται περισσότερο από

οποιονδήποτε άλλον πιο κοντά στον πολίτη.
Το μοντέλο της περιφερειακής διακυβέρνη-
σης έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στην Ευρώ-
πη και ήρθε η ώρα να δοκιμαστεί και στην
Ελλάδα. Αυτό, όμως, προϋποθέτει μια ου-
σιαστική αποκέντρωση με ανακατανομή και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κεντρικό
κράτος προς την Αυτοδιοίκηση. Με επαρ-
κείς οικονομικούς πόρους αλλά και το ανα-
γκαίο προσωπικό για να ανταποκριθούμε
στις αυξημένες ευθύνες μας. Πιστεύω ότι η
σημερινή κυβέρνηση θα κάνει πράξη τη δέ-
σμευσή της για μια μεγάλη μεταρρύθμιση
στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους, που
θα πάει την Ελλάδα μπροστά.

Ποιος ο ρόλος της περιφέρειας στην
τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη της
Αττικής;

Ο ρόλος μας είναι ουσιαστικός και στρατηγι-
κός. Ουσιαστικός γιατί πρώτα πρέπει να θω-
ρακίσουμε υγειονομικά την Αττική. Προ-
σπάθεια που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και
αποδίδει μέχρι στιγμής άριστα αποτελέσμα-
τα. Και στρατηγικός με δράσεις που εστιά-
ζουν σε τρεις άξονες. Στην υλοποίηση έρ-
γων που ενισχύουν τον «πράσινο χαρακτή-
ρα» της Αττικής και προωθούν ένα βιώσιμο
και φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο ανά-
πτυξης. Στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, αρχαίας και νεότερης, υλο-
ποιώντας εμβληματικά έργα, τα οποία προσ-
δίδουν ιδιαίτερη υπεραξία στο πολιτιστικό
κεφάλαιο, στο τουριστικό προϊόν αλλά και
στην οικονομία της Αττικής. Στην ανάδειξη
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων όσον
αφορά στις φυσικές μας ομορφιές. Η ανά-
δειξη αυτή περιλαμβάνει μια ολοκληρωμέ-
νη επικοινωνιακή τουριστική καμπάνια που
προβάλλει αυτές τις ομορφιές. Αλλά και με-
γάλα έργα και παρεμβάσεις για τη βελτίωση
των υποδομών, των θαλάσσιων και οδικών

μεταφορών, της αναδιαμόρφωσης των πα-
ραλιακών μετώπων και της βελτίωσης της
προσβασιμότητας σε χώρους υψηλού του-
ριστικού ενδιαφέροντος. 

Ένα χρόνιο πρόβλημα στην Αττική, που
κανένας προκάτοχός σας δεν κατάφε-
ρε να λύσει, είναι η διαχείριση των
απορριμμάτων στο Λεκανοπέδιο. Είναι
ζήτημα πολιτικής βούλησης ή οικονο-
μικών πόρων και πώς σκοπεύετε να το
επιλύσετε;

Το σχέδιό μας στηρίζεται σε τρεις άξονες. 
Πρώτον, δίνουμε προτεραιότητα στην

ανακύκλωση και τη λειτουργία ξεχωριστού
ρεύματος συλλογής βιοαποβλήτων ώστε να
σταματήσουμε να θάβουμε σκουπίδια. Για
τον σκοπό αυτό έχουμε ήδη παραχωρήσει
δωρεάν στους δήμους της Αττικής 80 καφέ
απορριμματοφόρα και 10.000 κάδους, ενώ
προγραμματίζουμε την προμήθεια άλλων
120 απορριμματοφόρων και 19.000 κάδων.
Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη διαδικασία
προμήθειας εξοπλισμού για την ανακύκλω-
ση, όπως επιφανειακές γωνιές ανακύκλω-
σης για 6, 8, 10 ρεύματα αποβλήτων, υπόγει-
ες γωνιές ανακύκλωσης 2 έως 5 ρευμάτων
αποβλήτων, πολυκέντρα ανακύκλωσης,
κιόσκια ανακύκλωσης, έξυπνες νησίδες
διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλι-
κών και βιοαποβλήτων κ.λπ.

Δεύτερον, κλείνουμε οριστικά τη Φυλή, η
οποία θα πάψει να λειτουργεί ως χωματερή
που θάβουμε σκουπίδια χωρίς επεξεργα-
σία. Και δημιουργούμε πέντε πάρκα κυκλι-
κής οικονομίας αλλά και μονάδες επεξερ-
γασίας βιοαποβλήτων σε όλη την Αττική
ώστε να σταματήσει η Δυτική Αττική να απο-
τελεί τον σκουπιδότοπο του Λεκανοπεδίου.

Τρίτον, επενδύουμε στην ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των
πολιτών της Αττικής χωρίς τη συμμετοχή
των οποίων τίποτε δεν μπορεί να γίνει.«

Το μοντέλο της περιφερειακής 
διακυβέρνησης έχει δοκιμαστεί 
με επιτυχία στην Ευρώπη και ήρθε 
η ώρα να εφαρμοστεί και στην 
Ελλάδα. Αυτό, όμως, προϋποθέτει
μια ουσιαστική αποκέντρωση, 
με ανακατανομή και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
από το κεντρικό κράτος...

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Το μέλλον
Για μια άλλη χώρα που οικο-
δομείται βήμα βήμα κάνει
λόγο συνέχεια ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης. Οι
αλλαγές, λέει, θα γίνουν με
μεγάλη ταχύτητα μέσα στην
επόμενη τετραετία με βάση
τη στρατηγική και το σχέδιο
εφαρμογής 440 έργων που
περιλαμβάνονται στη Βίβλο
του Ψηφιακού Μετασχηματι-
σμού.

Αυστηρότητα
Αναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο

με τον οποίο αξιολογούν τις μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις κατά

την εξέταση των αιτημάτων χρη-

ματοδότησής τους, με δεδομένο

ότι 80% εξ αυτών απορρίπτεται, ζή-

τησε η κυβέρνηση από τις τραπε-

ζικές διοικήσεις. Απολύτως θετι-

κή κίνηση από κάθε άποψη. Κα-

νείς δεν πρέπει να είναι υπεράνω

του νόμου και της σωστής λει-

τουργίας της αγοράς.

Τρεις τομείς
Τα πράγματα δεν φαίνεται να εξελίσσονται

καλά σε τρεις καίριους τομείς της οικονομι-

κής και κοινωνικής ζωής, ειδικότερα στην

οικονομία, στον τουρισμό και στον εμβολια-

σμό κατά της πανδημίας. Υπάρχουν σοβα-

ρότατες ενδείξεις ότι στους κύριους κλά-

δους οι εξελίξεις μπορεί να οδηγήσουν σε

νέες παρεμβάσεις από την πλευρά του κεν-

τρικού κράτους.

Μιλούν ξεκάθαρα
«Δεν μπορεί οι μισοί να πολεμάμε την πανδημία και οι άλ-

λοι μισοί να υπονομεύουν», είπε ο καθηγητής και διευθυντής

της ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» Νίκος Καπρα-

βέλος. «Αυτήν τη στιγμή στη μονάδα μου νοσηλεύονται δύο

περιστατικά που διασωληνώθηκαν τις τελευταίες ώρες, ηλι-

κίας 48 ετών, ένας μοναχός από το Άγιον Όρος και μια γυναί-

κα, που νόσησαν και δεν είχαν εμβολιαστεί. Το εμβόλιο προ-

στατεύει και παίζει σημαντικό ρόλο στη διασπορά του ιού.

Πρέπει να το καταλάβουν όλοι». Οι καθηγητές απασφάλισαν...

Οι σοβαρές ππροβλέψεις 
για το Χρηματιστήριο

Ξ
ένοι οίκοι προβλέπουν υποαπόδοση στο
ελληνικό Χρηματιστήριο, ωστόσο σοβα-
ροί Έλληνες θεσμικοί επενδυτές προ-

βλέπουν υπεραπόδοση τους επόμενους μήνες.
Τα ελληνικά ομόλογα κινούνται με απόδοση στη
10ετία 0,74% και αντίστοιχα η Ιταλία με 0,78%,
ενώ πρόσφατα η ελληνική έκδοση έτυχε θεαμα-
τικής υπερκάλυψης με απόδοση 0,89%. Όσο,
όμως, οι αναχρηματοδοτικές ανάγκες της χώ-

ρας δεν ξεπερνούν το 15% του ΑΕΠ (είναι το όριο
που έχει τεθεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς
για τη βιωσιμότητα του δανεισμού), η εικόνα του
χρέους δεν θα αποτελέσει πρόβλημα. Το ζητού-
μενο, όμως, για την Ελλάδα μετά το σταδιακό
άνοιγμα της οικονομίας είναι η υψηλότερη αύ-
ξηση του παρονομαστή (ανάπτυξη) προκειμέ-
νου να περιορίζεται ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ.
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Ο
Ερντογάν στήνει «δίκτυο» με μουσουλ-

μανικά-φιλοτουρκικά κόμματα στην

Ευρώπη για να αυξήσει την επιρροή του,

προειδοποιεί ο δημοσιογράφος Τζούλιο Μεότι με

δημοσίευμά του στην ισραηλινή ιστοσελίδα

Arutz Sheva. Ο Τζούλιο Μεότι σημειώνει ότι μέ-

χρι στιγμής αυτό το σχέδιο Ερντογάν έχει περά-

σει απαρατήρητο. Μέχρι στιγμής σε τέσσερις

χώρες φαίνεται ότι έχει πατήσει... πόδι: Βουλγα-

ρία, Σουηδία, Ολλανδία και Γαλλία. 

Το βουλγαρικό MRF έλαβε στις ευρωεκλογές

20% και 10% στις εθνικές εκλογές. Έχει 30 έδρες

σε σύνολο 240 στη βουλγαρική Βουλή και τρεις

από τους 17 Βούλγαρους ευρωβουλευτές. Επί-

σης, ελέγχει 48 δήμους στη Βουλγαρία. Είναι το

κόμμα των Τούρκων της Βουλγαρίας και των

Βούλγαρων μουσουλμάνων.

Τον Αύγουστο του 2019 ο Μικαΐλ Γιουκσέλ,

Σουηδός πολιτικός τουρκικής καταγωγής, ίδρυ-

σε το κόμμα Nyans. Κατηγορούμενος για σχέ-

σεις με τους ακροδεξιούς Τούρκους «Γκρίζους

Λύκους», ο Μικαΐλ Γιουκσέλ φιλοδοξεί να εκλε-

γεί στη σουηδική Βουλή. Το κόμμα έχει στην

ατζέντα του την ποινικοποίηση της «ισλαμοφο-

βίας».

Το Denk, ένα κόμμα που ιδρύθηκε από τον Του-

ναχάν Κουζού και τον Σελτζούκ Οζτούρκ, εξέλε-

ξε τρεις βουλευτές στο ολλανδικό Κοινοβούλιο

τον Μάρτιο του 2021. Το κόμμα δεν κρύβει τη

σχέση του με την Τουρκία. Παράλληλα, οι επικρί-

σεις για την Τουρκία είναι ταμπού, καθώς και οι

αναφορές στη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Ο Νακίμπ Αζερκί ίδρυσε την Ένωση Μουσουλ-

μάνων Δημοκρατών της Γαλλίας, η οποία κατέβα-

σε οκτώ λίστες υποψηφίων στις περιφερειακές

εκλογές στα τέλη Ιουνίου. Το σύνθημα του κόμ-

ματος ήταν «Όλοι ενωμένοι ενάντια στην ισλαμο-

φοβία». Οι υποψήφιοι του κόμματος σχετίζονται

έμμεσα με τον Ερντογάν. Το περιοδικό «Mari-

anne» χαρακτήρισε το συγκεκριμένο κόμμα

«Δούρειο ίππο του πολιτικού Ισλάμ». 

Όταν η Ευρώπη κατανοήσει την πολιτική Ερν-

τογάν, μακάρι να μην είναι πολύ αργά.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Στήνει 
Δούρειους  Ίππους

anetnews24@gmail.com 



Α
νάχωμα στον επεκτατισμό της
Άγκυρας στην Ανατολική Με-
σόγειο στήνουν Ελλάδα και
Αίγυπτος, που αναβαθμίζουν

τη στρατιωτική συνεργασία τους με στόχο
τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθε-
ρότητας στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός
από την Κύπρο, στο σχήμα αυτό έχουν εν-
ταχθεί πλέον όλες οι μεγάλες δυνάμεις
της Μεσογείου και του Κόλπου, όπως το
Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η
Σαουδική Αραβία και η Γαλλία, ενώ τις
συμμαχίες που δημιουργούνται απέναντι
στην τουρκική επιθετικότητα στηρίζουν
και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Προς το παρόν, το Κάιρο κρατά γυρι-
σμένη την πλάτη του στις εκκλήσεις της
Άγκυρας για αναθέρμανση των διμερών
σχέσεων, επενδύοντας ταυτόχρονα στην
ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με
την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο που στα εγ-
καίνια του νέου ναυστάθμου της Αιγύπτου
στις ακτές της Μεσογείου δεν υπήρχαν
καλεσμένοι από την Τουρκία, ενώ την Ελ-
λάδα εκπροσώπησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, και ο
αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Στυλιανός
Πετράκης.

Επιστέγασμα της στρατιωτικής σχέσης
Αθήνας - Καΐρου αποτελεί η πολυεθνική
διακλαδική άσκηση «Μέδουσα», που φέ-

τος θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο νο-
τίως της Κρήτης, όμως στην πρόσφατη
συνάντησή τους ο Έλληνας και ο Αιγύ-
πτιος αρχηγός ΓΕΕΘΑ συμφώνησαν τη
διεξαγωγή ασκήσεων και συνεκπαιδεύ-
σεων με κάθε ευκαιρία. Σε αεροπορικό
επίπεδο προγραμματίζονται ήδη εκατέ-
ρωθεν μετασταθμεύσεις μαχητικών αε-
ροσκαφών, με τα Rafale να πρωταγωνι-
στούν στις μελλοντικές δραστηριότητες
των δύο χωρών, ενώ η Ελλάδα έχει θέσει
υποψηφιότητα για συμμετοχή στην αιγυ-
πτιακή διακλαδική άσκηση «Bright Star».

Το επόμενο βήμα είναι τα κοινά γυμνά-
σια χερσαίων δυνάμεων των δύο χωρών
αλλά και η συνεκπαίδευση Μονάδων Ειδι-
κών Επιχειρήσεων που αποτελούν την
ελίτ των Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας και
Αιγύπτου.

«Οι σχέσεις των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων με αυτές των αραβικών χωρών,
κυρίως της Αιγύπτου, των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της
Σαουδικής Αραβίας και του Μαρόκου, εί-

ναι ειλικρινείς και βασίζονται στη φιλία
και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η στρατιω-
τική συνεργασία με την Αίγυπτο και τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι στρατη-
γικού επιπέδου. Τα τελευταία χρόνια οι
κοινές δραστηριότητες είναι πολλές, εν-
τατικές και ποιοτικές», τόνισε ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ στην ομιλία του στο «4ο Road
Show για την Ασφάλεια και τη Συνεργα-
σία» της Ελληνικής Ένωσης για την Ατ-
λαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία.

Ο κ. Φλώρος δεν παρέλειψε να στείλει
ηχηρά μηνύματα και στην Τουρκία. «Οι
παρατεταμένες συγκρούσεις στη Συρία
και τη Λιβύη και η οικονομική και πολιτική
κρίση στον Λίβανο ενισχύουν ακόμη πε-
ρισσότερο τις προκλήσεις και τις απειλές,
δημιουργούν κενά εξουσίας και αφήνουν
περιθώρια σε τρίτες χώρες να ονειρεύον-
ται την αναβίωση αυτοκρατοριών του πα-
ρελθόντος», ανέφερε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Έκανε, μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά
στον αναθεωρητισμό της Άγκυρας και
στο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».
«Η Τουρκία επιδιώκει την αλλαγή του s-
tatus quo στην περιοχή εις βάρος της
κυριαρχίας και των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της Ελλάδας, προτάσσοντας
εν είδει πολιορκητικού κριού το ευφάν-
ταστο αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρί-
δας”. Με το αφήγημα αυτό, επακόλουθο

του οποίου είναι το παράνομο τουρκολι-
βυκό μνημόνιο, η Τουρκία απαιτεί θα-
λάσσια δικαιοδοσία πολύ μεγαλύτερη
από αυτήν που δικαιούται», υπογράμμι-
σε ο στρατηγός Φλώρος.

Την ίδια ώρα, παρά τις αυξημένες ανάγ-
κες σε μέσα και προσωπικό που απαιτεί η
αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσε-
ων, η Ελλάδα εκπληρώνει με συνέπεια και
τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια φρεγάτα
βρίσκεται διαρκώς σε υπηρεσία στα ανοι-
χτά της Λιβύης, στο πλαίσιο της επιχείρη-
σης «Irini» για την επίβλεψη του εμπάργ-
κο όπλων του ΟΗΕ, ένα ακόμη πολεμικό
πλοίο συμμετέχει στη Unifil, στις ακτές
του Λιβάνου, ενώ ελληνικά μαχητικά πε-
ριπολούν τον εναέριο χώρο της Βόρειας
Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου.
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Σε ομιλία του, ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος 
Φλώρος έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στον αναθεωρητισμό
της Άγκυρας και στο αφήγημα
της «Γαλάζιας Πατρίδας»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αθήνα - Κάιρο, 
μια... ασπίδα δρόμος
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Φτιάχνουν λίστες ανεπιθύμητων 
Ξέφυγαν οι Τούρκοι στα Κατεχόμενα - Νέο «χαστούκι» από τη Φον ντερ Λάιεν

Τ
ην αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης να μη δεχτεί τις τουρκικές μεθοδεύσεις
για την οριστική διχοτόμηση της Κύπρου επι-
βεβαίωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη

Λευκωσία, την ώρα που η Άγκυρα ετοιμάζεται για την
προκλητική φιέστα του Ερντογάν στα Κατεχόμενα.

«Θέλω να επαναλάβω ότι δεν θα αποδεχτούμε ποτέ
λύση δύο κρατών και είμαστε σταθεροί σε αυτό και πο-
λύ ενωμένοι και αυτό πρέπει να αναμένει η Κύπρος»,
τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν. Και συνέχισε: «Θέλω
οι γείτονές μας να γνωρίζουν ότι αν μιλούν σε ένα από
τα κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα την Κύπρο, με
οποιονδήποτε τόνο, είναι σα να μιλούν με την Ε.Ε.». Η
Γερμανίδα πολιτικός επανέλαβε, μάλιστα, ότι το μήνυ-
μα αυτό το μετέφερε προσωπικά στον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. «Είμαστε ενωμένοι και βρισκόμαστε στο
πλευρό σας και ήμουν σαφής επ’ αυτού σε τηλεφωνική
επικοινωνία με τον πρόεδρο Ερντογάν. Συνεπώς, να εί-
στε ήσυχοι ότι έχετε τη στήριξη ολόκληρης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης», ανέφερε η κυρία Φον ντερ Λάιεν.

Και ενώ στα Κατεχόμενα οι εργασίες για το εθνικι-
στικό σόου της 20ής Ιουλίου προχωρούν υπό την επί-
βλεψη του αντιπροέδρου Φουάτ Οκτάι, ο οποίος χαρα-
κτήρισε «εισβολείς» τους Ελληνοκυπρίους, ο ηγέτης
του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ δεν μπορεί να κρύψει
τον εκνευρισμό του για τη στήριξη των Βρυξελλών στην
Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Τατάρ, μάλιστα, μίλησε με
υποτιμητικό τρόπο για την πρόεδρο της Κομισιόν, υπο-
στηρίζοντας ότι οι δηλώσεις της υπαγορεύονται από
την Αθήνα και τη Λευκωσία. «Βγαίνει το άτομο που
ηγείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει πως δεν δέ-
χεται τα δύο κράτη στο νησί. Αυτό δείχνει πως συντάσ-
σεται με το δίδυμο Ελλάδας - Ελληνοκυπρίων, διότι
τους στηρίζουν. Έχουν συναλλαγές με την Ελλάδα και
τους Ελληνοκυπρίους και η Φον ντερ Λάιεν τα λέει αυ-
τά επειδή το ζητούν εκείνοι», υποστήριξε ο Τατάρ, μι-
λώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο του ψευδοκράτους.

