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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Ποιος 
χρειάζεται αυτό 
το πόθεν έσχες;

Χριστιανοί 
στα λόγια 

και στα χαρτιά...

I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΕΛ. 13

EΡΕΥΝΑ-ΣΟΚ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟY
ΣΥΛΛOΓΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤEΣ!

ΠOΤΕ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕI
ΤΟ ΕΠIΔΟΜΑ
ΑΝΕΡΓIΑΣ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ 24ΩΡΑ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 
ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 14

Γράφουν

Το φλιτζάνι 
της πανδημίας

ΝΙΚΟΣ ΙΩΣΗΦ

Εργάζεστε κατά τη διάρκεια 
των διακοπών σας; 
Σταματήστε το!

Ν. ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤΗ

ΣΕΛ. 7

ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ
με ονοματεπώνυμο!
Αφού ΘΑ βάλει (αν γίνει κυβέρνηση) στα ΑΕΙ 20.000 μαθητές που δεν πέρασαν, τώρα
προτείνει λόγω καύσωνα να καταστεί η Δευτέρα αργία για να κάνουμε τριήμερο!

ΠΛΟYΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟI

Ο Αλέξης Τσίπρας
γυρίζει το ρολόι
της πολιτικής 
χρόνια πίσω

Τι δήλωσαν 
οι αρχηγοί 
και τα... 
πρόσωπα-
φωτιά

ΤΑ ΠΡΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΣΕΛ. 3-6

ΣΕΛ. 2, 12

ΣΕΛ. 13ΠΟΙΑ ΝΗΣΙA ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ TON XAΡΔΑΛΙΑ



«E
ξις δευτέρα φύσις» («η συνήθεια είναι
η δεύτερη φύση του ανθρώπου») έλε-
γε ο Αριστοτέλης και είχε δίκιο, αν
κρίνουμε από τα όσα λέει και πράττει

τις τελευταίες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας. Σαν κάτι να
τον τσίμπησε και αντί να γυρίσει το ρολόι μπροστά,
όπως του ζήτησαν οι πολίτες στις εκλογές του 2019,
εκείνος αποφάσισε να το γυρίσει πίσω. Στην εποχή
που έσκιζε τα μνημόνια, που βαρούσε τα νταούλια,
έστελνε την Τρόικα σπίτι της και έταζε στους πάντες
τα πάντα. 

Αφού πριν από λίγες ημέρες υποσχέθηκε ότι αν γί-
νει κυβέρνηση θα βάλει στα πανεπιστήμια όσους δεν
μπόρεσαν να μπουν, κάπου 20.000 υποψηφίους,
χθες ξεπέρασε τον εαυτό του.

Έταξε στους πολίτες τριήμερο προτείνοντας να

κηρυχθεί η Δευτέρα ημέρα αργίας, λόγω καύσωνα.
Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης είχε επικοινωνία με τον διευθυντή και
πρόεδρο του Δ.Σ. του Αστεροσκοπείου Αθηνών κα-
θηγητή Μανώλη Πλειώνη ενόψει του πρωτοφανούς
κύματος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα μας τις
επόμενες μέρες και όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας σε
ανακοίνωσή του: «Η γνώμη τους είναι ότι τα μεγάλα
αστικά κέντρα θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλή-
ματα και ενδεχομένως να χρειαστεί τις κρίσιμες ερ-
γάσιμες μέρες και ιδίως την προσεχή Δευτέρα να
κηρυχθεί αργία, ώστε να μείνει προστατευμένος ο
πληθυσμός»! 

Δικαίως αμέσως μετά κυβερνητικά στελέχη τόνι-
ζαν: «Ο επερχόμενος καύσωνας, όπως προβλέπουν
οι επιστήμονες, θα αποτελέσει μια δοκιμασία για

όλους. Η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή σε όλες τις
υπηρεσίες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αν-
τιμετώπιση των συνέπειών του και έχει θέσει σε επι-
φυλακή κρίσιμους τομείς της κρατικής μηχανής. 