Η Τουρκία, μάλιστα, έχει επιδοθεί σε κυνήγι μαγισ-
σών και στο εσωτερικό, με πληροφορίες από τη γειτο-
νική χώρα να μιλούν για «λίστα» που έχει καταρτίσει η
Άγκυρα με Τουρκοκύπριους αντιφρονούντες. Πρόκει-
ται για πρόσωπα, πολιτικούς και δημοσιογράφους, που
βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του Μουσταφά Ακιν-
τζί και υποστηρίζουν την επανένωση του νησιού στο
πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Εν-
δέχεται, μάλιστα, να τους αποδοθεί ο χαρακτηρισμός
του «ανεπιθύμητου» και να τους απαγορευτεί η είσο-
δος στην Τουρκία από 5 έως 10 χρόνια.

Η Άγκυρα, πάντως, δεν διστάζει να
ανεβάσει τους τόνους και στα Ελληνο-
τουρκικά, με τον εκπρόσωπο του κυ-
βερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ να
πραγματοποιεί προσωπική επίθεση
στον Νίκο Δένδια. Ο Τσελίκ, αναφερό-
μενος στις δηλώσεις του Έλληνα
υπουργού Εξωτερικών για τον ρόλο της
Τουρκίας στην καταπολέμηση του Ισλα-
μικού Κράτους, κατηγόρησε τον Νίκο
Δένδια για ψευδείς ισχυρισμούς. «Ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών λέει
ψέματα σχετικά με το ότι στον αγώνα
εναντίον του ISIS η Τουρκία δεν δίνει
την απαραίτητη στήριξη. Δεν λέω ότι

κάνει λάθος διατύπωση, δεν λέω ότι δεν
έχει όλες τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες. Το λέω ξεκάθαρα. Λέει ψέματα,
ψεύδεται εσκεμμένα. Από τη μία στηρί-
ζετε την τρομοκρατική οργάνωση που
λειτουργεί εναντίον της Τουρκίας, όλος
ο κόσμος το ξέρει αυτό, και από την άλ-
λη δεν έχετε καμία συμβολή στη μάχη
εναντίον του Ισλαμικού κράτους και κα-
τηγορείτε την Τουρκία που δίνει μάχη
στο μέτωπο», υποστήριξε ο Τσελίκ. 

Διπλωματικές πηγές από την Αθήνα,
πάντως, έσπευσαν να υπενθυμίσουν
στον εκπρόσωπο του ΑΚΡ ότι οι Ηνω-
μένες Πολιτείες έχουν ήδη επιβάλει

κυρώσεις στην Τουρκία για τη συνερ-
γασία της με το Ισλαμικό Κράτος.
«Πρόσφατα τα αμερικανικά υπουργεία
Εξωτερικών και Οικονομικών ανακοί-
νωσαν την επιβολή κυρώσεων σε τρία
άτομα και μία επιχείρηση με έδρα την
Τουρκία, οι οποίοι συντόνιζαν την προ-
ώθηση οικονομικής και άλλης βοήθει-
ας προς το Ισλαμικό Κράτος. 

Αυτή ήταν η πέμπτη φορά από τον
Απρίλιο του 2019 που το αμερικανικό
υπουργείο Οικονομικών επιβάλει κυ-
ρώσεις σε άτομα που στηρίζουν το Ισ-
λαμικό Κράτος και έχουν έδρα την
Τουρκία», ανέφεραν.

Επίθεση Τσελίκ στον Νίκο Δένδια

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Ι
σχυρές συστάσεις για διενέργεια self
tests κατά τις χερσαίες μετακινήσεις αλ-
λά και στο ταξίδι της επιστροφής από τα
νησιά απηύθυνε χθες ο υφυπουργός

Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, το-
νίζοντας, πάντως, ότι δεν υπάρχει κάποιο
υποχρεωτικό μέτρο. Ο κ. Χαρδαλιάς επανέ-
λαβε τα μέτρα που ισχύουν για μετακινήσεις
προς νησιά με πλοίο ή αεροπλάνο και, πα-
ράλληλα, τόνισε την αυστηροποίηση των
ποινών στα καταστήματα διασκέδασης
(εστίαση και μπαρ), καθώς σε αυτά έχει πα-
ρατηρηθεί ότι προκαλούνται οι υπερεστίες
διασποράς του ιού.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις μετακι-
νήσει στα νησιά, για τους ενήλικες απαι-
τούνται:
� πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποι-

ητικό νόσησης,
� αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες

72 ώρες,
� αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευ-

ταίες 48 ώρες.
Για ανήλικους 12-17 ετών: Οποιοδήποτε

τεστ, περιλαμβανομένου του self test. Οι
ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.

Στην επιστροφή από τα νησιά υπάρχει σύ-
σταση για διενέργεια self test για όλους όσοι
είναι άνω των 12 ετών. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων συζητή-
θηκε το μέτρο του υποχρεωτικού rapid test
κατά την επιστροφή. Ωστόσο υπάρχει προ-
βληματισμός σχετικά με τις υποδομές που
έχουν τα νησιά. 

Οι επιβάτες, λοιπόν, θα πρέπει να έχουν
μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού -

υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται να έχουν πε-
ράσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ολο-
κλήρωσή του- ή τη βεβαίωση αρνητικού
PCR ή αρνητικού rapid test ή το πιστοποιητι-
κό νόσησης στο κινητό τους, σε ψηφιακή
μορφή ή με εκτύπωση από την πλατφόρμα
gov.gr. Δεκτές θα γίνονται οι βεβαιώσεις εμ-
βολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψη-
φιακό πιστοποιητικό Covid-19), καθώς και
τρίτων χωρών.

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις
θα ελέγχονται ηλεκτρονικά από το πλήρωμα
του πλοίου ή του αεροπλάνου. Επίσης, θα
διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των
επιβατών με την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή
οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο πιστο-

ποιεί την ταυτότητά τους.
«Για τις χερσαίες μετακινήσεις δεν υπάρ-

χει κάποιο υποχρεωτικό μέτρο. Υπάρχει
ισχυρότατη σύσταση να γίνονται self tests»,
υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς. Τέλος, υπεν-
θύμισε ότι σε όλα τα ταξίδια με πλοία, αερο-
πλάνα, λεωφορεία όπως και στα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς είναι υποχρεωτική η μάσκα.

Αυστηρά μέτρα στην εστίαση 
Μιλώντας για τα αυστηρά μέτρα στην

εστίαση και στις ποινές που θα επιβληθούν
στους παραβάτες, ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας ανέφερε:
� Καταστήματα κάτω των 200 τ.μ., πρόστιμο

2.000 ευρώ και άμεση σφράγιση, από την

επόμενη ημέρα, για 7 ημέρες.
� Για τα καταστήματα άνω των 200 τ..μ, με

την πρώτη παράβαση θα επιβάλλεται πρό-
στιμο 5.000 ευρώ και 7 ημέρες αναστολή
λειτουργίας.

� Σε περίπτωση υποτροπής (δεύτερη παρά-
βαση), το πρόστιμο θα είναι ενιαίο, 10.000
ευρώ, και η σφράγιση θα ξεκινά την επό-
μενη ημέρα και για 15 ημέρες.

� Στην τρίτη παράβαση θα αφαιρείται η
άδεια λειτουργίας.

Νέα έκρηξη στα κρούσματα
Στο μεταξύ, νέα μεγάλη άνοδος σημει-

ώθηκε στα κρούσματα κορονοϊού, με τον
ΕΟΔΥ να ανακοινώνει 2.107 το τελευταίο
δίωρο, έπειτα από 65.011 τεστ. Παράλληλα,
σημειώθηκαν 10 θάνατοι, με τον συνολικό
αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 12.773,
ενώ οι διασωληνωμένοι ασθενείς ανέρχον-
ται σε 153. Μικρή, αλλά σταθερή άνοδο πα-
ρουσιάζουν οι εισαγωγές σε νοσοκομεία, με
68 το τελευταίο 24ωρο, ενώ δόθηκαν 60 εξι-
τήρια. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Παιδια-
τρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγ-
γέλου, ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμά-
των μέσα σε δύο εβδομάδες έχει μειωθεί
κατά μία δεκαετία. 

Συστάσεις για αλέ ρετούρ self tests

Ένας 50χρονος ορθοπεδικός -αρνητής των εμβολίων- εί-
ναι ο «πρωταγωνιστής» μιας απίστευτης ιστορίας με εικονι-
κούς εμβολιασμούς, γνήσια πιστοποιητικά και μία δικογρα-
φία σε βάρος του. Μάλιστα, παρά τις αναζητήσεις της
ΕΛ.ΑΣ., μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης τα ίχνη του δεν
είχαν εντοπιστεί, ενώ δεν είχε φανεί και στο σπίτι του, στο
Πόρτο Ράφτη.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής,
όταν ο 50χρονος γιατρός εμφανίστηκε στο «Ασκληπιείο»
της Βούλας όπου εργάζεται (σ.σ.: για την ακρίβεια, μέχρι
πριν από λίγες ώρες, καθώς διακόπηκε η σύμβασή του) μα-
ζί με ακόμη πέντε άτομα, τα οποία πήγαν δήθεν για να εμ-
βολιαστούν. Μπήκε σε ένα από τα δωμάτια εμβολιασμών
και ανέφερε στη νοσηλεύτρια ότι πρόκειται για γνωστούς
του, που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, αλλά θέλουν να τους
το κάνει ο ίδιος, γιατί φοβούνται. Ο ισχυρισμός του φάνηκε

λίγο περίεργος στη νοσηλεύτρια, η οποία άρχισε να παρα-
τηρεί προσεκτικά τις κινήσεις του ορθοπεδικού και των
ατόμων τα οποία είχε φέρει μαζί του. 

Εκεί, όπως κατήγγειλε στη διοίκηση του νοσοκομείου και
στην ΕΛ.ΑΣ., διαπίστωσε ότι ο 50χρονος γιατρός, αντί να
προχωρήσει στη διαδικασία, πέταξε τις δόσεις των εμβο-
λίων και τις σύριγγες στα σκουπίδια. Όταν τον ρώτησε τι κά-
νει, ο ορθοπεδικός όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά έφυγε από
το νοσοκομείο τρέχοντας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δι-
κογραφία για απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης,
καθώς εκτιμάται ότι επιχείρησε να εξυπηρετήσει (σ.σ.:
προφανώς έναντι αντιτίμου) αρνητές που ήθελαν να πάρουν
τη βεβαίωση εμβολιασμού χωρίς να έχουν υποβληθεί στη
διαδικασία.  Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει: «Εί-
ναι ντροπή! Τέτοια άτομα δεν έχουν θέση ανάμεσά μας». 

ΚΚώστας Παπαδόπουλος

Απίστευτο! Γιατρός στο «Ασκληπιείο» έκανε εμβολιασμούς-μαϊμού

Αφορούν τις χερσαίες
μετακινήσεις και το ταξίδι 
της επιστροφής από τα νησιά… 
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Φόβο και τρόμο σκορπά 
ο «δράκος» του Ζωγράφου

ΟΟ Λιγνάδης αρνήθηκε 
να δώσει απαντήσεις
στην ανακρίτρια!

Χωρίς να απαντήσει στις διευκρινιστικές
ερωτήσεις που του έκανε η 19η ανακρίτρια της
Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι είναι προκατειλημ-
μένη, απολογήθηκε χθες για ακόμα δύο υποθέ-
σεις βιασμών ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυν-
τής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης.

Ο κατηγορούμενος σκηνοθέτης παρέμεινε
στο ανακριτικό γραφείο για περίπου μισή ώρα.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συνήγορός του
Αλέξης Κούγιας, παρέδωσε το υπόμνημά του,
αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις και ζήτη-
σε εκ νέου κατά αντιπαράσταση εξέταση. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, στο υπόμνημά του δη-
λώνει αθώος και ζητεί να τεθεί σε καθεστώς
ηλεκτρονικής επιτήρησης (σ.σ.: βραχιολάκι).
Για την καταγγελία ενός 24χρονου άνδρα, ο
οποίος κατηγορεί τον Λιγνάδη για βιασμό πριν
από επτά χρόνια, όταν ήταν 17 ετών και «φιλοξε-
νήθηκε» για επτά μήνες στο σπίτι του ηθοποιού,
ο Λιγνάδης ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία σε-
ξουαλική επαφή μαζί του, είτε με τη συναίνεσή
του είτε χωρίς. «Ουδέποτε τον βίασα. Ο ισχυρι-
σμός του περί δήθεν κατ’ εξακολούθηση βιασμό
του από μένα είναι ψευδής και κατασκευασμέ-
νος… Το φερόμενο θύμα δεν προέβη σε καμιά
απολύτως ενέργεια, όταν υποτίθεται ότι βιάστη-
κε, καθώς ούτε κατήγγειλε ό,τι δήθεν συνέβη
ούτε εξετάστηκε, έστω, από κάποιον γιατρό». 

Αναφορικά με τον Δ.Μ., που έχει καταγγείλει
τον βιασμό του ενώ ήταν ενήλικος, ο Δημήτρης
Λιγνάδης υποστήριξε ότι η έγκληση είναι ψευ-
δής και κατασκευασμένη. «Τον εγκαλούμενο
ούτε καν τον γνωρίζω και ουδεμία σχέση έχω με
ναρκωτικές ουσίες!», υποστηρίζει.

Στη φυλακή ο 58χρονος
μαστροπός

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 58χρονος σωμα-
τέμπορος που κατηγορείται για την αρπαγή και
τη σωματεμπορία της 17χρονης Αμάντας, η
οποία είχε εξαφανιστεί στις αρχές Ιουνίου από
την περιοχή του Χαϊδαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος αρνή-
θηκε, απολογούμενος, ότι άρπαξε και εξέδιδε
με τη βία την ανήλικη, ισχυριζόμενος ότι το κο-
ρίτσι τον… παραπλάνησε, δηλώνοντάς του ότι
είναι 20 ετών και μάλιστα πως του έδειξε και
πλαστή ταυτότητα με την ψευδή ηλικία. Σύμφω-
να με τους ισχυρισμούς του, η ίδια η κοπέλα τού
ζήτησε να εκδίδεται, κατόπιν αμοιβής. Η ίδια
φέρεται να το έσκασε από το σπίτι του Χαμόγε-
λου του Παιδιού, όπου φιλοξενείτο, στο Χαϊδάρι. 

Υπενθυμίζεται ότι για την εξαφάνιση της
Αμάντας είχε εκδοθεί ανακοίνωση από το Χαμό-
γελο του Παιδιού. Βρέθηκε, τελικά, όταν κάποια
στιγμή κάποιος αναγνώρισε την κοπέλα από την
αγγελία και ειδοποίησε τις Αρχές. Σύμφωνα με
πληροφορίες, οι αστυνομικοί που προσποιήθη-
καν τους πελάτες και έκλεισαν το ραντεβού με
τη 17χρονη είχαν συμφωνήσει να δώσουν 140
ευρώ για μία ώρα.

«Α
ισθάνθηκα έναν άν-
θρωπο να με πλησιάζει.
Γύρισα να δω τι συμβαί-
νει και αμέσως έβαλε τα

χέρια του πάνω μου και άρχισε να με
θωπεύει. Εγώ, προσπαθώντας να
αμυνθώ, του έριξα μια αγκωνιά και
έπεσα κάτω. Άρχισα να ουρλιάζω με
όση δύναμη είχα. Αυτός μάλλον τρόμα-
ξε και έφυγε τρέχοντας». 

Με αυτά τα λόγια εξομολογείται στην
«Political» η 21χρονη φοιτήτρια από
την Ήπειρο όσα έζησε λίγο μετά τα με-
σάνυχτα της Τρίτης, ενώ επέστρεφε
σπίτι της, στην περιοχή του Ζωγράφου.
Η νεαρή κοπέλα πίστεψε ότι είναι
ασφαλές να την αφήσει το ταξί περίπου
150 μέτρα μακριά από το διαμέρισμα
που έχει νοικιάσει σε πολυκατοικία της
περιοχής. Όμως, έκανε λάθος. Φτά-
νοντας στη συμβολή των οδών Τραυ-
λαντώνη και Μπισκίνη, ένας μαυροφο-
ρεμένος άνδρας με μάσκα, για να κα-
λύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώ-
που του, επιχείρησε να ικανοποιήσει
πάνω της τις αρρωστημένες διαθέσεις
του. Την παρατήρησε, είδε ότι είναι μό-

νη και στη μέση του δρόμου τής επιτέ-
θηκε, με σκοπό να ασελγήσει πάνω της.
Αν, μάλιστα, η 21χρονη δεν έβρισκε το
σθένος να φωνάξει και να αντισταθεί,
πολύ πιθανόν να τα είχε καταφέρει. 

Η καταγγελία της νεαρής φοιτήτριας
στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, για
έναν νεαρό, μικρής σωματικής διάπλα-
σης, με ύψος περί το 1,70 μ. και σχετικά
σκουρόχρωμο (σ.σ.: απ’ όσο μπόρεσε
να διακρίνει) δεν είναι η μόνη. Τον τε-
λευταίο έναν μήνα έχουν γίνει τουλάχι-
στον δύο καταγγελίες για παρόμοια πε-
ριστατικά, σε κοντινό σημείο από τη
συμβολή των οδών Τραυλαντώνη και
Μπισκίνη. Όπως αναφέρει στην «Polit-
ical» και ένας υπάλληλος καταστήμα-
τος σε κεντρικό δρόμο της περιοχής,
επίθεση με σεξουαλικά κίνητρα δέχθη-
κε και η κοπέλα του πριν από περίπου
δύο εβδομάδες. «Της όρμησε από πίσω

και επιχείρησε να της κλείσει το στόμα
με το χέρι του. Αυτή, όμως, αντιστάθη-
κε και άρχισε να φωνάζει. Έβαλε το χέ-
ρι του στο παντελόνι της. Όμως, βγήκαν
από τα μπαλκόνια και άρχισαν να φω-
νάζουν κι άλλοι άνθρωποι, με αποτέλε-
σμα να φύγει τρέχοντας», εξομολογεί-
ται ο νεαρός. 

Μετά το νέο περιστατικό απόπειρας
βιασμού, οι κάτοικοι στου Ζωγράφου
είναι ιδιαίτερα αναστατωμένοι. Κάνουν
λόγο για επίδοξο «δράκο» που από τύ-
χη και μόνο δεν έχει ολοκληρώσει το
αρρωστημένο σχέδιό του και ζητούν
από την Αστυνομία να δράσει άμεσα για
τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σοκάρει η εξομολόγηση
21χρονης, που κατήγγειλε
απόπειρα βιασμού - Δύο
ακόμη καταγγελίες το
τελευταίο διάστημα…
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Α
νείπωτη τραγωδία το μεση-
μέρι της Πέμπτης στη Νίκαια,
όπου ένα εξάχρονο κοριτσά-
κι βρήκε τραγικό θάνατο

στην άσφαλτο, όταν το παρέσυρε φορτη-
γό, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου
Λαμπράκη και Κουταΐση. Ο οδηγός του
φορτηγού συνελήφθη. Σύμφωνα με
πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές
εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραβίασε
το κόκκινο, προκαλώντας, έτσι, το μοι-
ραίο. 

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η
άτυχη εξάχρονη έχασε τη ζωή της όταν
προσπάθησε να διασχίσει το οδόστρω-
μα, μαζί με την επτάχρονη ξαδέρφη της,
η οποία τραυματίστηκε. Άμεσα έφτασαν
στο σημείο δυνάμεις της Τροχαίας αλλά
και το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τις δύο ανή-
λικες στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθη-
κε ο θάνατος της εξάχρονης. Αυτόπτης
μάρτυρας που μίλησε στο Star είπε πως
«μία γυναίκα με δύο παιδιά κατέβηκαν
από πούλμαν και προσπάθησαν να δια-
σχίσουν τον δρόμο. Στη μέση της δια-

δρομής άναψε “πράσινο” για τα αυτοκί-
νητα και η κυρία έτρεξε για να περάσει
τον δρόμο γρήγορα, αλλά ο οδηγός του
φορτηγού, που μετέφερε χωματουργικά,
δεν την είδε και έγινε το κακό, χτυπών-
τας τα δυο παιδιά.

Ο οδηγός δεν κατάλαβε τίποτα».
«Ουρλιάζαμε στον οδηγό να σταματήσει.
Όταν άναψε πράσινο, ξεκίνησε. Πάτησε
το κοριτσάκι και το σκότωσε ακαριαία.
Πάτησε και το άλλο παιδί, με τη ρόδα να
φτάνει μέχρι τον γοφό», ανέφερε μάρτυ-
ρας στο protothema.gr. Αναφερόμενος
στον οδηγό, ένας τρίτος μάρτυρας είπε
πως είχε πάθει σοκ και δεν μιλούσε κα-
θόλου. Όταν ήρθε η μητέρα των παιδιών,
φώναζε: «Δεν φταίω». «Η γυναίκα που
ήταν με τα παιδιά ούρλιαζε», πρόσθεσε ο
άνδρας που είδε με τα μάτια του το τρο-
χαίο.

Συγκλονίζει ο πατέρας
Την ίδια στιγμή, συγκλονίζει με τα λό-

για του ο πατέρας της εξάχρονης που
έχασε τη ζωή της στη Νίκαια. «Αυτή η τι-

μωρία -έχασα το 2019 τον αδελφό μου,
το 2021 την πεθερά μου- είναι η μεγαλύ-
τερη που μπορεί να έχει ένας πατέρας,
μια οικογένεια», είπε.

Ο πατέρας κατήγγειλε ότι το δυστύχη-
μα έγινε όταν ο οδηγός φορτηγού παρα-
βίασε το κόκκινο.

«Επαγγελματίας άνθρωπος, παραβία-
σε το κόκκινο και σκότωσε μια ψυχούλα,
το αγγελάκι μου, που είχα όνειρα γι’ αυ-
τήν», είπε έξω από το Γενικό Κρατικό Νί-
καιας. Και πρόσθεσε: «Θα δώσω ό,τι έχει
μείνει, ματάκια, καρδούλα, σε παιδάκια,

να ζήσουν». Στη συνέχεια, ο άτυχος πα-
τέρας εξέφρασε το μένος του για τον
οδηγό του φορτηγού. «Δεν ξέρω τι να
πω. Να μην ξαναγίνει. Αλλά ξαναγίνον-
ται. Είναι επικίνδυνοι. Δεν υπάρχει παι-
δεία. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ζήσω
αυτό το πράγμα», σημείωσε.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν
χθες πολύωρες μάχες, ώστε να σβήσουν τη φωτιά
που ξέσπασε λίγο πριν από τις 7 το πρωί στην περιο-
χή Κατάβαση της Χίου. Οι ισχυροί άνεμοι προκα-
λούσαν διαρκώς αναζωπυρώσεις, ωστόσο οι πυρο-
σβέστες κατάφεραν να σβήσουν και την τελευταία
φλόγα αργά χθες το μεσημέρι και να αποτρέψουν τα
χειρότερα. Λόγω της επικινδυνότητας της φωτιάς,

εκκενώθηκαν η Κατάβαση, τα Διευχά και η Σιδη-
ρούντα. 

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα astrapa-
ris.gr, η μεγάλη δύναμη εναέριων και επίγειων
πυροσβεστικών μέσων αποσόβησε τα χειρότε-
ρα στην περιοχή της Κατάβασης, που γειτνιάζει

με πυκνό δάσος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 6.45 το

πρωί της Πέμπτης -πάνω από τα καταστήματα της
περιοχής Κατάβαση-, στον επαρχιακό δρόμο, και
λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιο-

χή πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Αργά το με-
σημέρι έσβησαν και οι τελευταίες φλόγες και τα πε-
ζοπόρα τμήματα άρχισαν να ελέγχουν όλη την πε-
ριοχή στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά, προκειμέ-
νου να προλάβουν και την παραμικρή πιθανότητα
αναζωπύρωσης. Οι τελευταίες μάχες των εναέριων
μέσων έγιναν στην περιοχή Αψηλές, όπου έπεσαν
δεκάδες τόνοι νερού, σε μια προσπάθεια να απο-
τραπεί η επέκταση της φωτιάς προς το συμπαγές
δάσος της περιοχής. 

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν
προσωπικό με έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα, το ρωσι-
κό «θηρίο» αεροπλάνο τύπου Beriev Be-200, τέσσερα
ελικόπτερα και 22 οχήματα. Επίσης, έλαβαν μέρος 80
άτομα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου καθώς και
πεζοπόρα τμήματα 25 ατόμων από τη Θεσσαλονίκη και
10 από τη Σάμο. Η πυρκαγιά κατέστρεψε δασικές εκτά-
σεις, χαμηλή βλάστηση, καθώς και καλλιέργειες, κυ-
ρίως ελαιόδεντρα, στην Κατάβαση και τα Διευχά.

Μάχη με την πύρινη λαίλαπα στη Χίο - Εκκενώθηκαν τρία χωριά 

Συνελήφθη ο οδηγός -
Εξετάζεται το ενδεχόμενο 
να παραβίασε το κόκκινο… 

Ανείπωτη τραγωδία:
Φορτηγό σκότωσε
6χρονο κοριτσάκι 
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Νότιο Αιγαίο

Συζήτηση για ΧΥΤΥ και μονάδα
κομποστοποίησης στην Τήνο

Ο Χώρος
Υγειονομικής
Ταφής Υπολειμ-
μάτων (ΧΥΤΥ)
και η μονάδα
κομποστοποί-
ησης Δήμου Τή-
νου ήταν τα κύ-
ρια θέματα συ-

ζήτησης στη συνάντηση του δημάρχου Τήνου Γιάννη Σιώτου
με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.
Το εν λόγω έργο είναι υψηλής προτεραιότητας και μεγάλης
περιβαλλοντικής αξίας για το νησί, προϋπολογισμού 6,1 εκατ.
ευρώ, και έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του ΦοΔΣΑ Νοτί-
ου Αιγαίου. Περιφερειάρχης και δήμαρχος συναποφάσισαν
τις τελευταίες λεπτομέρειες για την έγκριση και ένταξή του
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Πε-
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και τη
δημοπράτησή του, ώστε το νησί να αποκτήσει μια σύγχρονη
υποδομή διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Κεντρική Μακεδονία 

Παρουσίαση του νέου 
Διοικητηρίου Ημαθίας στη Βέροια

«Σε τρία χρόνια η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας θα έχει το
δικό της σπίτι. Το είπαμε και το κάνουμε πράξη», είπε ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας, παρουσιάζοντας το νέο Διοικητήριο
Ημαθίας στη Βέροια. Με την ευκαιρία, ο κ. Τζιτζικώ-
στας αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα έργα που έχουν
δρομολογηθεί στην περιοχή όπως το οδικό δίκτυο, στον
πολιτισμό με το νέο μουσείο της Βεργίνας, στον πρωτο-
γενή τομέα, στην υγεία με την αναβάθμιση των νοσοκο-
μείων και των κέντρων υγείας, στην καθημερινότητα
με τα έργα βιώσιμης αστικής αναβάθμιση μέσα στις πό-
λεις αλλά και στην ενέργεια με την επέκταση του δι-
κτύου φυσικού αερίου.

Σκόπελος

Αναζητά χρηματοδότηση για 
έργα εναλλακτικού τουρισμού

Την ενεργοποίηση του προγράμματος ολοκληρωμένων
χωρικών επενδύσεων για να ενταχθούν έργα που αφο-
ρούν στον εναλλακτικό τουρισμό ή άλλα χρηματοδοτικά
εργαλεία ζητά ο δήμαρχος Σκοπέλου Σταμάτης Περίσ-
σης. Πρόκειται για μονοπάτια για τον περιπατητικό τουρι-
σμό, ποδηλατικές διαδρομές αλλά και την ανακαίνιση
δύο μουσείων, συνολικού προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευ-
ρώ, καθώς οι μελέτες είναι ήδη έτοιμες.

Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου και η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαι-
ολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, συνδιοργανώ-
νουν την περιοδική έκθεση «Τα νησιά των ανέμων - Ο ναυτικός
πολιτισμός του προϊστορικού Αιγαίου». Βασικός στόχος της
έκθεσης, που γίνεται στο Ενετικό Φρούριο Κούλε του Ηρα-
κλείου, είναι η παρουσίαση της ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο της
3ης και της 2ης χιλιετίας π.Χ., δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη
διαχρονική σημασία του ιστορικού αυτού φαινομένου. Ανα-
δεικνύει το γεωγραφικό υπόβαθρο, τις κοινωνικές και οικο-
νομικές προϋποθέσεις, τη διοικητική οργάνωση και, κυρίως,
την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ναυπηγικής.

Προς αιρετούς, δημάρχους και εκκλησιαστι-
κούς λειτουργούς στρέφεται η παράκληση της
Ένωσης Δημάρχων Αττικής προκειμένου να
«τρέξει» ο εμβολιασμός μετά και την έκρηξη
κρουσμάτων. Σε επείγουσα ανακοίνωσή της
αναφέρει: «Η Ένωση Δημάρχων Αττικής, με
αφορμή τις δυσοίωνες προβλέψεις των επι-
στημόνων για την επικείμενη εξέλιξη της παν-
δημίας, γνωρίζοντας και την αγωνία όλων των
συναδέλφων δημάρχων και κυρίως των εν
ενεργεία, που βρίσκονται στην εμπροσθοφυ-
λακή του αγώνα, καθώς και όλων των αιρετών
της Αυτοδιοίκησης, τους παροτρύνει, όπως και
με στήριξη της Ένωσής μας -όπου είναι εφι-
κτό- να επισπεύσουν κατά το δυνατόν κάθε
ενέργεια για τη συναίνεση και τη διευκόλυνση
των πολιτών με σκοπό τον άμεσο εμβολιασμό
τους. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς
τους άξιους λειτουργούς της Εκκλησίας μας,
όλων των βαθμίδων, όπως με τον ιερό και πει-
στικό λόγο τους να δώσουν το δικό τους μήνυ-
μα στους συμπολίτες μας για την αναγκαιότητα
και τη μέγιστη σημασία του άμεσου εμβολια-
σμού τους. Η προστασία της υγείας του κοινω-
νικού συνόλου είναι ιερή και επιβεβλημένη
υποχρέωση όλων».

!Ένωση Δημάρχων Αττικής

Ζητάει επίσπευση 
των εμβολιασμών

Βοιωτία

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
στο κέντρο της Αθήνας
Με αφορμή την επέτειο των πέντε χρόνων λειτουργίας του
Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών, η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Βοιωτίας, διοργανώνει υπαίθρια εκδήλωση-προβολή, αύ-
ριο Σάββατο, στον πεζόδρομο της οδού Ερμού στο κέντρο
της Αθήνας. Με ένα καλαίσθητο περίπτερο, εμπνευσμένο
από τη συνάντηση του Οιδίποδα με τη Σφίγγα και με έντυ-
πο πληροφοριακό υλικό για την ιστορία του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Θηβών και τις μουσειακές του συλλογές, η
Π.Ε. Βοιωτίας παρουσιάζει το σύγχρονο στολίδι της στο
ευρύ κοινό και προσκαλεί εγχώριους και ξένους επισκέ-
πτες στην πόλη της Θήβας.
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«Τα νησιά των ανέμων» στο  Αιγαίο 
της 3ης και της 2ης χιλιετίας π.Χ.

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ηράκλειο
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Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρό-
γραμμα της Περιφέρειας Αττικής με
την τοποθέτηση έξι νέων πεζογε-

φυρών σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της
Αττικής, οι οποίες αλλάζουν τα κυκλοφο-
ριακά δεδομένα και τον καθημερινό τρό-
πο μετακίνησης. 

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών
για τοποθέτηση της 3ης πεζογέφυρας στη
Λεωφόρο Μεσογείων, περίπου στο ύψος
του ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής, αναδείχτηκε
η πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργου Πατούλη για την τοποθέτηση
έξι νέων πεζογεφυρών, οι οποίες κατα-
σκευάζονται με χρηματοδότηση της Περι-
φέρειας Αττικής μέσω του ΠΕΠ Αττικής
2014-2020 και είναι συνολικού προϋπο-
λογισμού δημοπράτησης 13 εκατ. ευρώ.
Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείται
από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών.

Συγκεκριμένα, η πρώτη νέα πεζογέφυ-
ρα είναι τοποθετημένη στην Αλίμου στη
συμβολή της Ποσειδώνος με την Καλαμα-

κίου. Η δεύτερη νέα πεζογέφυρα έχει το-
ποθετηθεί στη Μαρίνα του Φλοίσβου και
τις επόμενες μέρες θα δοθεί στην κυκλο-
φορία, ενώ στη Λεωφόρο Μεσογείων το-
ποθετήθηκε το κατάστρωμα της πεζογέ-
φυρας. Την ίδια στιγμή στον δυτικό τομέα
ξεκινάει η κατασκευή της πεζογέφυρας
στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊ-
δαρίου. Θα ακολουθήσουν στη Λεωφόρο
Κηφισίας και Πανόρμου (Αθήνα), στη Λε-
ωφόρο Ποσειδώνος και Αφροδίτης (Πα-
λαιό Φάληρο) και στη Λεωφόρο Αθηνών -
Παλατάκι (Χαϊδάρι). Αναφερόμενος στα
έργα, ο κ. Πατούλης επισήμανε: «Διασφα-
λίζουμε τη μετακίνηση αλλά και την άνεση
της πιο ευαίσθητης ομάδας των χρηστών
του οδικού δικτύου που είναι οι πεζοί,
ενώ ταυτόχρονα προάγουμε την προσβα-
σιμότητα ΑμεΑ με συγχρόνους ανελκυ-
στήρες. 

Η τοποθέτηση των έξι πεζογεφυρών εί-
ναι μόνο ένα μέρος των δράσεων στο
πλαίσιο της στρατηγικής μας για τη βελ-
τίωση της αστικής κινητικότητας».

Παρεμβάσεις στην Πάρνηθα ζητά ο Παππούς
Τη χρηματοδότηση έργων

από το Ταμείο Ανάκαμψης για
την ανάδειξη του ορεινού όγ-
κου της Πάρνηθας συζήτησε ο
δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς με τον υφυπουργό
Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά.
Ο δήμαρχος ενημέρωσε τον
υπουργό ότι ο Δήμος Φυλής εί-
ναι έτοιμος να υποβάλει ολοκληρωμένες και ώριμες μελέτες για την αναδάσωση και τη δη-
μιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Ορεινών Δραστηριοτήτων για την Πάρνηθα. Πρόσθεσε, μά-
λιστα, ότι στόχος του δήμου είναι να βελτιώσει την προσβασιμότητα στην Πάρνηθα μέσω
του εναλλακτικού αθλητισμού, ώστε να την κάνει ελκυστική στους δημότες αλλά και στους
κατοίκους της Αττικής. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα κάνει το κα-
λύτερο ώστε να στηρίξει την προσπάθεια του δήμου και ενημέρωσε ότι θα επισκεφτεί το
αμέσως προσεχές μέλλον τον Δήμο Φυλής και την Πάρνηθα.

Αναμορφώθηκε
η πλατεία του Λόφου
Αξιωματικών

Στη διάθεση για χρήση των πολι-
τών αποδόθηκε η πλατεία του Λό-
φου Αξιωματικών που βρίσκεται
σε ένα από τα πιο εμβληματικά ση-
μεία της πόλης του Περιστερίου,
επί των οδών Θηβών και Τζων Κέν-
νεντυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες ανάπλασης, διαμόρφω-
σης και φύτευσης νέων μεγάλων
δέντρων. «Προηγούμενοι, μεταγε-
νέστεροι, σημερινοί και επόμενοι,
όλοι μαζί ανεξαιρέτως, κρίκοι και
σταθμοί μιας ενιαίας αλυσίδας και
διαδρομής», τόνισε μεταξύ άλλων
ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρί-
δης, παρουσία του πρώην δημάρ-
χου Θεόδωρου Δημητρακόπουλου
και των συνεργατών του. Μάλιστα,
επισήμανε ότι η νέα πλατεία κατα-
σκευάστηκε σε μόλις εξήντα μέ-
ρες εντατικών εργασιών από τα
Τμήματα Αυτεπιστασίας, Ηλεκτρο-
λογικού και Πρασίνου του Δήμου
και με ελάχιστο κόστος και δημι-
ούργησαν ένα αποτέλεσμα πραγ-
ματικά αξιοθαύμαστο.

Έναρξη εγγραφών
στο Κοινωνικό 
Πανεπιστήμιο Ιλίου
Ξεκινούν οι εγγραφές στο Δημοτικό
Κοινωνικό Πανεπιστήμιο του Δήμου
Ιλίου, το οποίο θα λειτουργήσει με
την επιστημονική υποστήριξη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην
αίθουσα συνεδρίων στο Πολυδύναμο
Κέντρο Πολιτιστικών, Αθλητικών και
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «Μίκης
Θεοδωράκης». Υπενθυμίζεται ότι η
φοίτηση στο ΔηΚοιΠΙ είναι δωρεάν
και τα μαθήματα προγραμματίζεται
να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο με κύ-
κλους γνώσης διάρκειας δύο τετρα-
μήνων. Οι κύκλοι γνώσης αφορούν
σε Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
Επιστήμες, Επιστήμες της Υγείας, Οι-
κονομία και Διοίκηση, Περιβαλλοντι-
κή Εκπαίδευση και Αθλητισμό. Το
ακριβές πρόγραμμα του πρώτου τε-
τραμήνου, Οκτώβριος 2021 - Ιανουά-
ριος 2022, θα ανακοινωθεί περί τα
τέλη Σεπτεμβρίου 2021

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
αριστερών πεποιθήσεων κα-
τηγορείται από την αντιπολί-
τευση ότι ενώ για πολλά χρό-
νια πολιτεύεται με κεντρικό
στόχο την απομάκρυνση ρυπο-
γόνων χρήσεων από την πόλη,
τώρα που παρουσιάζεται ένα
τέτοιο ενδεχόμενο το υπονο-
μεύει; Το θέμα αναμένεται να
«ανέβει» πολύ το επόμενο
διάστημα, με τον δήμαρχο να
καλείται να αποδείξει αν «εξυ-
πηρετεί» όσα για πολλά χρόνια
διατυμπανίζει ή… «άλλα»
συμφέροντα όπως τον κατηγο-
ρούν. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πρωτοβουλία 
για την ισότητα
Η Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ οργά-
νωσε μια διαδικτυακή συνάντηση των
φορέων που θα συνυπογράψουν το
μνημόνιο συνεργασίας για την ευαι-
σθητοποίηση και ενημέρωση των με-
λών των Δημοτικών των Επιτροπών
Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) και των στελεχών
των κοινωνικών υπηρεσιών των δή-
μων ανά την Ελλάδα. Στόχος είναι να
μπορούν να αναγνωρίζουν και να
συμβάλλουν στην προώθηση της ισό-
τητας των φύλων, είτε πρόκειται για
την αντιμετώπιση περιστατικών πα-
ρενόχλησης και έμφυλης βίας είτε
για την ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα κοινά, πιο συγκεκριμέ-
να στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στη
συνάντηση αποφασίστηκε ότι το τελι-
κό κείμενο του μνημονίου θα υπο-
γραφεί στο πλαίσιο του Συνεδρίου
της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη τον
Οκτώβριο, μαζί με το επιχειρησιακό
σχέδιο για την υλοποίηση των δράσε-
ων που θα περιλαμβάνει.

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ  
Οι πεζογέφυρες που σώζουν ζωές
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Τέλος στην αγωνία για δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους των
φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων και τις οικογένειές τους,
καθώς σήμερα, μετά τη μία το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι
βαθμολογικές επιδόσεις τους. 

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει τα στοιχεία τους στην ει-
δική πλατφόρμα, που λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά, θα
ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους με sms στο κινητό
τους σήμερα αλλά και για την εισαγωγή τους σε Τμήμα ή Σχο-
λή της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όταν ανακοινωθούν οι βά-
σεις. 

Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στα κατά τό-

πους γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Όσοι επισκεφθούν
κάποιο λύκειο για να μάθουν τη βαθμολογία τους θα πρέπει
να γνωρίζουν ότι, στις καταστάσεις που θα αναρτηθούν, θα
εμφανίζεται ο κωδικός κάθε υποψηφίου και όχι τα ονομα-
στικά του στοιχεία και η βαθμολογία του για κάθε εξεταζόμε-
νο μάθημα. Ταυτόχρονα, οι βαθμολογίες όλων των υποψη-
φίων θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
www.results.it.minedu.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι θα πλη-
κτρολογούν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις
αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώ-
νυμο και το μητρώνυμό τους. 

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι βαθμολο-
γίες των ειδικών μαθημάτων, η εξέταση των οποίων ολοκλη-
ρώθηκε χθες.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώ-
σουν το μηχανογραφικό τους δελτίο και το παράλληλο μηχα-
νογραφικό, εφόσον επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση σε
μία από τις 52 ειδικότητες των δημόσιων ΙΕΚ με τον βαθμό
απολυτηρίου. Υπενθυμίζεται ότι στο μηχανογραφικό οι υπο-
ψήφιοι μπορούν να δηλώσουν σχολές από ένα μόνο Επιστη-
μονικό Πεδίο και με την προϋπόθεση ότι «πιάνουν» την Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής αυτών με τη βαθμολογία τους.