Αποτελεί, όμως, ταυτόχρονα και ένα τεστ πολιτικής
σοβαρότητας, στο οποίο ξανά δεν πιάνει τη βάση ο κ.
Τσίπρας, ο οποίος ζητάει… να κηρυχθεί αργία η Δευ-
τέρα. Γιατί όχι μόνο η Δευτέρα; Και με ποια καιρικά
φαινόμενα θα κηρύσσονται αργίες; Μόνο με καύσω-
να ή και με χιόνι ή με χαλάζι; Λαϊκισμός και γραφικό-
τητα πάνε χέρι χέρι».

Εμείς θα λέγαμε ότι κατανοούμε την αγωνία του κ.
Τσίπρα να ξεκολλήσει δημοσκοπικά. Ακόμη και τον
φόβο του να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Αλλά το να
επιλέξει να γίνει ξανά Μαυρογιαλούρος θα είναι τρα-
γικό και για την Κεντροαριστερά και για τον τόπο…
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Ο Τσίπρας σε ρόλο… Μαυρογιαλούρου!
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Κυριάκος
Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης στην από κοινού δήλωσή του με
τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-
Μητσοτάκη, δηλώνει εισοδήματα
ύψους 82.021,81 ευρώ εκ των οποίων
οι 11.800 ευρώ από ακίνητα. 

Η σύζυγος του πρωθυπουργού δή-
λωσε το 2020, για τη χρήση του 2019,
συνολικά εισοδήματα ύψους 64.671,95
ευρώ, 36.671 ευρώ από μισθωτές υπη-
ρεσίες και 28.000 ευρώ από ακίνητα.

Το ζεύγος Μητσοτάκη δηλώνει συνο-
λικά 31 ακίνητα, διαμερίσματα, μονο-
κατοικίες, καλλιέργειες και αποθήκες
στα Χανιά, τις Κυκλάδες, την Αθήνα και
τη Γλυφάδα. Από τα 31 ακίνητα, τα 24
είναι στο όνομα του Κυριάκου Μητσο-
τάκη και τα 7 ανήκουν στη σύζυγό του.

Ο κ. Μητσοτάκης κατέχει μερίδια

αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP αξίας
17 χιλ. δολαρίων και 7,5 χιλ. ευρώ. Σε
ελληνικές τράπεζες οι καταθέσεις του
ανέρχονται σε περίπου 5.500 ευρώ.

Η σύζυγός του διαθέτει επίσης 249.823
ευρώ και 177.711 δολάρια σε τράπεζες του
εξωτερικού και του εσωτερικού και 3 θυ-
ρίδες σε ελληνική τράπεζα. 

Όσον αφορά δανειακές υποχρεώ-
σεις, η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι-
Μητσοτάκη εμφανίζει οφειλή περίπου
10.000 ευρώ από πιστωτική κάρτα,
υπόλοιπο δανείου 45.514 ευρώ (από
αρχικό ποσό 68.222 με ημερομηνία
δημιουργίας υποχρέωσης 28/6/2013)
και συμμετοχή κατά 1/3 σε υπόλοιπο
847.470 ευρώ από αρχικό δάνειο
900.000 ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζε-
ται κατά 1/4 συνοφειλέτης σε υπόλοιπο
δανείου 250.443 (από αρχικό ποσό
600.000 ευρώ). 

Συνοφειλέτης κατά 1/2 σε υπόλοιπο

4.961 ευρώ από αρχικό δάνειο 150.000
ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ προς
την κυρία Αλεξάνδρα Gourdain που
δημιουργήθηκε το 2018. Ο πρωθυ-
πουργός διατηρεί τη συμμετοχή του
στην ΚΗΡΥΞ Α.Ε., ενώ η σύζυγός του
στις εταιρείες Zeus + ΔΙΟΝΕ Α.Ε. με
24,4% και Μ. Γκραμπόφσκι Α.Ε. κατά
50%.

Ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής αν-
τιπαράθεσης επιδιώκει να κρατήσει
την υπόθεση με το πόθεν έσχες του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.  

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των
φετινών δηλώσεων, η αξιωματική αντι-
πολίτευση ζητά «σαφείς απαντήσεις
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη», επιση-
μαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός εξακο-
λουθεί να μη δηλώνει στο πόθεν έσχες
τη γαλλική εταιρεία που, όπως υποστη-
ρίζει η Κουμουνδούρου, «κρύβει πα-
ράνομα από το 2016».