Αγωνία, τέλος: Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 

Νηπιαγωγεία: Τι ζητά 
ο Συνήγορος του Πολίτη

Tη δημιουργία νέων κτιριολογικών
προϋποθέσεων και τεχνικών προ-
διαγραφών για τα νηπιαγωγεία και τη
μείωση του μέγιστου αριθμού των
νηπίων ανά τμήμα ζητά από το
υπουργείο Παιδείας ο Συνήγορος
του Πολίτη, έπειτα από καταγγελίες
που έλαβε. Σε επιστολή του προς το
Παιδείας και άλλα συναρμόδια
υπουργεία, περιγράφει πως έγινε
αποδέκτης σημαντικού αριθμού κα-
ταγγελιών περί ακαταλληλότητας και
έλλειψης κτιριακών υποδομών στα
δημόσια νηπιαγωγεία, γεγονός που
απορρέει σε μεγάλο βαθμό και στην
υποχρεωτικότητα της διετούς Προ-
σχολικής Αγωγής. 

Αφού διερεύνησε τις καταγγελίες,
ο Συνήγορος του Πολίτη σημειώνει
πως «τα προβλήματα που αναδει-
κνύονται αφορούν στη μη ορθή επι-
λογή χώρων, σε πολεοδομικές παρα-
βάσεις στις υφιστάμενες δομές και
στην έλλειψη ενιαίων και σαφώς κα-
θορισμένων κτιριολογικών προϋπο-
θέσεων και τεχνικών προδιαγραφών
κατά την κατασκευή ή τη διαρρύθμι-
ση των κτιρίων, με αποτέλεσμα οι
χώροι να μην ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των νηπίων». Στο πλαίσιο
αυτό επισημαίνει την ανάγκη να θε-
σπιστεί κατάλληλο νομικό πλαίσιο,
με πρόβλεψη για ελάχιστα τετραγω-
νικά μέτρα ανά παιδί και άλλες ποι-
οτικές προδιαγραφές για τα παιδιά
νηπιακής ηλικίας.

Νέος τρόπος κατανομής
των μαθητών σε τμήματα
Β

άσει των ειδικών μαθησιακών
αναγκών των παιδιών και όχι
με αλφαβητική σειρά των επω-
νύμων τους, όπως συνέβαινε

μέχρι τώρα, θα πραγματοποιείται, από την
επόμενη σχολική χρονιά, η κατανομή των
μαθητών στα τμήματα. 

Αυτό προβλέπεται σε άρθρο του πολυνο-
μοσχεδίου, με το οποίο εισάγονται ποιοτικά
κριτήρια στην κατανομή των μαθητών. Η
απόφαση για τη δημιουργία των τμημάτων
λαμβάνεται από τον εκάστοτε Σύλλογο Διδα-
σκόντων και, μόνο σε περίπτωση που αυτό
δεν είναι εφικτό, από τον διευθυντή της σχο-
λικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλο-
γος Διδασκόντων θα πρέπει να συνυπολογί-
ζει τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες των παι-
διών κάθε τάξης και να διαμορφώνει ομάδες
με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής έν-
ταξης και της μαθησιακής προόδου των μα-
θητών. 

Σύμφωνα με το άρθρο του πολυνομοσχε-

δίου, «τα κριτήρια κατανομής των μαθητών
περιλαμβάνουν ενδεικτικώς την ποσοτική
αναλογία, τις ειδικότερες μαθησιακές ανάγ-
κες και τη διαμόρφωση ομάδων με στόχο τη
διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και
της μαθησιακής προόδου των μαθητών». Με
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, αφού
ληφθούν υπόψη τα κριτήρια, αυτά και άλλα,
εφόσον συντρέχουν επιπλέον λόγοι, πραγ-
ματοποιείται η κατανομή των μαθητών σε
τμήματα, η οποία πρέπει να είναι ισόρροπη.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων δύναται να απο-
φασίζει για τη μεταβολή της σύνθεσης των
τμημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους, για παιδαγωγικούς λόγους.

Στην κατεύθυνση αυτήν, με στόχο την εξα-
γωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πο-
ρεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπου-
δών και τον βαθμό επίτευξης των προσδο-
κώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και σε
επίπεδο σχολικής μονάδας, θα διενεργούν-

ται εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα (ελ-
ληνική PISA).

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο πο-
λυνομοσχέδιο, στις εξετάσεις που ακολου-
θούν τους κανόνες της ευρωπαϊκής PISA θα
συμμετέχουν μαθητές της στ’ δημοτικού και
της γ’ γυμνασίου και θα εξετάζονται σε θέ-
ματα γενικών γνώσεων στα γνωστικά αντι-
κείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των
Μαθηματικών. Τονίζεται ότι τα αποτελέσμα-
τα των εξετάσεων δεν θα συνεκτιμώνται από
τους διδάσκοντες κατά την αξιολόγηση της
επίδοσης των μαθητών στα συγκεκριμένα
μαθήματα.

Εύη Πανταζοπούλου

Δεν θα γίνεται με αλφαβητική
σειρά, αλλά βάσει των ειδικών
μαθησιακών αναγκών τους…



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

OLITICALP ΑΚΕΔΟΝΙΑM21

Δολοφονία στο ψητοπωλείο: Κατάθεση-
σοκ από τη σύζυγο του θύματος 
Σ

υγκλονιστική ήταν η κατάθεση της συζύγου του
45χρονου ιδιοκτήτη εστιατορίου που έπεσε νεκρός
από επίθεση τεσσάρων αδερφών τον Φεβρουάριο

του 2020, στην οδό Βασιλίσσης Όλγας. «Τους φώναζε
“φτάνει” και αυτοί εξακολουθούσαν να τον χτυπούν. Τον
χτυπούσαν μέχρι και στα σημεία που ο ένας τον είχε μα-
χαιρώσει», κατέθεσε η γυναίκα στη δίκη των τριών αδελ-
φών στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, κα-
θώς για τον τέταρτο η υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε δι-
καστήριο ανηλίκων.  Το αιματηρό επεισόδιο έγινε για λό-
γους αντεκδίκησης στην απόλυση του ενός. Οι τρεις κα-
τηγορούμενοι, κατά την έναρξη της διαδικασίας, ζήτησαν
συγγνώμη, ενώ ο ένας ανέλαβε την ευθύνη για το μαχαί-

ρωμα του 45χρονου.  Η σύζυγος του θύματος ανέφερε
στο δικαστήριο πως, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, εκεί-
νη μιλούσε στο κινητό με τον σύζυγό της και η επικοινω-
νία διακόπηκε από διάφορους θορύβους. «Όταν έμαθα
ότι μαχαιρώθηκε, τηλεφωνώντας επίμονα στο μαγαζί,
άρχισα να τσιρίζω», κατέθεσε. Υποστήριξε ότι ο σύζυγός
της ήταν ανήσυχος και, επειδή ο ένας κατηγορούμενος
του είχε στείλει απειλητικό μήνυμα, φοβήθηκε ότι θα του
έσπαζαν το κατάστημα. Ο αστυνομικός που διερεύνησε
την υπόθεση στην κατάθεσή του σημείωσε πως η επίθεση
ήταν συντονισμένη και οργανωμένη και ότι ο ένας κατη-
γορούμενος έπληξε το θύμα 11 φορές με το μαχαίρι! Η δί-
κη διακόπηκε για να συνεχιστεί τη Δευτέρα. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αρχίζουν 
οι εργασίες για
τις αρχαιότητες 
Την πεποίθηση ότι το υπουργείο
Υποδομών θα αρχίσει τις εργα-
σίες απόσπασης των αρχαιοτή-
των από τον Σταθμό Βενιζέλου
ακόμη και την επόμενη εβδομάδα
εξέφρασε ο περιφερειάρχης Κεν-
τρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας, μετά την ολοκλή-
ρωση της σύσκεψης που έγινε
υπό τον υπουργό Υποδομών Κώ-
στα Καραμανλή και την υπουργό
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στα
γραφεία της Αττικό Μέτρο στη
Θεσσαλονίκη. 

Ενημερώθηκε από
Κικίλια η Ευθυμίου
Ενημέρωση από τον υπουργό
Υγείας Βασίλη Κικίλια είχε η Άν-
να Ευθυμίου. Ο υπουργός μετέ-
φερε στη βουλευτή Θεσσαλονί-
κης της Ν.Δ. την εικόνα της ενί-
σχυσης των δημόσιων δομών
Υγείας με τη δημιουργία 60 νέων
ΤΟΜΥ με 4.000 μόνιμες προσλή-
ψεις νοσηλευτών στο ΕΣΥ και τη
μονιμοποίηση 700 εργαζομένων
στον χώρο της Υγείας, σε θέσεις
λοιπού επικουρικού προσωπικού.

Καλαφάτης: «Και 
αρχαία και μετρό»
«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο
ούτε χώρος για υπεκφυγές. Το νε-
ρό μπήκε στ’ αυλάκι» υπογράμμι-
σε ο υφυπουργός Εσωτερικών
(ΥΜΑΘ) Σταύρος Καλαφάτης. Η
επικεφαλής του γραφείου του
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη
Μαρία Αντωνίου εξέφρασε την
ικανοποίηση, καθώς μια δέσμευση
του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονί-
κη γίνεται πράξη. «Είναι ώρα ευ-
θύνης, ώστε μετά την απόφαση του
ΣτΕ να προχωρήσει το έργο του με-
τρό της Θεσσαλονίκης που ταλαι-
πωρεί τους Θεσσαλονικείς για δε-
καετίες», τόνισε ο πρόεδρος της
ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Με τον γενικό γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γεώργιο
Σταμάτη συναντήθηκε ο «γαλάζιος» βουλευτής Θεσ-
σαλονίκης Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Η συζήτηση
επικεντρώθηκε στα προβλήματα που προκαλούνται
από τους καταυλισμούς Ρομά και τα συγκεκριμένα

μέτρα Διυπουργικού και Διυπηρεσιακού Συντονι-
σμού, που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους. Ο
βουλευτής παρουσίασε στον κ. γενικό τις προτάσεις
του για την οικοδόμηση μια ενιαίας Κοινωνικής Υπη-
ρεσίας στους δήμους της χώρας, υπό την εποπτεία
του ΟΠΕΚΑ.

Συνάντηση Βαρτζόπουλου - Σταμάτη

Σε έκθεση νανοτεχνολογίας 
Στην έκθεση νανοτεχνολογίας ξεναγήθηκε ο

Στράτος Σιμόπουλος, από τον διευθυντή του Ερ-
γαστηρίου LTFN και του Διεπιστημονικού Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών Νανοτεχνολογία και Νανοεπιστήμες
του ΑΠΘ, καθηγητή Στέργιο Λογοθετίδη. Η έκθε-
ση στήθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου Νανοτεχνο-
λογίας, με τον βουλευτή της Ν.Δ. να τονίζει πως
Ελλάδα και Θεσσαλονίκη έχουν πολύ μεγάλες
δυνατότητες, τις οποίες αξιοποιούν με καινοτό-
μες εφαρμογές στον συγκεκριμένο τομέα.

Τα ρούχα έδειξαν 
τον ληστή 
Τα ρούχα που φορούσε στη ληστεία ενός καφέ
ήταν αυτά που πρόδωσαν νεαρό και έφτασε στα
ίχνη του η Αστυνομία. Αστυνομικοί του Τμήμα-
τος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλει-
ας Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε
βάρος ενός 26χρονου Αλβανού και ενός 24χρο-
νου Έλληνα για δύο ληστείες με λεία 1.480 ευ-
ρώ, που έγιναν το δίμηνο Ιανουαρίου - Φε-
βρουαρίου. Οι δράστες απειλούσαν τα θύματά
τους με μαχαίρια και άρπαζαν τις εισπράξεις. 

Τον καθαρισμό του Θερμαϊκού
ανέλαβε η ΕΥΑΘ 

Τον επιφανειακό καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλ-
που με πλωτό αντιρρυπαντικό μέσο αναλαμβάνει για
το επόμενο τρίμηνο η ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, προκειμένου να δοθεί προσω-
ρινή λύση στα φαινόμενα επιφανειακής ρύπανσης
του κόλπου των τελευταίων ημερών. Οι εργασίες για
την περισυλλογή επιπλεόντων αντικειμένων και την
αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης
θα εκτελούνται τέσσερις μέρες την εβδομάδα από το
ειδικό σκάφος «Αλκίππη», αλλά και εκτάκτως, εφό-
σον χρειάζεται, κατά τη διάρκεια σημαντικών γεγονό-
των για τη Θεσσαλονίκη, όπως η ΔΕΘ.

Έκοβε δέντρα στο κέντρο 
και τον συνέλαβαν

Έκοψαν δέντρα, τσιμέντωσαν τμήμα του πάρκου
Λευκού Πύργου, άνοιξαν τρύπες, τοποθέτησαν γύ-
ψινους κίονες και... συνελήφθησαν! Χειροπέδες σε
τρία άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί της Θεσσαλονί-
κης για φθορά δημόσιας περιουσίας ύστερα από κα-
ταγγελίες πολιτών και κινητοποίηση της δημοτικής
Αρχής. Τις εργασίες εκτελούσε ιδιοκτήτης καταστή-
ματος τυχερών παιχνιδιών που έχει και άδεια ανα-
ψυκτήριου και, όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία,
τόσο της Δημοτικής Αστυνομίας όσο και της Αντιδη-
μαρχίας Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης,
δεν υπήρχε καμία σχετική άδεια. Ο αρμόδιος αντι-
δήμαρχος, Σωκράτης Δημητριάδης, υπέβαλε μήνυ-
ση από πλευράς δήμου για την υπόθεση. 
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Η υποψηφιότητα Κιλιτσντάρογλου
απέναντι στον Ερντογάν στις προ-
εδρικές εκλογές της επόμενης χρο-

νιάς ήδη συζητείται ευρέως στην Τουρκία. Ο
επικεφαλής του κόμματος που ίδρυσε ο Κε-
μάλ Ατατούρκ δεν έχει καταφέρει να το «ξε-
κολλήσει» από το 25% - πολύ πιο χαμηλά από
τα ποσοστά τα οποία παίρνει ο Τούρκος πρό-
εδρος. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι το Ρε-
πουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, που είναι αξιω-
ματική αντιπολίτευση, θα προτείνει έναν από
τους δύο λαοφιλείς δημάρχους που εύκολα
κερδίζουν τον Ερντογάν: Είτε τον δήμαρχο
Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς είτε της Κωνσταν-
τινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Η πρώτη εκτί-
μηση για την απόφαση να προτείνει υποψή-
φιο τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είναι ότι ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν παίρνει μια ανάσα ανα-
κούφισης και αναθερμαίνει τις ελπίδες επα-
νεκλογής του.

Ο Κιλιτσντάρογλου γεννήθηκε στο Ναγμιγιέ
της Ανατολίας τον Δεκέμβριο του 1948. Ο πα-
τέρας του ήταν Αλεβίτης και είχε υποστεί
εξορία από τον Κεμάλ Ατατούρκ, μετά την
αποτυχία της Επανάστασης των Αλεβιτών, το
1937. Ο Ατατούρκ εκτούρκιζε, τότε, με βίαιο
τρόπο την περιοχή, ως ιδρυτής του κόμματος

του οποίου σήμερα είναι πρόεδρος ο Κεμάλ
Κιλιτσντάρογλου. Ο ίδιος αρχικά δεν παραδε-
χόταν ότι είναι Αλεβίτης, αλλά ισχυριζόταν
πως είναι απόγονος Τουρκμάνων. Το 2011 πα-
ραδέχθηκε στην αλεβίτικη καταγωγή του.

Το επώνυμο της οικογένειας ήταν Καραμ-
πουλούτ, όμως ο πατέρας του το άλλαξε, για
να μη συγχέεται με άλλους, καθώς σχεδόν
όλο το χωριό είχε επώνυμο Καραμπουλούτ.
Βάφτισε «Κεμάλ» τον σημερινό ηγέτη των
Τούρκων Ρεπουμπλικανών, παρά τους διωγ-
μούς των Αλεβιτών από τον Ατατούρκ. Ίσως
γιατί προσπαθούσε να επιβιώσει -αυτός και τα
παιδιά του- στην Τουρκία που είχε δημιουρ-
γήσει ο Ατατούρκ.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου σπούδασε Οι-
κονομικά στην Άγκυρα, ενώ παράλληλα ερ-
γαζόταν και ως λογιστής. Τη δεκαετία του
’80 άρχισε να έχει επαφές με τον Τουργκούτ
Οζάλ, ενώ παράλληλα με την εργασία του
στο υπουργείο Οικονομικών δίδασκε στο
Πανεπιστήμιο και συνεργαζόταν με τράπε-
ζες. Συνδέθηκε με το κόμμα του Μπουλέντ
Ετσεβίτ, αλλά, επειδή δεν μπήκε στη λίστα
των υποψηφίων, έμεινε σε απόσταση, έως
ότου ο Ντενίζ Μπαϊκάλ τον συμπεριέλαβε
στο ψηφοδέλτιο και έτσι εξελέγη βουλευ-
τής το 2002 και κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος το 2007.

Από τότε ο Κιλιτσντάρογλου άρχισε τις επι-
θέσεις εναντίον του Ερντογάν, όχι τόσο πολιτι-
κά όσο σκανδαλοθηρικά. Ειδικεύτηκε στις
αποκαλύψεις σκανδάλων και ατασθαλιών. Οι
αποκαλύψεις του στην πορεία οδήγησαν σε
παραίτηση δύο ηγετικά στελέχη του Κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και έτσι ο Κιλι-
τσντάρογλου ξεχώρισε. Αποτέλεσμα ήταν να
διεκδικήσει τον Δήμο Κωνσταντινούπολης το
2009, απέναντι στον Καντίρ Τοπμπάς, ο οποίος,
μάλιστα, αποδείχθηκε ότι είχε αναμιχθεί σε
σκάνδαλα. Παρ’ όλα αυτά, ο Τοπμπάς κέρδισε
τον Κιλιτσντάρογλου στις κάλπες.

Την επόμενη χρονιά, ο Μπαϊκάλ παραιτείται
από πρόεδρος των Κεμαλιστών ύστερα από
ένα σκάνδαλο με τη γραμματέα του. Παρά το
ότι ο Κιλιτσντάρογλου ήταν ο προστατευόμε-
νός του, έθεσε αμέσως υποψηφιότητα, προ-
τού ο Μπαϊκάλ αποφασίσει αν θα είναι ξανά
υποψήφιος. Πήρε το κόμμα στα χέρια του, αλ-
λά δεν έχει «ξεκολλήσει» από το 25%.

Κ Ε Μ A Λ  Κ Ι Λ Ι Τ Σ Ν Τ A Ρ Ο Γ Λ Ο Υ  

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Οι φιλοδοξίες, τα παιχνίδια και 
η σύγκρουση με τον Ερντογάν



Τ
α «ρέστα» του φαίνεται ότι παίζει, πλέον, ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επαναπα-
τρίζει όλα τα αποθέματα χρυσού που δια-
θέτει η Τουρκία στο εξωτερικό, σε μια

ύστατη προσπάθεια εξισορρόπησης της ισοτιμίας
που έχει η τουρκική λίρα με τα διεθνή νομίσματα και
κυρίως το αμερικανικό δολάριο. Είχε προηγηθεί άλ-
λος «φετφάς» του Τούρκου προέδρου τον περασμέ-
νο Μάρτιο, όταν είχε ζητήσει με νόμο από κάθε κο-
σμηματοπωλείο της Τουρκίας να συνεισφέρει στον
κρατικό κορβανά 500 γραμμάρια χρυσού σε κατά-
θεση σε τράπεζα, ώστε να συλλεγούν 20 τόνοι του
πολύτιμου μετάλλου. Αποδείχθηκε ότι ούτε αυτό το
κατάφερε, οπότε τώρα συγκεντρώνει τα αποθέματα
χρυσού από το εξωτερικό, σε μία ακόμα προσπάθεια
στήριξης της τουρκικής λίρας.

Όλα αυτά εξελίσσονται μέσα σε ένα δηλητηρια-
σμένο πολιτικό περιβάλλον, με την αντιπολίτευση
να εξαπολύει βολές «κατά ριπάς» εναντίον του
«σουλτάνου». Η πρόεδρος του Καλού Κόμματος,

Μεράλ Ακσενέρ, αξιοποίησε την ατυχή έκφραση
της Εμινέ Ερντογάν, συζύγου του προέδρου της χώ-
ρας, η οποία είχε ζητήσει από τους Τούρκους να
μειώσουν τις μερίδες του φαγητού τους. Η Ακσενέρ
δήλωσε ότι πλέον οι Τούρκοι τρώνε φαγητό «στα
πιατάκια του καφέ» και πρόσθεσε ότι οι κυβερνητι-
κές οδηγίες για εξοικονόμηση πόρων ισχύουν για
τους άλλους και όχι για τον πρόεδρο Ερντογάν, ο
οποίος κατασκευάζει φαραωνικό παλάτι 300 δωμα-
τίων για εξοχικό και χρησιμοποιεί 13 αεροπλάνα για
προσωπική του χρήση. «Μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών στο παλάτι της Μαρμαρίδας, η συντήρησή
του κοστίζει 860.000 ευρώ. Κάθε μέρα 860.000 ευ-
ρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 3.700 μισθούς!», πρό-
σθεσε με τους συνήθεις, οξείς τόνους της, η Μεράλ
Ακσενέρ.

Η ίδια, μαζί με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Κε-
μάλ Κιλιτσντάρογλου, κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι
έχει 13 αεροσκάφη για προσωπική του χρήση, την
ώρα που ο τουρκικός λαός πεινάει. Ο πρόεδρος της
Τουρκίας απάντησε σε εξίσου υψηλούς τόνους ότι
«τόσα αεροσκάφη χρειάζονται για να κυβερνηθεί η
Τουρκία, ενώ, απευθυνόμενος στον Κιλιτσντάρο-
γλου, που ορίστηκε υποψήφιος του κόμματός του
για τις προεδρικές εκλογές, είπε πως «μπορεί κά-
ποιος, αν θέλει, να τα πουλήσει (σ.σ.: τα αεροσκάφη)
και να μετακινείται με το τρένο ή το λεωφορείο».

Να διαψεύσει τις
φήμες ότι η χώρα του
βρίσκεται πίσω από
την αποτρόπαιη δολο-
φονία του προέδρου
της Αϊτής, Ζοβενέλ
Μοΐζ, έσπευσε ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, ο οποίος
καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό
τρόπο την επαίσχυντη πράξη. Αντίστοιχα, ο
πρέσβης της Αϊτής στις ΗΠΑ, Μποσίντ Έν-
τμοντ, δήλωσε ότι η δολοφονική επίθεση
πραγματοποιήθηκε από «καλά εκπαιδευ-
μένους επαγγελματίες κομάντο» και «ξέ-
νους μισθοφόρους», οι οποίοι είχαν «την
εικόνα πρακτόρων της αμερικανικής υπη-
ρεσίας δίωξης ναρκωτικών». Και πρόσθε-

σε: «Δεν είναι πράκτο-
ρες της αμερικανικής
κυβέρνησης και της
Υπηρεσίας για την Κα-
ταπολέμηση των Ναρ-
κωτικών των ΗΠΑ».

Εκπροσωπώντας την
Ε.Ε., ο επικεφαλής της
ευρωπαϊκής διπλωμα-

τίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σοκαρισμένος
με τη δολοφονία του προέδρου της Αϊτής.
«Συνομιλούσα μαζί του σε ένα διπλωματικό
φόρουμ πριν από τρεις εβδομάδες. Το έγ-
κλημα αυτό προκαλεί κινδύνους αστάθειας
και κλιμακούμενης βίας. Οι δράστες της δο-
λοφονίας πρέπει να βρεθούν και να λογο-
δοτήσουν στη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο
Μπορέλ.

Την ταξιδιωτική «δύναμη» μιας χώρας,
δηλαδή τον αριθμό των κρατών στα
οποία ένα κάτοχος διαβατηρίου μπορεί
να ταξιδέψει χωρίς βίζα, δείχνει ο κα-
τάλογος που δημοσίευσε το Henley
Passport Index, ο οποίος προκύπτει
από τα στοιχεία της ΙΑΤΑ (Διεθνής
Ένωση Αερομεταφορών). Στην κορυφή
της λίστας για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά βρίσκεται η Ιαπωνία, αφού το
διαβατήριό της προσφέρει πρόσβαση χωρίς βίζα (ή με έκδοση βίζας
κατά την άφιξη) σε 193 χώρες ανά τον κόσμο, από 191 που ήταν το
2020. Συνολικά, 27 χώρες βρίσκονται στις πρώτες δέκα θέσεις της
λίστας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση, καθώς πολίτες με ελληνι-
κά διαβατήρια έχουν πρόσβαση σε 186 χώρες, μία λιγότερη από
όσες έχουν αμερικανικά και βρετανικά διαβατήρια, περισσότερες
όμως από τα διαβατήρια Καναδά, Αυστραλίας κ.ά.

Αυτά είναι τα πιο ισχυρά διαβατήρια 
του κόσμου - Στην 8η θέση το ελληνικό
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Ο Ερντογάν μαζεύει 
τα αποθέματα χρυσού 
από το εξωτερικό!

Κ

Μπάιντεν: Δεν σκοτώσαμε εμείς 
τον πρόεδρο της Αϊτής, Ζοβενέλ Μοΐζ

Ενώ οι Τούρκοι πεινάνε, ο «σουλ-
τάνος» έχει 13 αεροσκάφη για
προσωπική του χρήση, ενώ η
συντήρηση του παλατιού του
στη Μαρμαρίδα κοστίζει καθη-
μερινά 860.000 ευρώ, ποσό το
οποίο αντιστοιχεί σε 3.700 
μισθούς!



Θετικό ήταν κατά τον Ιούνιο του 2021 το ισοζύγιο ροών
μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη». Συγκεκριμένα,
τον Ιούνιο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 311.649,
ενώ οι αποχωρήσεις σε 238.147 (99.412 οικειοθελείς
αποχωρήσεις και 138.735 καταγγελίες συμβάσεων αορί-
στου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου).
Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιουνίου ήταν θετικό κατά 73.502
θέσεις εργασίας. Από τις 311.649 προσλήψεις, οι 170.278
αφορούν σε πλήρη απασχόληση και οι 119.805 σε μερική
απασχόληση, ενώ 16.856 προσλήψεις αφορούν σε εκ πε-

ριτροπής απασχόληση. Στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνί-
ου 2021 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις
993.596 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 742.986
(369.434 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 373.552 καταγ-
γελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσε-
ων ορισμένου χρόνου). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μι-
σθωτής απασχόλησης του α’ εξαμήνου του έτους 2021 εί-
ναι θετικό κατά 250.610 θέσεις εργασίας. Από τις
993.596 προσλήψεις στο εξάμηνο, οι 588.594 αφορούν
σε πλήρη απασχόληση, οι 346.256 σε μερική απασχόλη-
ση και οι 58.746 σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Θετικό το ισοζύγιο μισθωτής απασχόλησης τον Ιούνιο

Σ
ειρά διευκρινίσεων για
τις δηλώσεις Covid αλλά και
για τις διορθώσεις λαθών
που αφορούν στην περίοδο

από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον
Μάρτιο του 2021 και πρέπει να υπο-
βληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί
δήλωση λύσης της μίσθωσης για ακί-
νητο προκειμένου να τύχουν εφαρμο-
γής οι ευνοϊκές ρυθμίσεις, θα πρέπει
να υποβληθεί «Δήλωση Πληροφορια-
κών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας», στο πεδίο «Είδος μί-
σθωσης» να επιλεγεί η «Εξωσυμβατι-
κή χρήση» και να αναγραφεί στο πεδίο
«Συνολικό μηνιαίο μίσθωμα» το ποσό
της αποζημίωσης χρήσης. Ο εκμισθω-
τής αυτής της περίπτωσης καλείται να
προσκομίσει δικαιολογητικά που απο-
δεικνύουν το πραγματικό γεγονός.

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί
οι σχετικές δηλώσεις για την παραχώ-
ρηση της χρήσης του δικαιώματος εκ-
μετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου
πριν από την έκδοση της Α.1058/2021
ΚΥΑ, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή
των ως άνω δηλώσεων. Οι σχετικές
δηλώσεις υποβάλλονται από τις επι-
χειρήσεις εκμετάλλευσης εκπτωτικών
καταστημάτων (outlet), εμπορικών
κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, στις
περιπτώσεις που ο ΚΑΔ της μισθώ-

τριας επιχείρησης εντάσσεται στο 40%.
Οι μισθωτές κυλικείων δημόσιων

σχολείων έχουν το δικαίωμα καταβο-
λής μειωμένου μισθώματος. Ωστόσο,
οι σχολικές επιτροπές, που εκμεταλ-
λεύονται τα ως άνω κυλικεία ως νομι-
κά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν
δικαιούνται αποζημίωση για το διά-
στημα από τον Μάρτιο έως και τον Δε-
κέμβριο του 2020.

Σε περίπτωση που το ακίνητο για το
οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εται-
ρεία leasing στη συνέχεια εκμισθώνε-
ται σε τρίτο, προκειμένου ο ιδιοκτήτης
να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων, θα
πρέπει να υποβάλει τις σχετικές δη-
λώσεις. Ο εκμισθωτής της περίπτω-
σης αυτής, εφόσον κληθεί, πρέπει να
στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση
diloseiscovid@aade.gr τη σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Δεν εφαρμόζονται οι ευνοϊκές ρυθ-
μίσεις για τις περιπτώσεις εκμίσθω-
σης με δικαίωμα υπεκμίσθωσης βρα-

χυχρόνια μέσω ψηφιακής πλατφόρ-
μας.

Συνιδιοκτησία
Εφόσον υπάρχει συνιδιοκτησία, στη

«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» θα
πρέπει να δηλώνονται τα ορθά ποσο-
στά συνιδιοκτησίας ενός ακινήτου,
προκειμένου να αντλούνται σωστά
κατά την εκκαθάριση της «Δήλωσης
Covid».

Ο εκμισθωτής ή και ο υπεκμισθωτής
ενός ακινήτου, κατά περίπτωση, δεν
εμπίπτει στις ευνοϊκές ρυθμίσεις εφό-
σον:

ii) Έχει λυθεί η συμφωνία μίσθωσης
κατά την περίοδο ισχύος των ευνοϊ-
κών ρυθμίσεων.

ii) Δεν έχει γίνει χρήση του δικαιώ-
ματος μειωμένης ή μη καταβολής μι-
σθώματος από τους μισθωτές/υπομι-
σθωτές.

iii) Πρόκειται για νομικό πρόσωπο το
οποίο είναι σε κατάσταση αναστολής

για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συ-
ναλλαγών ή έχει προβεί σε διακοπή
εργασιών εντός του μήνα που αφορά η
σχετική «Δήλωση Covid».

iv) Πρόκειται για νομικό πρόσωπο
του οποίου ο μισθωτής δεν δικαιούται
πλήρους απαλλαγής μισθώματος, αλ-
λά μείωσης αυτού κατά 40% (για τους
μήνες από Ιανουάριο μέχρι Μάιο του
2021).

Για τους μήνες Μάρτιο 2020 και
εφεξής για τις περιπτώσεις υπεκμι-
σθώσεων με πολλά ακίνητα δύναται να
υποβάλλεται τροποποιητική από την
5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021,
ώστε οι υπεκμισθωτές να προβούν σε
αντιστοίχιση των ακινήτων που υπεκ-
μισθώνουν στον υπομισθωτή.

Τι ισχύει για τις περιπτώσεις
συνιδιοκτησίας και 
τις συμβάσεις leasing

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Τα SOS για τα «κουρεμένα» ενοίκια



Σ
ημαντική συμβολή στη διατήρηση
των θέσεων εργασίας, εν μέσω της
πανδημίας Covid-19, επιτέλεσαν τα
Υποπρογράμματα 3 και 4 του ΤΕΠΙΧ

ΙΙ, που διατέθηκαν μέσω της Ελληνικής Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας στις επιχειρήσεις, με
προϋπόθεση τη διατήρηση των απασχολου-
μένων.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που
διατηρεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα,
σχεδόν το 97% των επιχειρήσεων που έλαβαν
δάνεια στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ήτοι 14.835,
παρουσίασε, σε επανέλεγχο στις 30 Ιουνίου,
αύξηση ή διατήρηση του προσωπικού του.

Αντίθετα, μόλις 499 επιχειρήσεις σε σύνο-
λο 15.334 που έλαβαν δάνεια στο πλαίσιο του
ΤΕΠΙΧ ΙΙ παρουσίασαν μείωση του προσωπι-
κού τους και, κατ’ επέκταση, θα διακοπεί η
επιδότηση των τόκων των δανείων τους.

Τα στοιχεία
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο ΤΕ-

ΠΕΧ ΙΙ απασχολούσαν τον Μάρτιο του 2021
συνολικά 117.496 εργαζομένους. Συγκεκρι-
μένα, έπειτα από επανέλεγχο διατήρησης
προσωπικού τον οποίο ζήτησε η Επενδυτική
Επιτροπή του ΤΕΠΙΧ ΙΙ για τις περιπτώσεις
1.610 επιχειρήσεων που είχαν εμφανίσει τον
Ιανουάριο του 2021 μείωση, παραλήφθηκε
από το ΕΡΓΑΝΗ στις 5/7/2021 νεότερο αρχείο
με στοιχεία αριθμού εργαζομένων.

Από επεξεργασία των στοιχείων επιχειρή-
σεων προκύπτει ότι από τις 1.610:

• 561 επιχειρήσεις αύξησαν τον αριθμό
απασχολουμένων κατά 6.672.

• 550 επιχειρήσεις διατήρησαν τον ίδιο
αριθμό απασχολουμένων.

• 499 επιχειρήσεις μείωσαν τον αριθμό
απασχολουμένων κατά 2.085.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις επιχει-
ρήσεων που υπήρξε αύξηση απασχολουμέ-
νων, αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από εται-
ρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις
«Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος και
Εστίασης», όπου παρουσιάζεται αύξηση
απασχολουμένων κατά 5.113, ενώ ακολουθεί
ο κλάδος του «Χονδρικού και Λιανικού Εμπο-
ρίου», κατά 440 απασχολούμενους.

Η εικόνα στο λιανεμπόριο
Αντίθετα, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων

που υπήρξε μείωση απασχολουμένων, αυτές
κατά κύριο λόγο προήλθαν από τους κλάδους
της «Εκπαίδευσης» κατά 475 και του κλάδου
του «Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου» κα-
τά 458 απασχολουμένους. Οι 499 επιχειρή-
σεις που παρουσιάζουν μείωση απασχολου-
μένων αντιστοιχούν σε 507 δάνεια τραπεζών
και η ΕΑΤ θα αποστείλει κατάσταση δανείων
σε κάθε τράπεζα για τη διακοπή των επιδο-
τούμενων τόκων των δανείων, με την ημερο-
μηνία διακοπής να είναι η 1/7/2021.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, 
το 97% των επιχειρήσεων που έλαβαν
χορηγήσεις, ήτοι 14.835, με συνολικά
117.496 εργαζομένους, παρουσίασε, 
σε επανέλεγχο στις 30 Ιουνίου, αύξηση 
ή διατήρηση του προσωπικού του…

Θετική εικόνα καταγράφεται στις εξαγωγές, καθώς τόσο
τον Μάιο όσο και το πρώτο πεντάμηνο του έτους κατέγραψαν
σημαντική άνοδο. Συγκεκριμένα, στο ποσό των 3.224 εκατ.
ευρώ (3.927,4 εκατ. δολάρια) ανήλθε η συνολική αξία των
εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Μάιο 2021, έναντι
2.134,3 εκατ. ευρώ (2.333,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μή-

να του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 51,1%.
Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα
Μάιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 464,9 εκατ. ευρώ, δη-
λαδή 26,5%. Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου
2021 η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών διαμορ-
φώθηκε στο ποσό των 15.201 εκατ. ευρώ (18.367,5 εκατ. δο-

λάρια), έναντι 12.233,6 εκατ. ευρώ (13.465,9 εκατ. δολάρια)
κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση, σε ευρώ, 24,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαι-
οειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.832,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή
19,4%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα
πλοία αυξήθηκε κατά 19,2%.

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Αυξήθηκαν κατά 51,1% οι εξαγωγές το πρώτο πεντάμηνο του έτους
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Πώς τα δάνεια 
διατήρησαν τις 
θέσεις εργασίας

Ρέγκλινγκ: Το Ταμείο 
Ανάκαμψης, κλειδί για ανάπτυξη
Η ορθή υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και η δυνατότητα χρηματο-
δότησης της πραγματικής οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα είναι οι
δύο προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στην προσπάθεια
να αποκαταστήσει μεσοπρόθεσμα υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυ-
ξης. Αυτό τόνισε ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ από το Συνέδριο
του «Economist». Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότη-
τας έδωσε τα εύσημα στις ελληνικές Αρχές για την έγκαιρη προετοιμασία
του ελληνικού προγράμματος Ανάκαμψης που οδήγησε και στην ταχεία έγ-
κρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το ελληνικό χρέος υποστήριξε
πως, παρά την αύξησή του λόγω της πανδημίας, παραμένει βιώσιμο με με-
γάλη περίοδο αποπληρωμής και πολύ χαμηλά επιτόκια.



Attica Bank: Με τριετές
επιχειρηματικό σχέδιο

H Attica Bank πραγματοποίησε την ετήσια τα-
κτική της γενική συνέλευση, η οποία αποτελεί
σταθμό για την περαιτέρω πορεία της, καθώς η
τράπεζα αφήνει πίσω της οριστικά τα προβλήμα-
τα του παρελθόντος, ολοκληρώνει την πλήρη
εξυγίανσή της και, μέσω συγκεκριμένων ενερ-
γειών που περιλαμβάνονται στο τριετές επιχει-
ρηματικό της σχέδιο, αλλάζει κυριολεκτικά σελί-
δα, ανακτώντας πλήρως την εμπιστοσύνη του κα-
ταθετικού και καταναλωτικού κοινού και κυρίως
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύ-
θερων επαγγελματιών, θέτοντας την τράπεζα σε
βιώσιμη πορεία ανάπτυξης. Οι μέτοχοι της τρά-
πεζας ενέκριναν ομόφωνα όλα τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και ιδιαίτερα αυτά που αφο-
ρούν στην ενεργοποίηση των διατάξεων του νό-
μου περί αναβαλλόμενης φορολογίας και στην
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Εθνική Τράπεζα: Πληρωμές 
με κινητό σε POS
Τη δυνατότητα διενέργειας, ανέπαφα, συ-
ναλλαγών σε POS με την ψηφιοποιημένη
κάρτα τους έχουν πλέον οι πελάτες της Εθνι-
κής Τράπεζας. Εδώ και λίγους μήνες, μέσω
του mobile banking της ΕΤΕ, είναι δυνατή η
πραγματοποίηση πληρωμών σε φυσικά τερ-
ματικά POS με τη χρήση κινητών της τεχνο-
λογίας Android. Με τον τρόπο αυτόν οι πελά-
τες της ΕτΕ χρησιμοποιούν οποιαδήποτε
κάρτα, χρεωστική ή πιστωτική, για γρήγορες
και ασφαλείς συναλλαγές, χωρίς μάλιστα να
χρειάζεται η χρήση PIN, ανεξαρτήτως του
ποσού της πληρωμής.

ΠΟΕΣΕ: Τι ζητάνε από 
την κυβέρνηση οι εστιάτορες 
για να επιβιώσουν

Μια σειρά από παρεμβάσεις της Πολιτείας ζη-
τά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και
Συναφών Επαγγελμάτων, ώστε οι επιχειρήσεις
του κλάδου να μπορέσουν να επιβιώσουν. Η ΠΟ-
ΕΣΕ, με επιστολή της, ζητά την παρέμβαση του
πρωθυπουργού για να επιλυθούν σημαντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της
εστίασης, λόγω της κατάστασης την οποία επέ-
φεραν η πανδημία και η επιβολή των νέων πε-
ριοριστικών μέτρων, όπως με την άμεση επανα-
φορά του μέτρου της απαλλαγής ενοικίου για τον
μήνα Ιούλιο και Αύγουστο και του μειωμένου
κατά 40% ενοικίου μέχρι το τέλος του 2021, τη
μονιμοποίηση της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ
που παραμένει ως προσωρινό μέτρο στο 13% μέ-
χρι 31 Οκτωβρίου 2021 και μια σειρά από μέτρα
τα οποία, αν υλοποιηθούν, θα επιβιώσουν πολλά
εστιατόρια σε όλη τη χώρα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Σ
την επιτυχημένη ενσωμάτωση της φιλοσοφίας ESG στο νέο business plan της
ΔΕΠΑ Εμπορίας αναφέρθηκε ο συντονιστής διευθυντής Δραστηριοτήτων Διοι-
κητικών Υπηρεσιών Ευάγγελος Κοσμάς, συμμετέχοντας στο πρώτο -διαδικτυα-

κό- Athens ESG Forum. Η συζήτηση μεταξύ των πολλών και διακεκριμένων ομιλητών
επικεντρώθηκε στις ουσιαστικές αλλαγές που φέρνει η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG
στην επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση. Ο κ. Κοσμάς χρησι-
μοποίησε το παράδειγμα της ΔΕΠΑ Εμπορίας για να περιγράψει τη συμβολή της υιο-
θέτησης των ESG κριτηρίων στη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής
εταιρικής δομής: «Η ΔΕΠΑ Εμπορίας υιοθετεί τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα Βιώσι-
μης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής της λειτουργίας, αλλά και
στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της, με στόχο την πράσινη επιχειρηματικότητα,
η οποία αυτήν τη στιγμή, σε διεθνές επίπεδο, είναι μονόδρομος. Το business plan της
εταιρείας ενσωματώνει τα κριτήρια ESG και συνδυάζει το θετικό περιβαλλοντικό και
κοινωνικό αποτύπωμα με τη δέσμευση για αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στην
εταιρική διακυβέρνηση». Υπογραμμίζοντας ότι η σωστή εταιρική διακυβέρνηση δεν
αφορά μόνο τις διοικήσεις αλλά και τους εργαζομένους των επιχειρήσεων, ο κ. Κο-
σμάς ανάφερε ότι στη ΔΕΠΑ Εμπορίας αναγνωρίζεται ότι οι άνθρωποι που την απαρτί-
ζουν αποτελούν σημαντικό παράγοντα της βιωσιμότητας και της ανάπτυξής της. «Η
απουσία διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων και η παροχή ίσων ευκαιριών είναι κρίσιμη για την εύρυθμη αλλά και αποτελεσματική
λειτουργία της εταιρείας. Για αυτό η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαθέτει Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής, ο οποίος διασφαλί-
ζει ότι προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους της»: «Οι ελληνικές εταιρείες που είναι προσανατολισμένες προς τη
βιώσιμη ανάπτυξη θα ωφεληθούν από την ένταξη δυναμικών και ικανών στελεχών στο ανθρώπινο δυναμικό τους, που έχουν τις ικα-
νότητες και τις γνώσεις να υλοποιήσουν φιλόδοξα αναπτυξιακά προγράμματα για το άμεσο και απώτερο μέλλον», δήλωσε.