Δ
ημοσιεύτηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες του πρωθυπουργού, των αρχη-
γών των πολιτικών κομμάτων (που εκπροσωπούνται στο εθνικό ή το ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδό-
τηση), των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υφυπουργών, των βου-

λευτών, των ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών και των δήμαρχων,

και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων που εκπροσω-
πούνται στο εθνικό ή το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και όσων λαμβάνουν κρα-
τική χρηματοδότηση.

Οι δηλώσεις, που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, ανέρχονται συνολικά σε 1.114
και αφορούν την οικονομική χρήση του 2019.

Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός
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Να αφήσουν εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης τη λειτουρ-
γία της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατά-
στασης κάλεσε τις πολιτικές παρατάξεις ο πρόεδρος της
επιτροπής, αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας,
μετά από δημοσιεύματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
της επιτροπής και το θέμα που δημιουργήθηκε με περιπτώ-
σεις φακέλων που επανελέγχθηκαν και μπήκαν στο αρχείο. 

Οι φάκελοι αυτοί είχαν ελεγχθεί και αρχειοθετηθεί σε
προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής, με ομόφωνη
απόφαση στην οποία συμμετείχε και το τακτικό μέλος του
ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προχθές αντικαταστάθηκε από τον κ.
Πολάκη.

Ο κ. Μπούρας τόνισε ότι η επιτροπή βάσει του Συντάγμα-
τος λειτουργεί ως ειδικό όργανο, στην οποία πέραν των

τριών μελών-βουλευτών συμμετέχουν και οκτώ ανώτατοι
δικαστικοί και κρατικοί λειτουργοί και έχει τη θεσμική υπο-
χρέωση να διαφυλάξει το κύρος της και να την κρατήσει μα-
κριά από μικροπολιτικούς σχεδιασμούς και επιδιώξεις.

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας και σε απάντηση όσων
αναληθών αναφορών φιλοξενούνται σήμερα από μερίδα του
έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου περί απόπειρας δήθεν
“κουκουλώματος” από την επιτροπή, ξεκαθαρίζω», τόνισε ο
κ. Μπούρας, «ότι στη συνεδρίαση της επιτροπής της 23ης
Ιουνίου 2021 αρχειοθετήθηκαν οι δηλώσεις όλων των πολι-
τικών αρχηγών που εξετάστηκαν κατά προτεραιότητα των
χρήσεων 2015-2018 μεταξύ των οποίων και του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Η απόφαση αρχειοθέτησης ήταν ομόφωνη, δη-
λαδή υπήρχε και σύμφωνη γνώμη του τακτικού μέλους της

επιτροπής και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σπύρου Λάππα, ο
οποίος χθες (σ.σ. προχθές) αντικαταστάθηκε από τον βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παύλο Πολάκη. Η συζήτηση που προ-
κλήθηκε μετά την αντικατάσταση του κ. Λάππα και τα όσα ο
κ. Πολάκης υποστήριξε ουδεμία σχέση έχουν με την πραγ-
ματικότητα. Αυτό που πραγματικά συνέβη είναι ότι στη χθε-
σινή συνεδρίαση της επιτροπής, από τεχνικό λάθος του υπη-
ρεσιακού παράγοντα που επεξεργάστηκε τη λίστα με τις
υπόλοιπες δηλώσεις υπόχρεων που ήταν προγραμματισμέ-
νες να εξεταστούν, υπήρξαν και 43 επαναλήψεις υπόχρεων
που είχαν αρχειοθετηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση της
23ης Ιουνίου 2021. Μεταξύ αυτών των 43 επαναλήψεων ήταν
και η δήλωση του προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτά-
κη, καθώς και ενός ακόμη πολιτικού αρχηγού».

Μπούρας: Κανένα κουκούλωμα - Το είχε εγκρίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ!