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια δρομολογεί το διυλιστήριο του μέλλον-
τος, όπου, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, θα αναπτύσσει και θα
παράγει προϊόντα χαμηλού άνθρακα. Σε αυτό το πλαίσιο, θέτει τις βά-
σεις και για την παραγωγή πράσινων καυσίμων, ανταποκρινόμενος
στην ανάγκη για μείωση των εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς
των Μεταφορών. Τα πράσινα καύσιμα είναι υγρά καύσιμα χαμηλού
αποτυπώματος άνθρακα, που έχουν μηδενικές ή περιορισμένες εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την παραγωγή και τη χρή-
ση τους σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Πρόκειται, λοιπόν, για

καύσιμα που δεν προέρχονται από το πετρέλαιο και θα έχουν στρατηγικό ρόλο στη μετάβαση σε μια κλιματικά ου-
δέτερη οικονομία. Φιλικά προς το περιβάλλον, τα πράσινα καύσιμα θα αξιοποιούν νέες πρώτες ύλες χαμηλού
αποτυπώματος άνθρακα, όπως βιομάζα, ανακυκλωμένα μαγειρικά έλαια, πλαστικά απορρίμματα, εξελιγμένα βιο-
καύσιμα, μπλε και πράσινο υδρογόνο ή ακόμη και συνθετικά καύσιμα.

Τη διάθεση online στεγαστικών δανείων χωρίς καμία επίσκεψη σε
κατάστημα ξεκινά σε λίγες εβδομάδες η Eurobank σε συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες πελατών. Ειδικότερα, όσοι personal πελάτες είναι
συνδρομητές της υπηρεσίας video banking θα μπορούν να συζη-
τούν, να κάνουν αίτηση και να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά χωρίς καμία επίσκεψη σε κατάστημα. Η υπηρεσία
αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο πιλοτικά, για να
τρέξει κανονικά από το ερχόμενο φθινόπωρο.

Eurobank: Υπηρεσία για διάθεση online στεγαστικών 

ΔΕΠΑ Εμπορίας: «Η εταιρική διακυβέρνηση
βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής ESG»

ΕΛ.ΠΕ.: Στα πράσινα καύσιμα του μέλλοντος



Mytilineos
Σύμβαση για κατασκευή
υποσταθμών στη Γεωργία 

Σ
ύμβαση με την Georgian State Electrosystem JSC
(GSE) υπέγραψε η Mytilineos μέσω του Τομέα Έργων
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU) για την κατασκευή

δύο νέων Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 220/110 kV και την
επέκταση Υποσταθμών 500 kV και 400 kV, ενός υπάρχοντος
Σταθμού Μετατροπής στη Γεωργία. Το έργο περιλαμβάνει
την κατασκευή δύο νέων Υποσταθμών 220/110 kV «Lajanu-
ri» και «Ozurgeti», καθώς και την επέκταση της πλευράς
400 kV και 500 kV AC του Σταθμού Μετατροπής «Akhaltsi-
khe». Οι δύο νέοι Υποσταθμοί «Lajanuri» και «Ozurgeti» θα
περιλαμβάνουν διάταξη διπλών ζυγών στα 220/110 kV και
τέσσερις αυτομετασχηματιστές 220/110/35 kV (δύο για κά-
θε υποσταθμό). Οι εργασίες στον υφιστάμενο Σταθμό Μετα-
τροπής «Akhaltsikhe» θα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση
και την επέκταση της πύλης 20C01 (400 kV) και της πύλης
10B04 (500 kV). Αυτό είναι το πρώτο έργο για τη Mytilineos
στη Γεωργία και στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου.

kIEFER: Βάζει στόχο την κατασκευή 
ΑΠΕ 1 GW την επόμενη τριετία
Την κατασκευή νέων σταθμών ΑΠΕ συνολικής ισχύος
1 GW καθώς και την ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης
ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW μέσα στην επό-
μενη τριετία, έως το 2024, ανακοίνωσε σε συνάντηση
με δημοσιογράφους ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας kIEFER ΤΕΚ, Χρήστος Πετρό-
χειλος. Ανέφερε, επίσης, ότι η εταιρεία, δραστηριο-
ποιούμενη και ως ΦοΣΕ ετοιμάζει τα πρώτα διμερή
συμβόλαια (PPAs) πώλησης «πράσινης» ηλεκτρικής
ενέργειας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Παρου-
σιάζοντας τη μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας, ο
κύριος Πετρόχειλος ανέφερε πως από το 2014, όταν
και ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει κατα-
σκευάσει 150 MW έργων ΑΠΕ, με δραστηριότητα και
έργα σε όλο το φάσμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας. 

Aegean και Volotea: Συνεργασία για
πτήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Σε εμπορική συνεργασία για πτήσεις με χρήση
κοινών κωδικών προχώρησαν οι αεροπορικές εται-
ρείες Aegean και Volotea, με σκοπό να προσφέ-
ρουν ακόμη περισσότερες επιλογές στους επιβάτες
τους για απευθείας δρομολόγια σε δημοφιλείς προ-
ορισμούς. Συνολικά, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση της Aegean, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να
προσφέρουν 100 δρομολόγια από και προς την Ελ-
λάδα και δημοφιλείς πόλεις της Ισπανίας, της Ιτα-
λίας και της Γαλλίας και είναι ήδη διαθέσιμα από τις
ιστοσελίδες και τα δίκτυα κρατήσεων των δύο αερο-
πορικών. Ενδεικτικά, οι πτήσεις αφορούν σε δρομο-
λόγια από/προς Βενετία, Βερόνα, Νάπολη, Γένοβα
και άλλες πόλεις της Ιταλίας, από/προς Λυών,
Μπορντό και Μασσαλία στη Γαλλία και από/προς
Μαδρίτη και Βαρκελώνη στην Ισπανία και δημοφι-
λείς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα, όπως
η Αθήνα, το Ηράκλειο, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η
Σαντορίνη κ.ά.

Καταργεί σταδιακά 
το δίκτυο 3G η Wind

ΜΜε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και την επέ-
κταση των δικτύων νέας γενιάς 4G/4G+ και 5G, η
Wind Ελλάς προχωρά σε σταδιακή κατάργηση του
δικτύου 3G, με σκοπό μέχρι το τέλος του 2022 να
απελευθερώσει το φάσμα που θα αξιοποιηθεί στις
νέες τεχνολογίες.

Το 5G και οι απίστευτες δυνατότητές του θα κά-
νουν πραγματικότητα όσα κάποτε απλώς φανταζό-
μασταν (τηλεϊατρική, AR/VR, αυτοκινούμενα οχή-
ματα κ.ά.), γι’ αυτό και η Wind φροντίζει να επεν-
δύει όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους για να
αυξήσει γρήγορα την πληθυσμιακή κάλυψη του
νέου δικτύου πανελλαδικά.

Mε τη συνεχή επέκτασή του σε όλο και περισσό-
τερες πόλεις, το Wind 5G αγγίζει σε συγκεκριμένες
περιοχές μέγιστες ταχύτητες που ήδη ξεπερνούν
το 1 Gbps, προσφέροντας στους συνδρομητές αξε-
πέραστη εμπειρία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Στην cosmoONE οι e-δημοπρασίες
του ΥΠ.ΟΙΚ. για χρήση αιγιαλού

Μέσω της πλατφόρμας της cosmoONE πραγματοποι-
ούνται οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες του υπουργείου Οι-
κονομικών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών
και πλεύσιμων ποταμών, σε ιδιώτες επιχειρηματίες,
έναντι ενοικίου. Η θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ ανέλαβε τη
διεξαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για το 2021
και το 2022, μέσω ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού. Στο
πλαίσιο του έργου, η πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημο-
πρασιών παραμετροποιήθηκε και διασυνδέθηκε με το
σύστημα TAXISnet, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και
ασφαλής είσοδος των χρηστών. Επιπλέον, αναβαθμίστη-
κε η διαδικασία πληροφόρησης των συμμετεχόντων στις
ηλεκτρονικές δημοπρασίες, με την πρόσβασή τους στην
ιστοσελίδα https://eauctions.gsis.gr/, στην οποία παρου-
σιάζονται σε χάρτη οι διαθέσιμες προς δημοπρασία πα-
ραλίες. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την παραχώρη-
ση χρήσης αιγιαλού διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας της cosmoONE από το 2017. Μέχρι σή-
μερα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 700 online δη-
μοπρασίες, που οδήγησαν σε αύξηση των μισθώσεων
κατά 30%, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των δημόσιων
εσόδων. 

TÜV Hellas: Πιστοποίησε τα καταστήματα
του Ομίλου Εστίασης της Vivartia 
Τα καταστήματα του Ομίλου Εστίασης της Vivartia, του
μεγαλύτερου ομίλου εστίασης στη χώρα, πιστοποίησε
η TÜV Hellas. Η πιστοποίηση αφορά σε εκατοντάδες
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο
έλεγχος και η πιστοποίηση αφορά στα καταστήματα
των σημάτων «Goody’s Burger House», «everest»,
«La Pasteria», «Olympus Plaza», στο εστιατόριο
«Kuzina», καθώς και στις δραστηριότητες και τα σή-
ματα του Ομίλου σε αεροδρόμια και πλοία σε όλη την
Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και τουλάχιστον 10
χρόνια τα πιστοποιημένα καταστήματα διαθέτουν ενο-
ποιημένα Συστήματα Διαχείρισης, με βάση τα διεθνή
πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018, Συστήμα-
τα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων
αντίστοιχα.

Νέα διάκριση για τη Space Hellas
H Space Hellas, κορυφαίος πάροχος λύσεων Cloud,

Microsoft Gold Partner, Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας,
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κατάκτη-
ση της νέας σημαντικής διάκρισης Microsoft Advanced
Specialization «Windows Server and SQL Server Mi-
gration to Azure». Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλού επι-
πέδου πιστοποίηση που αποκτά η εταιρεία από τη Mi-
crosoft, αμέσως μετά την κατάκτηση του Advanced Spe-
cialization «Linux and Open Source Databases Migra-
tion to Microsoft Azure». Οι δύο αυτές πιστοποιήσεις το-
ποθετούν τη Space Hellas ανάμεσα στους λίγους συνερ-
γάτες της Microsoft παγκοσμίως. Η Space Hellas, ενι-
σχύοντας την εξειδίκευσή της στις τεχνολογίες μετάβα-
σης στο Μicrosoft Azure για Windows, SQL Server, Lin-
ux και Open Source Databases, καλύπτει πλέον το σύ-
νολο σχεδόν των workloads των πελατών της.
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Η
εθνική Αγγλίας προκρίθηκε σκαν-
δαλωδώς με ανύπαρκτο πέναλτι στον
τελικό του Euro (2-1 τη Δανία) και
μεθαύριο Κυριακή (22.00) θα αντιμε-

τωπίσει την Ιταλία, με τον αγγλικό Τύπο, παρά
το… μεθύσι του, να αναφέρει ότι ο Ολλανδός δι-
αιτητής Μακέλι «θα μπορούσε να μην το δώσει».

Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής του ελληνικού ποδο-
σφαίρου Μαρκ Κλάτενμπεργκ δεν μάσησε τα λό-
για του: «Δεν ξέρω αν θα το έδινα» και ο άλλοτε
προπονητής της Άρσεναλ Αρσέν Βενγκέρ ανα-
ρωτήθηκε: «Γιατί ο διαιτητής δεν πήγε να δει τη
φάση στο VAR;». Στη «δημοσιογραφία των πολι-
τών» στα social media οι ειρωνείες για τον Μα-
κέλι περισσεύουν. Μήπως υπάρχει παρασκήνιο
για αυτήν τη φάση στην παράταση, όπου ο Στέρ-
λινγκ πέφτει στην περιοχή από… μπασκετικό
άγγιγμα δύο Δανών και ο Ντάνι Μακέλι δείχνει
την άσπρη βούλα χωρίς να τρέξει να συμβουλευ-

τεί ο ίδιος το VAR; Μήπως εξακολουθεί να υφί-
σταται μία αλληλουχία γεγονότων που οδήγησε
σε αυτή την απόφαση τον Ολλανδό διαιτητή;

Παραθέτουμε τα γεγονότα. Στις 19 Απριλίου
2021 ανακοινώθηκε η σύσταση της European
Super League, που θα καταργούσε την UEFA και
θα διοργάνωνε αυτή το κλειστό πρωτάθλημα. Σε
αυτή συμμετείχαν έξι αγγλικές ομάδες: Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ και Σίτι, Λίβερπουλ, Τότεναμ,
Άρσεναλ και Τσέλσι και οι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ
Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους, Ίν-
τερ και Μίλαν. Ποιος πρωτοστάτησε στη διάλυση
αυτής της συμμαχίας; Πρώτος ο Άγγλος πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον και μετά η ποδοσφαι-
ρική ομοσπονδία της Αγγλίας, που απείλησε τις
έξι ομάδες με διαγραφή από τα μητρώα! Οι έξι
υπάκουσαν και τότε άρχισε το… ξήλωμα της Eu-
ropean Super League και η UEFA τους ευχαρί-
στησε για αυτό. 

Μετά ήρθε η άρνηση του Μπόρις Τζόνσον να
δεχτεί τους 2.500 «επισήμους» της UEFA για
τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό, αν προ-
ηγουμένως δεν είχαν υποβληθεί σε rapid tests.
Οι χορηγοί το θεώρησαν εξευτελιστικό και το
μάζεψε αμέσως. Και μετά ο Άγγλος πρωθυπουρ-
γός επέτρεψε την είσοδο 60.000 θεατών στο
Γουέμπλεϊ, ενώ η Αγγλία βρίσκεται στα… κόκκι-
να με τη μετάλλαξη «Δέλτα» της πανδημίας. Ο
αρχικός σχεδιασμός ήταν για 22.500 θεατές.
Πώς έφτασαν να κάθονται στην κερκίδα 60.000
όταν σοβεί η μετάλλαξη στην Αγγλία;

Κι επίσης, ο Μπόρις Τζόνσον είχε θέσει ως
απαράβατο όρο όποιος μπαίνει στην Αγγλία να
μένει 14 μέρες σε καραντίνα. Για τους Ιταλούς τι-
φόζι που θα καταφτάσουν για τον τελικό… δεν
ισχύει το μέτρο έπειτα από… επιθυμία της UEFA!
Στην πολιτική, λένε, τα πάντα είναι «δούναι και
λαβείν»…

Το παρασκήνιο ενός ανύπαρκτου πέναλτι

Από τα χέρια 
του... Θεού στο πόδι 

του Στέρλινγκ!
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Είναι οριστικό! Για πρώτη φορά στην Ιστορία οι
Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο θα γίνουν χωρίς την πα-
ρουσία θεατών στην κερκίδα λόγω της ραγδαίας αύξη-
σης των κρουσμάτων από τη μετάλλαξη του κορονοϊ-
ού. Τη δυσάρεστη είδηση μετέδωσαν τόσο το CNN όσο
και το Reuters. Όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική κυβέρ-
νηση, είναι τόσο μεγάλη η εξάπλωση της πανδημίας
που δεν επιτρέπει ούτε στους εμβολιασμένους να κα-
θίσουν στην κερκίδα.

«Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, που έπρεπε να
ληφθεί για το καλό των θεατών», ήταν τα λόγια του εκ-
προσώπου της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ. Ο δε επικεφαλής της
Οργανωτικής Επιτροπής Σέικο Χασιμότο τόνισε: «Εί-
χαμε αναλάβει την ευθύνη από την πρώτη μέρα που
αναβλήθηκαν οι αγώνες το 2020. Θα στηρίξουμε οποι-
αδήποτε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ασφαλείς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες για τους Ιάπωνες πολίτες και
όλους τους αθλητές». Έπειτα από αυτή την εξέλιξη αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η θέση που θα πάρει η ιαπωνική κυ-
βέρνηση για τους αθλητές, αν, δηλαδή, θα τους υποχρεώσει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά.

Επίσημο: Χωρίς κόσμο οι Ολυμπιακοί Αγώνες Δέχεται απειλές για τη ζωή του
Σε έναν κόσμο

προφανώς αποστα-
θεροποιημένο ψυχο-
λογικά, ο διεθνής
Ισπανός σέντερ φορ
της Γιουβέντους Αλ-
βάρο Μοράτα, ο οποί-
ος έχασε το καθορι-
στικό πέναλτι (προ-
ηγουμένως είχε ισο-
φαρίσει 1-1) στο ματς με την Ιταλία, δέχεται απει-
λητικά μηνύματα στα social media και από Ιτα-
λούς και από Ισπανούς! Οι μεν τον βρίζουν γιατί
ισοφάρισε, οι δε γιατί έχασε το πέναλτι!

Ο Μπέκαμ, ο Χάρι και η Κέιτ

Αυτή η φωτογραφία είναι ιστορική. Το 2005 ο
Ντέιβιντ Μπέκαμ φωτογραφήθηκε με δύο πιτσι-
ρίκια, τον Χάρι και την Κέιτ, 13 ετών και τα δύο. Εί-
ναι ο Χάρι Κέιν, αρχηγός της εθνικής Αγγλίας σή-
μερα, και η σύζυγός του Κέιτ Γκούνταλ. Ο Κέιν εί-
ναι υποψήφιος για το «χρυσό» παπούτσι του Eu-
ro, αν σκοράρει στον τελικό.

Προβάδισμα η Νέφτσι
Κάτω από το βλέμμα του προπονητή του Ολυμ-

πιακού Πέδρο Μαρτίνς, η Νέφτσι Μπακού νίκησε
2-1 την Ντιναμό Τιφλίδας στην πρωτεύουσα της
Γεωργίας και έκανε σημαντικό βήμα για την πρό-
κριση στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions
League. Όποια εκ των δύο προκριθεί θα αντιμε-
τωπίσει τον Ολυμπιακό. Πρώτο ματς στο «Καραϊ-

σκάκης» στις 21 Ιουλίου και ο επαναληπτικός
στις 27 του ίδιου μήνα.

Στον «πάγο» η έναρξη
της Super League
Σε μια προσπάθεια να βάλουν και

την κυβέρνηση στην εξίσωση, οι δέκα
από τις 14 ομάδες της Super League δεν

υπέγραψαν την προκήρυξη του επόμενου
πρωταθλήματος. Το έκαναν μόνο ο Ολυμπιακός
και οι τρεις που έχουν ήδη συμβόλαιο με τη Nova:
Άρης, Ατρόμητος και ΠΑΣ. Το σκεπτικό της άρνη-
σης είναι αν δεν τα βρουν με τη Nova ή την Cos-
mote TV, να μπει στο παιχνίδι και η κρατική ΕΡΤ. 

Χειροπέδες στον πρόεδρο της Μπενφίκα
Πρωτοφανές σκάνδαλο στην Πορτογαλία, καθώς συ-
νελήφθη ο ιδιοκτήτης (από το 2003) της Μπενφίκα
Λουίς Φελίπε Βιέιρα με τις κατηγορίες της υπεξαίρε-
σης, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της φορο-
διαφυγής. Ο Βιέιρα είναι ένας από τους τέσσερις πιο
ισχυρούς παράγοντες της οικονομίας στην Πορτογαλία
και ο Τύπος της χώρας αναφέρει ότι επίκειται κατάρ-
ρευση της Μπενφίκα, αν μπει στη φυλακή.

Ο Πανιώνιος είχε ραντεβού με την Ιστορία, αλλά… το έχασε. Γνώρισε την ήττα 1-0 από την Κηφισιά στη Νέα Σμύρνη και
παρέμεινε στη Γ’ Εθνική. Και ήταν μοναδική ευκαιρία για τους «κυανέρυθρους» να πάρουν την 1η θέση ή τη 2η στον όμιλο
των πλέι οφ και να προβιβαστούν απευθείας στη Super League 2, αφού η ενδιάμεση κατηγορία, η Football League, κα-
ταργήθηκε με τον νόμο Αυγενάκη. Μετά το τέλος του αγώνα στη Νέα Σμύρνη η πανιώνια οικογένεια ξέσπασε σε κλάμα-
τα, την ίδια στιγμή που οι παίκτες της Κηφισιάς έτρεχαν να παρηγορήσουν τους αντιπάλους τους. Ο Πανιώνιος υποβιβά-
στηκε στη Super League 2 τον Σεπτέμβριο του 2020, αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων δήλωσε αδυναμία να συμ-
μετάσχει και το αίτημά του να παίξει στην ερασιτεχνική Γ’ Εθνική έγινε δεκτό. Τελικά στη Super League 2 προκρίθηκαν η
Κηφισιά και ο Ηρόδοτος μία αγωνιστική προτού πέσει η αυλαία. 

Έχασε το ραντεβού 
με την Ιστορία ο Πανιώνιος 
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Βάπτιση με νονά
από το Χόλιγουντ 

• Την αποχώρησή της από τη σειρά

«Χαιρέτα μου τον πλάτανο» ανακοί-

νωσε η Μαίρη Σταυρακέλη.

• Με εκκεντρικό σούπερ σέξι
κορμάκι του Γάλλου Ζαν-Πολ

Γκοτιέ εμφανίστηκε η Ελένη

Φουρέιρα σε συναυλία της στη
Μαδρίτη.

• Από τις πίστες στον κινηματογράφο

ο Πέτρος Ίμβριος. Ο τραγουδιστής

θα παίξει στην ιστορική ταινία «Πέν-

τε» με θέμα το 1821.

• Στοπ στις εμφανίσεις του Νί-

κου Βέρτη σε παραλιακό κέντρο
διασκέδασης. Η επιχείρηση κα-

τεβάζει ρολά για το τριήμερο λό-
γω της έξαρσης των κρουσμά-

των Covid-19.

• Επιμένει ο Απόστολος Γκλέτσος:

«Η δήλωσή μου για το ψάρι είναι ιερή

και όποιος κατάλαβε κατάλαβε».

• «Σταματήστε το bullying για το

εμβόλιο.  Ο καθένας έχει την
άποψή του», έγραψε φρικαρι-

σμένος στο Ιnstagram ο σχεδια-
στής μόδας Βασίλειος Κωστέ-

τσος.

• Οριστικοί τίτλοι τέλους σήμερα για

τη «Φωλιά των Κούκου», με την πα-

ρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου να

αποχωρεί από το Star.

• Η προκλητική δήλωση της
Ιωάννας Τούνη πως έχει συνευ-

ρεθεί ερωτικά με γυναίκα έχει

ξεσηκώσει το Twitter!

• Θεσσαλονικιά κομπάρσος που

συμμετείχε στα γυρίσματα της χολι-

γουντιανής ταινίας «The Enforcer»

αποκάλυψε πως ο πρωταγωνιστής

Αντόνιο Μπαντέρας είναι φιλικός,

χαμογελαστός και μοιάζει 45άρης!

• Ο Βρετανός ποπ σταρ Ρόμπι

Γουίλιαμς και η σύζυγός του συ-

νεχίζουν τις διακοπές τους στις
Κυκλάδες με πολυτελέστατο

γιοτ.

A
ρωμα Χόλιγουντ στο αυριανό κοσμικό
baby bloom της νεαρής πριγκίπισσας
του εφοπλιστικού ζεύγους Ανδρέα και
Αθανασίας Στέγγου με νονά τη διάσημη

Αμερικανίδα σταρ Ντέμι Μουρ. Ο Νομός Λασιθίου
βρίσκεται επί ποδός τις τελευταίες εβδομάδες για
το χλιδάτο μυστήριο στη Μεγαλόνησο, προκειμένου
οι VIP προσκεκλημένοι από όλο τον κόσμο να γνω-
ρίσουν από πρώτο χέρι την κρητική φιλοξενία και να
γευτούν την τοπική γαστρονομική κουζίνα.

Τα πολυσυζητημένα βαφτίσια της μικρής κόρης
του ζεύγους Στέγγου, η οποία θα ονομαστεί
Αριάδνη-Ζωή, θα τελεστούν στην απο-
μονωμένη αμμώδη παραλία Ξερόκαμ-
πο της Σητείας, όπου έχουν στηθεί
ειδικές πολυτελείς κατασκευές για
τη μεγαλειώδη δεξίωση που θα σερ-
βίρει μέχρι και του... πουλιού το γά-
λα στις τεράστιες ροτόντες, τις στρω-
μένες με λευκά πανάκριβα τραπεζο-
μάντιλα, λουλούδια, κρυστάλλινα ποτήρια
και πορσελάνινα πιάτα. Εκτός από τη διεθνούς φή-
μης ηθοποιό και πρώην σύζυγο του πρωταγωνιστή
Άστον Κούτσερ, νονές θα είναι επίσης η Χριστίνα
Ψιλλίδου -σύζυγος του Δημήτρη Ψιλλίδη, invest-
ment banker στο Λονδίνο- και η Βερόνικα Φραν-
τζέσκου, σύζυγος του ιδιοκτήτη του μυκονιάτικου
«Nammos».

Ο επιτυχημένος millionaire Αντρέας Στέγγος με
το παραλιακό μεγαλοπρεπέστατο «παλάτι» στη
Βουλιαγμένη και το πανάκριβο διαμέρισμα στον πε-
ριβόητο λονδρέζικο «Πύργο» -πρώην ιδιοκτήτης
του τουριστικού συγκροτήματος «Πόρτο Καρράς»
στη Χαλκιδική- λέγεται πως υπέγραψε «ανοιχτή»
επιταγή για τα έξοδα της βάπτισης, επιθυμώντας
ένα δυνατό υπερθέαμα για το τρίτο του παιδί.

Αριστοκράτες, billionaires και εφοπλιστές είναι
προσκεκλημένοι στο μυστήριο, αφού ο επιχειρημα-

τίας διατηρεί τεράστιο κύκλο γνωρι-
μιών σε όλο τον κόσμο και στενούς
δεσμούς με σημαντικούς επιχειρημα-

τίες στην Ελλάδα. Βέβαια, από την
ατζέντα του δεν λείπουν διεθνούς φήμης

αστέρες του παγκόσμιου θεάματος, μεταξύ
των οποίων η Ντέμι Μουρ, με την οποία θα κουμπα-
ριάσει. Tην είχε φιλοξενήσει μαζί με τον πρώην σύ-
ζυγό της Άστον Κούτσερ τόσο στην Αθήνα όσο και
στο πολυτελέστατο ιδιόκτητο σαλέ του στην Αράχω-
βα. Η γνωριμία των δύο ζευγαριών είχε γίνει τυχαία
πριν από χρόνια σε νησί της Καραϊβικής και «κόλλη-
σαν» αμέσως, συνεχίζοντας τις συναντήσεις τους
πότε στη Νέα Υόρκη και πότε στο Μαϊάμι.

Η πρώην σύζυγος του διάσημου ηθοποιού
Μπρους Γουίλις λέγεται ότι κατέφθασε στο αερο-
δρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με το ιδιωτικό τζετ του Αν-
τρέα Στέγγου παρέα με την κόρη της Ράμερ. Οι δύο
γυναίκες, αφού επέλεξαν υπέροχα καφτάνια από
τους «Mi-Ro» για την περίσταση, παρουσία της Αθα-
νασίας Στέγγου ξεκίνησαν τον γύρο των Κυκλάδων
με σκάφος, προτού «δέσουν» στη Σητεία για τα λαμ-
περά βαφτίσια!



Ερωτευμένη ξανά Αγνώριστη σε παλιά φωτογραφία

Αναγνωρίζετε την πολύ γνωστή ηθοποιό; Εί-
ναι η Βίκυ Βολιώτη σε μια παλιά φωτογραφία
με κοντά κόκκινα μαλλιά για τις ανάγκες της
ταινίας «Τσαλαπετεινός του Wyoming».
Όπως αποκάλυψε, δέχτηκε τότε άπειρο bully-
ing: «Θεωρήθηκε πολύ ιδιαίτερο και εξεζητη-
μένο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το bullying που δε-
χόμουν. Με δείχνανε, με κοροϊδεύανε, με βρί-
ζανε για το χρώμα και το κούρεμα των μαλ-
λιών μου! Πώς είναι δυνατόν να δημιουργεί
τόσο θυμό και αντίδραση η εξωτερική εμφά-
νιση ενός ανθρώπου;».

Προπόνηση… με ρακέτες 

Σκληρή προετοιμασία της Μαρίας Σάκκαρη για το
Τόκιο με αντίπαλο τον… Κωνσταντίνο Μητσοτά-
κη! Το ερωτευμένο ζευγάρι ξεκουράζεται στον
μαγευτικό Μπάλο της Κρήτης λίγες μέρες πριν
από την αναχώρηση της κορυφαίας αθλήτριας
του τένις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ια-
πωνία. Η τενίστρια, μάλιστα, ανάρτησε βίντεο να
παίζει ρακέτες με τον γιο του πρωθυπουργού
σχολιάζοντας με χιούμορ: «Προετοιμασία για το
Τόκιο»! Το ζευγάρι φορώντας μαγιό και με φουλ
εξοπλισμό (ομπρέλα, ξαπλώστρες και ψυγειάκι)
πέρασε ένα υπέροχο απόγευμα.

Διπλό σέξι χτύπημα από την
καλλονή τραγουδίστρια Νάταλι
Θάνου και την αεροσυνοδό
αδελφή της, οι οποίες επέλεξαν
το νησί της Σαντορίνης για τις
καλοκαιρινές τους διακοπές.
Οι δίμετρες καλλονές πόζαραν
με τα μπικίνι τους και ανάλογο
styling όπως αρμόζει σε fa-
mous εγχώριες celebrities και
φωτογραφήθηκαν με φόντο τα
υπέροχα καταγάλανα νερά του
Αιγαίου.

Θλίψη για τον Ηρακλή 
Ο τετράποδος πιστός φίλος του Ευτύχη
Μπλέτσα δεν θα τον ακολουθεί πια στα τα-
ξίδια. H μασκότ της εκπομπής «Happy
Traveller», ο παιχνιδιάρης Ηρακλής, αρ-
ρώστησε ξαφνικά και πέθανε, προκαλών-
τας θλίψη στον παρουσιαστή και την οικο-
γένειά του. «Ο Ηρακλής δεν είναι πια μαζί
μας. Αρρώστησε απότομα και δεν μπορέ-
σαμε να τον σώσουμε. Είμαστε συντε-
τριμμένοι και προσπαθούμε να διαχειρι-
στούμε συναισθηματικά την κατάσταση»,
ανακοίνωσε στο Instagram.

Αδελφές να τις πιεις
στο ποτήρι 

Η
Χρύσα Καλπάκη, η πρώην σύζυγος του Ιωσήφ Μαρινάκη,
βρήκε τον έρωτα στην αγκαλιά του δημοσιογράφου
Γιώργου Ρουμελιώτη. Ύστερα από 14 χρόνια γάμου και
ένα πολιτισμένο διαζύγιο η εντυπωσιακή γυμνάστρια ζει

ένα παθιασμένο ειδύλλιο με τον αδελφό της γνωστής ηθοποιού Ευ-
δοκίας Ρουμελιώτη. Το ζευγάρι βρίσκεται σε καλοκαιρινές διακο-
πές και η πρώτη κοινή τους φωτογραφία κυκλοφόρησε μέσα από τα
προσωπικά τους social media. Και όσο εκείνη γελά και χαίρεται τον
ήλιο και τη θάλασσα, ο πρώην σύζυγός της αποκάλυψέ σε πρόσφα-
τη τηλεοπτική του συνέντευξη πως δεν περνάει καλά. «Δεν είμαι
ευτυχισμένος τώρα», δήλωσε ο ηθοποιός, εξηγώντας: «Οι στιγμές
που με κάνουν ευτυχισμένο είναι αυτές που περνάω χαλαρά, όπως
τότε που έκανα ελεύθερο κάμπινγκ, ξυπόλητος με παρεό πάνω στη
θάλασσα. Οι ευτυχισμένες στιγμές είναι αυτές που μπορώ να έχω
μαζί μου μια καλή σύντροφο». 
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Και του ’κανε ένα μαλλί!
Φρέσκος φρέσκος και με νέο λουκ πόζαρε ο Άκης Πετρετζίκης
στον διαδικτυακό του λογαριασμό στο Instagram λίγες μέρες μετά
την άφιξη του γιου του. Ο τηλεμάγειρας, ως νέος μπαμπάς, αποφά-
σισε να αποχωριστεί τα μακριά του μαλλιά και κάθισε στην καρέκλα
του μπαρμπέρη! «Φρεσκαδούρα, κουρεμένος και πατέρας τρελα-
μένος… έκανα και ρίμα!», σχολίασε ο σεφ.



Κ
αι ξαφνικά, βλέπουμε το πρόσωπό μας
πρησμένο. «Τι μπορεί να φταίει;» σκε-
φτόμαστε. Άλλες φορές οι αιτίες είναι
προφανείς, άλλες, πάλι, όχι. Για παρά-

δειγμα, το πρωί που ξυπνάμε το πρόσωπο μοιάζει
συχνά πρησμένο λόγω της πίεσης η οποία ασκείται
πάνω του από το μαξιλάρι στη διάρκεια του ύπνου.
Ωστόσο, το πρήξιμο μπορεί να έχει πολλές άλλες
αιτίες, από τραυματισμούς και αλλεργικές αντι-
δράσεις μέχρι μολύνσεις. 

«Το πρήξιμο του προσώπου οφείλεται σε συσ-
σώρευση υγρού (οίδημα) ή σε φλεγμονή στους
ιστούς του. Μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε
σημείο του, αλλά συνήθως είναι πιο εμφανές στη
μία πλευρά, στα χείλη, στα μάγουλα ή και στα βλέ-
φαρα. Μπορεί, όμως, να επεκτείνεται και στην πε-
ριοχή του λαιμού ή, σπανιότερα, να προσβάλλει
ολόκληρο το πρόσωπο», επισημαίνει ο δρ Μάρκος
Μιχελάκης, δερματολόγος - αφροδισιολόγος .
«Εάν δεν έχει προηγηθεί τραυματισμός που να
εξηγεί το πρήξιμο στο πρόσωπο, οι πιθανές αιτίες
είναι πάρα πολλές. Συνήθως δεν είναι απειλητικές
για τη ζωή, αλλά υπάρχουν μερικές καταστάσεις
που χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα»,
αναφέρει ο γιατρός και μας εξηγεί πιθανές αιτίες
πρηξίματος. Ο υποθυρεοειδισμός είναι μία από τις
ορμονικές διαταραχές που μπορεί να οδηγήσει σε
πρήξιμο στο πρόσωπο. Σε τέτοια περίπτωση, το
δέρμα του θα είναι επίσης ξηρό. Μία άλλη ενδο-

κρινική πάθηση που μπορεί να οδηγήσει σε πρήξι-
μο του προσώπου είναι το σύνδρομο Cushing. Εί-
ναι μία σπάνια νόσος, που προκαλείται από την
υπερπαραγωγή κορτιζόλης (κορτιζόνης) στον ορ-
γανισμό. Αν πάσχετε από τροφική αλλεργία (π.χ.,
στα ψάρια, τα θαλασσινά, τους ξηρούς καρπούς
κ.λπ.), ο οργανισμός σας θα αντιδρά έντονα κάθε
φορά που θα εκτίθεται σε αυτά. Η τροφική αλλερ-

γία σε άτομα που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία μπο-
ρεί να είναι επικίνδυνη για τη ζωή, όταν προκαλεί
οίδημα προσώπου και λάρυγγα (αλλεργικό σοκ ή
αναφυλαξία). Ορισμένα φάρμακα έχουν ως ανεπι-
θύμητη ενέργεια το πρήξιμο στο πρόσωπο. Μεταξύ
αυτών συμπεριλαμβάνονται αντιυπερτασικά, κορ-
τικοστεροειδή, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη,
φάρμακα για τον διαβήτη, η κορτιζόνη κ.λπ. Η
φλεγμονή στα μάτια που προκαλείται από αλλερ-
γιογόνα, όπως η γύρη, τα ακάρεα, η οικιακή σκόνη,
τα σπόρια της μούχλας κ.λπ., μπορεί να προκαλέ-
σει οίδημα σε μεγάλο τμήμα του προσώπου. Τα μά-
τια μπορεί επίσης να είναι κόκκινα, να «τρέχουν»
(δακρύρροια) και να προκαλούν αίσθημα καύσου
(κάψιμο). Το πρήξιμο στη μία πλευρά του προσώ-
που που συνοδεύεται από έντονο πόνο μπορεί να
οφείλεται σε απόστημα ή λοίμωξη στα δόντια ή στα
ούλα. Η ιγμορίτιδα είναι φλεγμονή ή λοίμωξη σε
έναν ή περισσότερους από τους παραρρίνιους
κόλπους (ιγμόρεια). Μπορεί να προκληθεί από
ιούς, βακτήρια ή αλλεργίες. Και αυτή μπορεί να
προκαλέσει πρήξιμο στο πρόσωπο, στην πλευρά
όπου βρίσκεται το προσβεβλημένο ιγμόρειο.
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Γιατί ππρήστηκε το πρόσωπό μου; 

kpapakosto@yahoo.gr

Οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές, 
από τραυματισμούς και αλλεργικές
αντιδράσεις, μέχρι μολύνσεις…

Προσοχή στον ήλιο! 
Αιτία πρηξίματος του προσώπου, ειδικά
το καλοκαίρι, είναι το ηλιακό έγκαυμα.
Δεν χρειάζεται υπερβολική έκθεση στον
ήλιο για να υποστεί κάποιος έγκαυμα στο
πρόσωπο. Κάποιοι άνθρωποι με μεγάλη
ευαισθησία στην ηλιακή ακτινοβολία καί-
γονται ακόμα κι αν εκτεθούν στον ήλιο για
λίγα λεπτά. Όταν το έγκαυμα είναι σοβα-
ρό, προκαλεί πόνο, ξηροδερμία, φλύκται-
νες και πρήξιμο. Πολλοί άνθρωποι πα-
ρουσιάζουν κόκκινο, πρησμένο δέρμα
στο πρόσωπο, όταν αυτό έρθει σε επαφή
με κοσμήματα, καλλυντικά, ορισμένα φυ-
τά κ.λπ. Η αντίδραση αυτή είναι αλλεργι-
κής φύσης και λέγεται δερματίτιδα εξ
επαφής.

Δρ Μάρκος Μιχελάκης, δερματολό-
γος - αφροδισιολόγος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

ΟΚρόνος βρίσκεται στο ζώδιο του Υδροχόου.
Επίσης ο Δίας, παρότι πέρασε για λίγο από
τους Ιχθύς, γυρνάει πίσω στον Υδροχόο και

μένει έως το τέλος του χρόνου. Η όλη αυτή πλανη-
τική σύνθεση αποτελεί σχήμα οξύμωρο, ενώ είναι
αρκετά πολύπλοκη ως προς την εξήγησή της. 

Από τη μια ο Ουρανός σχηματίζει αρνητική γω-
νία με τον Κρόνο (τετράγωνο). Από την άλλη,
όμως, ο Κρόνος είναι… αίμα από το αίμα του πα-
τέρα του, Ουρανού. Η σύνδεση αλλά και η σύγ-
κρουση μεταξύ τους μας παραπέμπουν ευθέως
στον μύθο του σφετερισμού του ουράνιου θρόνου
από τον Κρόνο. Παράλληλα, ο Δίας ήταν αυτός
που, με τη σειρά του, νίκησε τον Κρόνο, τον εκ-
θρόνισε και τον εξοβέλισε από την εξουσία. Στην
αρχή, τουλάχιστον, του 2021 οι δυο τους (Δίας και
Κρόνος) συμπορεύονται στο ίδιο ζώδιο! Με απλά
λόγια, οι τρεις «βασιλιάδες» βρίσκονται σε στενή
προσέγγιση αλλά και σε… διάταξη μάχης μεταξύ
τους, κάτι που «μυρίζει» άγριο πόλεμο! 