Από καταθέσεις πάνε καλά
Αλέξης Τσίπρας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
κατέθεσε δήλωση πόθεν έσχες μαζί με τη
σύντροφό του Μπέτυ Μπαζιάνα. Τα συνολι-
κά εισοδήματα που δηλώνει στο πόθεν
έσχες του ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης ανέρχονται σε 86.753 ευρώ. Τα
εισοδήματα του κ. Τσίπρα ανέρχονται σε
67.397,23 ευρώ από βουλευτική αποζη-
μίωση και αποζημίωση πρωθυπουργού,
ενώ η κυρία Μπέτυ Μπαζιάνα δήλωσε
19.355,78 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει μετο-
χές ή θυρίδες σε κάποια τράπεζα, ούτε έχει
συμμετοχές σε επιχειρήσεις.

Διαθέτει όμως τραπεζικούς λογαρια-
σμούς που συνολικά αγγίζουν το ποσό των
138.490,99 ευρώ, ενώ η κυρία Μπαζιάνα
έχει στον τραπεζικό λογαριασμό της
2.456,24 ευρώ.

Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ένα διαμέρι-
σμα στην Αθήνα συνολικής επιφάνειας 114
τ.μ. και η κυρία Μπαζιάνα ένα οικόπεδο
στην Αρτέμιδα 292 τ.μ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μία μοτοσι-
κλέτα και η κυρία Μπαζιάνα ένα αυτοκίνητο.

Φώφη Γεννηματά
Στις 96.385,58 ευρώ φτάνει το συνολικό

εισόδημα της προέδρου του Κινήματος Αλ-
λαγής Φώφης Γεννηματά και του συζύγου
της στο πόθεν έσχες του 2020 για τη χρήση
του οικονομικού έτους 2019. Η ίδια δήλω-
σε συνολικό καθαρό εισόδημα 36.627,33
ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα,
πρόσθετες αμοιβές κ.λπ., και 4,45 ευρώ
από μερίσματα, τόκους δικαιώματα.

Ο σύζυγός της δηλώνει συνολικό καθαρό
εισόδημα 33.953,11 ευρώ, από ακίνητα

11.845,96 ευρώ, αναδρομικά προηγούμε-
νων ετών 12.549 ευρώ, και μερίσματα, τό-
κοι, δικαιώματα 1.495,73 ευρώ.

Η κυρία Γεννηματά διέθετε το οικονομι-
κό έτος 2019 πέντε τραπεζικούς λογαρια-
σμούς στην Εθνική Τράπεζα, όπου δήλωσε
συνολικά 83.897,57 ευρώ. Οι τρεις εξ αυ-
τών (στους δύο συνδικαιούχος ο σύζυγός
της) ήταν μηδενικοί, ενώ στους άλλους δύο
δήλωνε εισοδήματα έτους 61.678,51 και
22.219,06 ευρώ από εισοδήματα προηγού-

μενων ετών.  Ο σύζυγός της δήλωσε 10 τρα-
πεζικούς λογαριασμούς με συνολικό ύψος
καταθέσεων 101.111.91 ευρώ, εκ των οποί-
ων όμως οι 74.931 ευρώ αφορούν εισοδή-
ματα του πατέρα του και πεθερού της κυ-
ρίας Γεννηματά και ο ίδιος είναι απλώς
συνδικαιούχος, ενώ δήλωσε και καταθέ-
σεις 19.915,18 δολάρια ΗΠΑ από επενδυτι-
κό λογαριασμό. Ο σύζυγός της διαθέτει
επίσης μία θυρίδα σε τράπεζα από το 2008.

Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. και ο σύζυγός

της έχουν 30 εγγραφές για ακίνητα (δεν
συνιστά όμως τον τελικό αριθμό που δια-
θέτουν) σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννη-
σο, που περιλαμβάνουν διαμερίσματα, μο-
νοκατοικίες και αγροτεμάχια, στην πλει-
οψηφία τους από γονικές παροχές, χωρίς
χρηματική συναλλαγή.

Η κυρία Γεννηματά δηλώνει επίσης ένα
αυτοκίνητο 1.560 κυβικών, ενώ οφείλει δά-
νειο ύψους 359,88 ευρώ που έλαβε το 2014
(τότε 10.392,39).
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POLITICAL 5

Δημήτρης 
Κουτσούμπας

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής
Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κου-
τσούμπας δηλώνει για το 2019 εισόδημα
προερχόμενο από τη βουλευτική του
αποζημίωση 73.466 ευρώ, ενώ η σύζυ-
γός του Αναστασία Κοντογιάννη 18.176
ευρώ και 2,50 ευρώ από τόκους και μερί-
σματα. Δεν διαθέτει μετοχές, ομόλογα,
ούτε θυρίδες σε τράπεζες. Οι καταθέσεις
του στην Εθνική Τράπεζα (σε δύο από
τους πέντε λογαριασμούς υπόχρεοι είναι
τρίτοι) είναι 4.024 ευρώ.

Η σύζυγός του σε έναν λογαριασμό στη
Eurobank έχει 4.099 ευρώ και σε έναν
άλλο, όπου υπόχρεος εμφανίζεται τρίτος,
117 ευρώ, ενώ στην Εθνική Τράπεζα έχει
6.304 ευρώ και 37 ευρώ σε έναν δεύτερο.
Η οικογένεια Κουτσούμπα διαθέτει δύο
ακίνητα, ένα στη Βοιωτία και ένα στη
Φθιώτιδα, καθώς και ένα επιβατικό αυτο-
κίνητο.

Κυριάκος 
Βελόπουλος

Τις 39.500 ευρώ φθάνει το εισόδημα
του προέδρου της Ελληνικής Λύσης
Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ η σύζυγός
του εμφανίζει 11.573 ευρώ. Ο ίδιος μαζί
με τη σύζυγό του διατηρούν δύο τραπε-
ζικές θυρίδες στη Eurobank, με τη γυ-
ναίκα του να έχει και ένα ακίνητο στο
Πανόραμα Θεσσαλονίκης 312 τ.μ. Ο κ.
Βελόπουλος, πάντως, δεν διαθέτει άλλο
ακίνητο. Ωστόσο παρουσιάζει πληθώρα
τραπεζικών λογαριασμών. Σε λογαρια-
σμό του στην Deutsche Bank, εμφανί-
ζει καταθέσεις 434.311 ευρώ, ενώ συ-
νολικά οι καταθέσεις του φθάνουν τις
520.000 ευρώ. Ακόμη, διαθέτει δύο αυ-
τοκίνητα, ένα 2.100 κυβικών εκατοστών
και ένα (της συζύγου του) 1.500 κυβι-
κών εκατοστών.

Γιάνης 
Βαρουφάκης

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βα-
ρουφάκης δηλώνει στο πόθεν έσχες του
συνολικά εισοδήματα 18.598,19 ευρώ και
276.910,38 ευρώ από μερίσματα και τό-
κους. Η σύζυγός του Δανάη Στράτου έχει
συνολικό καθαρό εισόδημα ύψους 8.400
ευρώ και άλλα 840 ευρώ από μισθώσεις
ακινήτων, σύμφωνα με τα δηλωθέντα.

Οι έχοντες τα λιγότερα 
Είθισται κάθε χρόνο να επιχειρείται η αλίευση των πιο «φτω-

χών» από τους εκπροσώπους μας στη Βουλή. Και φέτος «φτωχό-
τερος» από τους πολιτικούς αρχηγούς αναδεικνύεται ο γ.γ. της
Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος δηλώνει 73.466
ευρώ βουλευτική αποζημίωση, αλλά αυτά όπως ορίζει το κατα-
στατικό του ΚΚΕ είναι έσοδα του κόμματος και κατατέθηκαν σε
αυτό. Ο κ. Κουτσούμπας δεν διαθέτει μετοχές, ομόλογα, ούτε θυ-
ρίδες σε τράπεζες. 