Ο Δίας ήταν ο θεός του ουρανού, του νόμου, της
τάξης και της δικαιοσύνης. Σύμβολά του είχε τον
κεραυνό, τον αετό και τη δρυ. Ο Δίας ή Ζεύς, σύμ-
φωνα με την αρχαία ελληνική Θεογονία, ήταν ο
«πατέρας των θεών και των ανθρώπων» αλλά και
ο αρχηγός των Ολυμπίων. 

Ο Τιτάνας Κρόνος απέκτησε πολλά παιδιά με τη
Ρέα: την Εστία, την Δήμητρα, την Ήρα, τον Πλού-
τωνα και τον Ποσειδώνα, αλλά τα κατάπιε όλα τη
στιγμή που γεννήθηκαν, αφού είχε μάθει από τη
Γαία και τον Ουρανό ότι ο γιος του θα τον ανατρέ-
ψει, όπως ο ίδιος είχε κάνει στον δικό του πατέρα.
Όταν ο Δίας επρόκειτο να γεννηθεί, η Ρέα ζήτησε
από τη Γαία να επινοήσει ένα σχέδιο για να τον
σώσει, έτσι ώστε ο Κρόνος να τιμωρηθεί για τις
πράξεις του ενάντια στον πατέρα του Ουρανό και
τα παιδιά του. Η Ρέα γέννησε τον Δία, αλλά ξεγέ-
λασε τον Κρόνο, δίνοντάς του να καταπιεί μια πέ-
τρα τυλιγμένη σε σπάργανα. Κατόπιν, έκρυψε τον
Δία σε μια σπηλιά στο όρος Ίδη της Κρήτης, όπου
ανατράφηκε από μια κατσίκα, την Αμάλθεια. Οι
Κουρήτες στρατιώτες χόρευαν, φώναζαν και χτυ-
πούσαν τα δόρατα στις ασπίδες τους, έτσι ώστε ο
Κρόνος να μην ακούσει το κλάμα του μωρού. 

Ο Δίας, μετά την ενηλικίωση του, ανάγκασε τον
Κρόνο να ξεράσει πρώτα την πέτρα και στη συνέ-
χεια όλα τα αδέλφια του, με την αντίστροφη σειρά
της κατάποσης. Σύμφωνα με ορισμένες εκδοχές
του μύθου, η Ωκεανίδα Μήτις έδωσε στον Κρόνο
ένα εμετικό για να τον αναγκάσει να ξεράσει τα
μωρά. Μαζί με τα αδέλφια του, με τους Γίγαντες,
τους Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες, ανέτρεψε
τον Κρόνο και τους άλλους Τιτάνες στον αγώνα
που ονομάστηκε Τιτανομαχία. Στις περισσότερες
παραδόσεις είναι παντρεμένος με την Ήρα, αν και
στο μαντείο της Δωδώνης ως σύζυγός του αναφε-
ρόταν η Διώνη. Οι ερωτικές του περιπέτειες του
ήταν αμέτρητες. Αυτό οδήγησε στη γέννηση πολ-
λών θεών ή ηρωικών απογόνων. Ο Δίας άλλαζε
συχνά μορφή για να πλησιάσει τις ερωμένες του
και να ενωθεί μαζί τους.

Κατά τον Ησίοδο, πρώτη σύζυγος του Δία ήταν
η ελκυστική Μήτις, θεά της γνώσης. Ο Δίας, όμως,
πήρε χρησμό ότι από τον γιο της Μήτιδος μια μέρα
θα εκθρονιζόταν, όπως ο πατέρας του (Κρόνος)
και ο παππούς του (Ουρανός). Επειδή, όμως, ακό-
μα και η μέθοδος του Κρόνου είχε αποδειχθεί
αναποτελεσματική, αποφάσισε να μην σκοτώσει
τα παιδιά του, αλλά την ίδια τη Μήτιδα, προτού αυ-
τή προλάβει να γεννήσει. Την κατάπιε, όπως είχε
κάνει ο Κρόνος με τα παιδιά της Ρέας. Η Μήτις,
όμως, ήδη εγκυμονούσε την Αθηνά, με αποτέλε-
σμα να πιάσει τρομερός πονοκέφαλος τον Δία. Ο
Ήφαιστος, σπεύδοντας να βοηθήσει με τα εργα-
λεία του, συνέβαλε στη γέννηση της Αθηνάς, η
οποία ξεπήδησε πάνοπλη μέσα από το κεφάλι του
πατέρα της.

Ο Δίας ανέκαθεν συνδεόταν με τη Μετεωρολο-
γία και τον καιρό, ως ελεγκτής της αστραπής, του
κεραυνού και της βροχής. Ήταν ο δυνατότερος
και σπουδαιότερος όλων των μυθολογικών όν-
των. Ο Θεόκριτος, περίπου το 265 π.Χ., έγραψε:
«Άλλοτε είναι καθαρός ο Δίας και άλλοτε βρέχει».
Στο ομηρικό έπος της Ιλιάδος έστελνε τους κε-
ραυνούς στους εχθρούς του. Συνεπώς ο Δίας στον
Υδροχόο (αέρας, ατμόσφαιρα) έφερε και θα φέ-
ρει ακραία καιρικά φαινόμενα και γεωλογικές
καταστροφές.

Κριός
(21/3-20/4)
Η σημερινή Σελήνη μπορεί να σας
ενθαρρύνει να ξεκουραστείτε.
Χρειάζεται προσπάθεια για αντι-
κειμενικότητα, ακόμα κι αν πρέ-
πει να τη βρείτε από κάποιον άλ-
λο. Εάν κυνηγάτε κάτι που δεν
σας έρχεται, ίσως χρειαστεί να
πάρετε μια ανάσα… 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ενδεχομένως να είστε λίγο ευαί-
σθητοι σε κάθε σχόλιο που γίνεται.
Ενώ είστε γενικά κουρασμένοι,
κάποια ευθύνη από καιρό σε καιρό
μπορεί να σας βοηθήσει να διατη-
ρήσετε τα κεκτημένα σας. Δημι-
ουργική και ευχάριστη ενέργεια
από οικείους. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αντιμετωπίστε τις ανησυχίες σας
και λάβετε πρακτικά μέτρα για να
ξεπεράσετε προβλήματα. Η Σελή-
νη όλη μέρα σάς βοηθάει σε αυτό
το ζήτημα. Μπορεί να αισθάνεστε
ότι είστε ιδιαίτερα προστατευμέ-
νοι ή φροντισμένοι από κάποιον
που είναι σημαντικός για εσάς. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με τη Σελήνη στο ζώδιό σας,
μπορείτε εύκολα να κάνετε το
δικό σας και να ικανοποιήσετε
τις επιθυμίες σας. «Εργαστεί-
τε» συναισθηματικά. Έτσι θα
είστε σε θέση να καταλάβετε
πραγματικά τι θέλετε. Είναι κα-
λή μέρα για τα προσωπικά σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Τα συναισθήματα εμβαθύνουν σή-
μερα, καθώς τείνετε να επιθυμείτε
κάτι περισσότερο από μια απλή
συζήτηση. Αναζητάτε μια βαθύτε-
ρη σύνδεση με κάποιον άλλον.
Μια επιθυμία να μάθετε περισσό-
τερα μπορεί να είναι πολύ δυνατή
σήμερα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ίσως να αισθάνεστε ότι είστε ενω-
μένοι και συμβατοί με τους γύρω
σας σήμερα. Να πάτε με τη ροή των
πραγμάτων, αντί να ανησυχείτε για
λεπτομέρειες. Κάντε ένα διάλειμ-
μα από τη συνηθισμένη ρουτίνα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μπορείτε να επωφεληθείτε σε
θέματα σχέσεων, σε συναισθη-
ματικά ζητήματα και στο πώς
μπορεί να σας επηρεάζουν στο
παρόν. Σήμερα αναζητάτε το μι-
κρό επιπλέον σπινθήρισμα,
προσθέτοντας συναισθηματικό
χρώμα στη μέρα σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μπορεί να υπάρξουν κάποιοι
περισπασμοί. Προσπαθήστε να
μη «διαιρέσετε» την προσοχή
σας και να μην κάνετε πολλά
διαφορετικά πράγματα ταυτο-
χρόνως, για να μην αγχωθείτε.
Ζήστε τη στιγμή, για να γλιτώσε-
τε τη σύγχυση ή την ένταση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μπορεί να είναι μια καλή ιδέα να
κάνετε έναν διαχωρισμό ανάμε-
σα στο «θέλω» και το «πρέπει»
για καλύτερα αποτελέσματα,
αφού είναι πολύ εύκολο να επι-
τρέψετε τη διάσπαση της προσο-
χής σας σήμερα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μπορεί να ξαναβρείτε τη χαμένη
σας σύνδεση με το πρόσωπο που
αγαπάτε, αλλά πρέπει να επικεν-
τρωθείτε όχι μόνο στη δική σας ευ-
τυχία, αλλά και στη δική του. Είναι
εύκολο να ξεπεράσετε δυσκολίες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Κάντε μεγαλύτερη προσπάθεια
για να φροντίσετε την υγεία σας,
τόσο τη σωματική όσο και την
ψυχική. Κάντε ένα διάλειμμα από
τις καθημερινές απαιτήσεις και
αισθανθείτε καλά ασχολούμενοι
με ό,τι σας αρέσει. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Συνολικά, είστε προσανατολι-
σμένοι προς τη βοήθεια άλλων,
με τη Σελήνη στον τομέα των
πνευματικών ζητημάτων. Αυτό
είναι ιδιαίτερα καλό για σας τώ-
ρα. Μπορείτε να απολαύσετε στο
έπακρο μικρές ρουτίνες. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΔίας στον Υδροχόο: Σύγκρουση
εξουσιών, ακραία καιρικά 
φαινόμενα και καταστροφές
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Δ
εν είναι πολύς καιρός, όταν το τρίτο κύμα
της πανδημίας έδειχνε στην αναμέτρησή
του με τους εμβολιασμούς σημάδια κό-

πωσης, που κάναμε προβλέψεις για την επιστρο-
φή στην κανονικότητα. Ποια θα είναι η κατάσταση
της οικονομίας; Πώς μετά την υγειονομική κρίση
θα ορθοποδήσουμε; Ποιες πολιτικές θα ακολου-
θήσουμε ώστε να αξιοποιήσουμε τα επιτεύγματα
στην τηλεργασία, την τηλεκπαίδευση, τη βίαιη,
έστω, προσαρμογή μας στη νέα εποχή; Η μετάλλα-
ξη Δέλτα, γνωστή και ως ινδική, τα άλλαξε όλα αυ-
τά. Αν όχι «εν μια νυκτί», σε λίγες μόνο μέρες, πα-
ρότι οι κυβερνήσεις χρειάστηκαν περισσότερο
χρόνο για να συνειδητοποιήσουν τη νέα εμπλοκή.
Η ραγδαία εξάπλωσή της απέδειξε για μια ακόμη
φορά ότι η πανδημία δεν γνωρίζει σύνορα ούτε
αναχαιτίζεται με απαγορεύσεις. Στην καλύτερη
περίπτωση παρεμποδίζεται. Όσο η κοινωνία αντέ-
χει και οι πολίτες συνεργάζονται.

Το σημαντικότερο, όμως, μήνυμα της μετάλλα-
ξης Δέλτα είναι ότι οι εμβολιασμοί στις αναπτυγ-
μένες χώρες, ακόμη και στην υποθετική περίπτω-
ση που ορισμένες επιτύχουν το υψηλό τείχος ανο-
σίας, δεν αρκούν. Όσο οι προηγμένες, οι οικονομι-
κά ισχυρές χώρες αντιμετωπίζουν εμβολιαστικά
αφ’ υψηλού χώρες της Αφρικής ή της Ασίας που
δεν έχουν πού την κεφαλήν κλίναι, η σημερινή ή η
επόμενη πανδημία και οι μεταλλάξεις τους θα
απειλούν σοβαρά την υγεία και την ευμάρεια της
Δύσης. Το γεγονός ότι το 75% της παγκόσμιας πα-

ραγωγής εμβολίων απορροφήθηκε από ελάχιστα
κράτη (κάποιοι μιλούν για δέκα!) είναι αποκαλυ-
πτικό. Η δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρος, η Αφρική
με πληθυσμό 1,3 δισ., είχε πραγματοποιήσει έως
τον Απρίλιο μόνο το 2% των παγκόσμιων εμβολια-
σμών. Στον εγωισμό των πλουσίων έναντι των
φτωχών προστίθεται η έλλειψη υποδομών υποδο-
χής και συντήρησης των εμβολίων, με αποτέλεσμα
χιλιάδες (αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες) δόσεις να
καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων. Όπως
συνέβη στο Μαλάουι, το οποίο, όμως, κατάφερε να
έχει ποσοστό εμβολιασμού 1,20 ανά εκατό κατοί-
κους. Τα ποσοστά για την Ουγκάντα και τη Νιγηρία
ήταν 0,43 και 0,47 αντίστοιχα!

Συνεπώς, παρά τις αντιδράσεις των Γερμανών, η
πρόταση Μπάιντεν για αναστολή της πνευματικής
ιδιοκτησίας για τις πατέντες των εμβολίων θα έλ-
θει και πάλι στην επικαιρότητα. Και ίσως τότε οι
συνθήκες θα επιβάλουν την αντιμετώπισή της με
οπτική που θα έχει σχέση με το μακροπρόθεσμο

αντί του βραχυπρόθεσμου κέρδους, το οποίο δεν
θα είναι μόνο οικονομικό. Οι Αμερικανοί, όπως
συνέβη άλλωστε με την οικονομική κρίση, δεί-
χνουν πιο καινοτόμοι, πιο τολμηροί στους προβλη-
ματισμούς και τις αποφάσεις τους, από τους Ευ-
ρωπαίους, οι οποίοι, παρότι στην αρχή αντιμετώ-
πισαν από κοινού το πρόβλημα της πανδημίας, εν
συνεχεία επιδόθηκαν σε εσωτερικές αναμετρή-
σεις με βάση τα εθνικά τους, κατά κύριο λόγο,
συμφέροντα.

Είναι θετικό ότι στην Ελλάδα, παρά την αρχική
αισιοδοξία ότι η πανδημία ξεπεράστηκε, προσγει-
ωνόμαστε στην πραγματικότητα. Το αποδεικνύουν
τα μέτρα που λαμβάνονται παρά τις γκρίνιες αυτών
που, για τους συνήθεις μικροπολιτικούς λόγους,
κατηγορούν την κυβέρνηση για παλινωδίες. Όταν
χώρες με απολύτως επιτυχημένα εμβολιαστικά
προγράμματα επαναφέρουν μέτρα όπως τη χρήση
μάσκας, είναι απορίας άξιο τι εξυπηρετεί το αντι-
πολιτευτικό άγχος κομμάτων τα οποία, κλείνοντας
τα μάτια στην ανησυχία της κοινωνίας, ασκούν πο-
λιτική καταφεύγοντας, αντί προτάσεων και επιχει-
ρημάτων, σε επίθετα. Υπό αυτή την έννοια, η πρω-
τοβουλία του ΚΙΝ.ΑΛ. να αναλάβει δράση υπέρ
των εμβολιασμών επιβάλλεται να βρει μιμητές. Θα
ήταν θετικό τα πολιτικά κόμματα, όπως και προχ-
θές στην αρθρογραφία της η διεύθυνση της «Poli-
tical» πρότεινε, να αναλάβουν κοινή δράση υπό
την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας στην
κατεύθυνση αυτήν.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Όσο τα οικονομικά ισχυρά κράτη 
αντιμετωπίζουν εμβολιαστικά 
αφ’ υψηλού τις φτωχές χώρες της
Αφρικής και της Ασίας, η σημερινή 
και η αυριανή πανδημία θα απειλούν
σοβαρά την ευμάρεια της Δύσης...

Η κανονικότητα αργεί να επιστρέψει

Τ
ελικά κάποιοι δεν διδάσκονται από τα λάθη
του παρελθόντος. Είναι οι ίδιοι που κάποτε
μας έλεγαν «ψηφίζουμε… όχι για να τσι-

μεντώσουμε το… ναι». Είναι οι ίδιοι που θεωρούν
ότι μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση πάνω στην
πανδημία. Είναι οι ίδιοι που ποτέ δεν παραδέχτη-
καν ότι έκτισαν καριέρες πάνω στο ψέμα και τη δί-
ψα ενός λαού για δικαιοσύνη και ανεξαρτησία,
όταν τα μνημόνια τους έπνιγαν. Βάζουν τα πάντα
στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει ο Χάρος. Έτσι
έγινε και με τις μάσκες. Και αρχίζουν να την πυρο-
βολούν, γιατί, λέει, δεν άκουσε τους ειδικούς και
είπε στους πολίτες να τις πετάξουν. Τι είπαν, όμως,
η κυβέρνηση και οι ειδικοί; 

Στις 23 Ιουνίου ο υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδα-
λιάς ανακοίνωσε ύστερα από ομόφωνη απόφαση
της Επιτροπής των Επιστημόνων: «Αναφορικά με
το αίτημα για την αναστολή υποχρέωσης χρήσης
μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, όπου δεν σημει-
ώνεται συνάθροιση ή συγχρωτισμός, τα μέλη της
Επιτροπής, όπως ανέφεραν οι καθηγητές μας,
ομόφωνα εισηγήθηκαν θετικά και η κυβέρνηση
αποφάσισε τα εξής: τη διατήρηση της υποχρεωτι-

κής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους χω-
ρίς εξαιρέσεις και τη δυνατότητα κυκλοφορίας σε
εξωτερικούς χώρους χωρίς μάσκα, εφόσον δεν
υπάρχουν συγχρωτισμοί και συνωστισμοί».

Στην ίδια ενημέρωση η καθηγήτρια Παιδιατρικής
Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου δήλωσε: «Η Επι-
τροπή μας εισηγήθηκε τη διατήρηση της υποχρεω-
τικής χρήσης μάσκας σε όλους τους δημόσιους
εσωτερικούς χώρους, χωρίς εξαιρέσεις, αλλά και
στους εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει συγ-
χρωτισμός. Συνεπώς εισηγούμαστε τη μη χρήση
της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, αποκλειστικά
και μόνο εκεί όπου δεν παρατηρείται συγχρωτι-
σμός. Η Επιτροπή μας πιστεύει ότι η χρήση της μά-

σκας αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο ατομικής
προστασίας μας έναντι του κορονοϊού. Σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θα θέλαμε να δοθεί το μήνυμα ότι πε-
τάμε τις μάσκες». Αυτά είπαν οι ειδικοί και η κυ-
βέρνηση. Αυτά επανέλαβε και χθες η κυρία Παπα-
ευαγγέλου. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Δεν εί-
παν, δηλαδή, ποτέ «βγάλτε τις μάσκες». Αλλά η αν-
τιπολίτευση άλλα κατάλαβε, ως συνήθως, στη λογι-
κή «άσπρο λέει η κυβέρνηση, μαύρο εμείς». Και
αφού δεν μπορούμε να πείσουμε με πολιτικά επι-
χειρήματα, θα κάνουμε πόλεμο φθοράς κόντρα στη
λογική. Θα προσαρμόσουμε τις απόψεις σε αυτό
που κάνει ζημιά στους κυβερνώντες και φυσικά
στους πολίτες, οι οποίοι να θυμίσουμε ότι είχαν πε-
τάξει τις μάσκες προτού το πουν οι ειδικοί. Διότι με
40 βαθμούς και βάλε στους δρόμους δεν τις αντέχει
κανείς. Αλλά κάποιοι φαίνεται ότι ζουν σε άλλη χώ-
ρα. Τελικά θα μας πουν την πρότασή τους. Διότι αν
δεν θέλουν να ακούμε τους ειδικούς, ας μας πουν
τις προτάσεις τους για να ακούσουμε αυτούς. Να
φορούν οι πολίτες τις μάσκες ή όχι; Ε, από τη στιγμή
που μιλούν συνεχώς για την επιχείρηση πειθούς
αντί... προνομίων, δεν μας λένε ακόμη και σήμερα
αν έχουν πείσει τον Πολάκη;

Παιχνίδια με τις μάσκες και τη λογική μας

Η αντιπολίτευση άλλα κατάλαβε, 
ως συνήθως, στη λογική «άσπρο λέει 
η κυβέρνηση, μαύρο εμείς». Και αφού 
δεν μπορούμε να πείσουμε με πολιτικά
επιχειρήματα, θα κάνουμε πόλεμο 
φθοράς κόντρα στη λογική