Από τους «φτωχούς» σε σχέση με τους συναδέλφους του
υπουργούς είναι ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
οποίος δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα λίγο πάνω από 35.000
ευρώ. Από μερίσματα παίρνει 7,61 ευρώ, ενώ από ακίνητα 1.543
ευρώ. Η σύζυγός του Ευγενία Μανωλίδου δηλώνει εισόδημα
9.939 ευρώ και από μερίσματα 11 ευρώ. Ο υπουργός έχει 13 λογα-
ριασμούς σε τράπεζες, με μόνον ένα να ξεχωρίζει, με λίγο πάνω
από 16.000 ευρώ. Η σύζυγός του έχει έναν λογαριασμό με 633 ευ-

ρώ. Το ζευγάρι διαθέτει 14 ακίνητα σε Αττική και Λευκάδα που
αφορούν δενδροκαλλιέργειες, καλλιέργειες, διαμέρισμα και μο-
νοκατοικία. Ο υπουργός Ανάπτυξης και η σύζυγός του είναι μέτο-
χοι στις επιχειρήσεις Ελληνική Αγωγή και Λ. Γεωργιάδης Ε.Ε. Οι
οφειλές του κ. Γεωργιάδη σε δάνεια ξεπερνούν τις 575.000 ευρώ.

Από τη Ν.Δ. η βουλευτής Κατερίνα Μονογυιού δηλώνει καθαρό
εισόδημα 16.173 ευρώ, ενώ από ακίνητα ο σύζυγός της παίρνει
8.223 ευρώ. Έχει 5 λογαριασμούς σε τράπεζες, αλλά αξιοσημεί-
ωτος είναι μόνο ένας με 3.468 ευρώ. Μαζί με τον σύζυγό της έχουν
9 ακίνητα που αφορούν αποθήκη, δενδροκαλλιέργειες, βοσκότο-
πο, διαμέρισμα και μονοκατοικία. Η ίδια δεν συμμετέχει σε κάποια
επιχείρηση.

Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζίδη δηλώνει περίπου
22.000 ευρώ ως εισόδημα. Δεν διαθέτει μετοχές, ούτε θυρίδες.
Έχει 5 μηδενικούς λογαριασμούς και έναν στην Εθνική Τράπεζα
με 763 ευρώ. 

Λαός και... Κολωνάκι!
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POLITICAL 6

Δημήτρης 
Παπαδημούλης

Τις επενδύσεις σε ακίνητα συνεχίζουν ο
πλούσιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δη-
μήτρης Παπαδημούλης και η σύζυγός του.
Όπως προκύπτει από τη δήλωση πόθεν
έσχες τους για το 2019 (χρήση 2020) απέ-
κτησαν ακόμη τρία διαμερίσματα. Συνολι-
κά εμφανίζουν συμμετοχές σε 33 ακίνητα.

Ο ευρωβουλευτής στη δήλωσή του ση-
μειώνει στις παρατηρήσεις: «Καθαρά έσο-
δα από ενοίκια σε ΜΚΟΑ: 11.427,74 ευρώ,
Χορηγίες για δράσεις κοινωνικής αλληλεγ-
γύης: 16.500 ευρώ».

Τα τρία νέα ακίνητα που απέκτησε το
ζεύγος βρίσκονται στο  κέντρο της Αθήνας.
Πρόκειται για: Διαμέρισμα 5ου ορόφου 48
τ.μ. σε πολυκατοικία του 1964. Η αγορά έγι-
νε έναντι 22.000 ευρώ με το ακίνητο να εμ-
φανίζει αντικειμενική αξία 29.030 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου 60 τ.μ. σε πολυ-
κατοικία του 1972. Η αγορά έγινε έναντι
32.149 ευρώ, ακριβώς όσο κι η αντικειμε-
νική αξία του. Διαμέρισμα 2ου ορόφου 99
τ.μ. σε πολυκατοικία του 1964. 

Η αγορά έγινε έναντι 42.000 ευρώ με την
αντικειμενική αξία του ακινήτου να ανέρ-
χεται σε 65.598 ευρώ. Ο κ. Παπαδημούλης
και η σύζυγός του δήλωσαν για το 2019 πως
εισέπραξαν συνολικά 24.000 ευρώ από εκ-
μετάλλευση ακινήτων. Ωστόσο αρκετά από
τα διαμερίσματα τα μεταβίβασαν στα παι-
διά τους, οπότε το αντίστοιχο εισόδημα από
τα συγκεκριμένα ενοίκια δεν εμφανίζεται.
Πέραν των ενοικίων, το εισόδημα του κ.
Παπαδημούλη για το 2019 ανήλθε σε
293.258 ευρώ και της συζύγου του σε περί-
που 20.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις που δήλω-
σαν ο κ. Παπαδημούλης και η σύζυγός του,
αυτές ανέρχονται σε 1.090.135 ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιό του σε μετοχές, ομό-
λογα, αμοιβαία κ.λπ. ανέρχεται σε 509.650
ευρώ, ενώ το 2019 ο κ. Παπαδημούλης
πούλησε αμοιβαία της KBC εισπράττοντας
149.554 ευρώ (αξία κτήσης 150.000 ευρώ).

Νίκος Παππάς
Συνολικό εισόδημα 89.298 ευρώ δηλώ-

νει ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος
Παππάς, ο οποίος από το 2019 κατέχει το
70% μετοχών εταιρείας παροχής υπηρε-
σιών, έναντι 700 ευρώ. Στη δήλωση πόθεν
έσχες για το 2019 αναφορικά με τα εισοδή-
ματά του εμφανίζει νέα πηγή σε σχέση με
το 2018 με κωδικό «άλλη περίπτωση» από
την οποία εισπράττει 31.422 ευρώ. Δηλώνει
29.000 ευρώ από «διάθεση περιουσιακών
στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές,
επίδομα, κ.λπ.», 31.422 ευρώ από άλλη πε-
ρίπτωση και 27.416 από καθαρό εισόδημα
από μισθωτές υπηρεσίες. 

Από το 2019 ο κ. Παππάς συμμετέχει
στην εταιρεία Avap Consultancy Solutions
ΙΚΕ, ως εταίρος, αποκτώντας το 70% των
μετοχών έναντι 700 ευρώ. Διατηρεί επίσης
συμμετοχή στην υπό εκκαθάριση κατα-
σκευαστική εταιρεία Χ. Καραμάνος, Ν.
Παππάς, Ζ. Τσίπρα ΟΕ.

Διαθέτει μετοχές σε ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΕΤΕ και
ομόλογα από αμοιβαία κεφάλαια. Οι κατα-
θέσεις που δήλωσε ανέρχονται σε
24.280,75 ευρώ.

Με τη σύζυγό του διατηρούν δύο μονο-
κατοικίες στην Πελοπόννησο και τρία οικό-
πεδα σε Κυκλάδες και Κορινθία, ενώ
έχουν δύο ΙΧ 1.500 και 1.600 κυβικών εκα-
τοστών.

Παύλος Πολάκης
Ατομική επιχείρηση δημιούργησε το

2019 ο πρώην αναπληρωτής υπουργός
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Σύμ-
φωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατά-
στασης του 2020 (χρήση 2019), ο κ. Πολά-
κης την ίδρυσε με μηδενικό κεφάλαιο ει-
σφοράς. Παράλληλα στον πίνακα με τις
συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση
δηλώνεται η ύπαρξη ατομικής επιχείρησης
της συζύγου του κ. Πολάκη, κυρίας Θεο-
δώρας Τσούκα. Ωστόσο, στα προηγούμενα
πόθεν έσχες του πρώην αναπληρωτή
υπουργού δεν υπήρχε δηλωμένη συμμετο-
χή της συζύγου του σε εταιρεία, αν και
όπως φαίνεται η ατομική αυτή εταιρεία λει-

τουργεί από το 2004.  Ο κ. Πολάκης επιβα-
ρύνεται με τρία δάνεια που εμφανίζουν
υπόλοιπα ύψους περίπου 280.000 ευρώ.

Νίκος Φίλης
Τριάντα δύο ακίνητα έχουν στην κατοχή

τους ο πρώην υπουργός Παιδείας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Νίκος Φίλης και η σύζυγός του σε
Αθήνα, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία και
στην Πάρο. 

Ο κ. Φίλης είναι κάτοχος 22 ακινήτων
(επαγγελματική στέγη, αποθήκη, οικόπε-
δα, βοσκοτόπια) και των υπολοίπων η σύ-
ζυγός του, ενώ τα περισσότερα έχουν πε-
ριέλθει στην κατοχή του πρώην υπουργού
μέσω κληρονομιάς.

Τα… φτωχόπαιδα του ΣΥΡΙΖΑ
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του
Νίκου 
Ιωσήφ

Μέλος Γραμματείας
Επικοινωνίας 
Κινήματος Αλλαγής,
μέλος Διοικητικού
Συμβουλίου Insocial
αν. αντιπρόεδρος
Ένωσης 
Δημοκρατικής 
Εθνικής 
Μεταρρύθμισης
(ΕΔΕΜ)

Ε
πιτέλους, οι διακοπές που περιμένατε

έφτασαν! Θέλετε να αφήσετε τη δουλειά

σας πίσω, να ξεκινήσετε να χαλαρώνετε

και να απολαύσετε τον χρόνο αυτό με την οικο-

γένεια και τους φίλους σας.

Ωστόσο εξακολουθείτε να ελέγχετε τα μηνύ-

ματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ερ-

γασίας σας και να λαμβάνετε κλήσεις. Ακόμα

και αν βρίσκεστε σε μια απομακρυσμένη τοπο-

θεσία διακοπών, εξακολουθείτε να σκέφτεστε

τη δουλειά, παρότι υποσχεθήκατε στον εαυτό

σας ότι αυτή η φορά θα είναι διαφορετικά.

Εάν τα παραπάνω σας φαίνονται οικεία, δεν

είστε ο μόνος που αγωνίζεται να απενεργοποι-

ήσει τις σκέψεις της εργασίας τις ημέρες των

διακοπών. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; 

Η εργασία βοηθά στη διαμόρφωση της ταυ-

τότητάς σας

Οι άνθρωποι λαχταρούν απαντήσεις στην

ερώτηση «ποιος είμαι;». Ένα μέρος αυτών των

απαντήσεων το βρίσκουμε στην εργασία μας.

Είτε εργαζόμαστε από επιλογή είτε από ανα-

γκαιότητα, πολλοί βρίσκουμε ότι η εργασία γί-

νεται αναπόφευκτα πηγή της ταυτότητάς μας.

Η ταυτότητα της εργασίας μπορεί να δυσκο-

λεύει την αποχή 

Εάν οι ταυτότητες που σχετίζονται με την ερ-

γασία κατέχουν κεντρική θέση στο πώς βλέπου-

με τον εαυτό μας, είναι πιθανό να διαμορφώ-

σουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας πέρα   

από τις ώρες εργασίας - συμπεριλαμβανομένων

των διακοπών. Με άλλα λόγια, παραμένουμε

ψυχικά συνδεδεμένοι με τη δουλειά όχι επειδή

το αφεντικό ή η δουλειά το απαιτεί απαραίτητα,

αλλά επειδή είναι δύσκολο να φανταστούμε άλ-

λους τρόπους «να είμαστε ο εαυτός μας».

Τι μπορώ να κάνω για αυτό;

Αξίζει να λάβετε υπόψη όλες τις προφανείς

συμβουλές που έχετε ακούσει για τα οφέλη της

ψηφιακής αποτοξίνωσης. Αυτό είναι ακόμη πιο

σημαντικό στα νέα δεδομένα της εργασίας από

το σπίτι από το 2020 και μετά. Για πολλούς από

εμάς, το γραφείο και το σπίτι είναι τώρα ένα,

πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να εργαζόμα-

στε ακόμη περισσότερο.

Ωστόσο, πέρα από την οπτική της ταυτότητας,

υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε

να κάνουμε.

Πρώτον, μπορούμε να σαρώσουμε το περι-

βάλλον και να διαμορφώσουμε οτιδήποτε

ενεργοποιεί την ταυτότητα της εργασίας μας.

Ταυτόχρονα, να εισαγάγουμε ενδείξεις για

την ενεργοποίηση άλλων ταυτοτήτων. Για πα-

ράδειγμα, εάν είστε τενίστας ή επίδοξος καλλι-

τέχνης, κρατήστε τα εργαλεία σας ορατά, ώστε

ο εγκέφαλός σας να είναι έτοιμος να εστιάσει

σε αυτές τις πτυχές του εαυτού σας. Έτσι, θα

μπορείτε να απολαύσετε τις διακοπές σας με το

να δραστηριοποιηθείτε σε ό,τι σας ευχαριστεί

μακριά από την εργασία.

Εργάζεστε κατά τη διάρκεια των διακοπών σας; Σταματήστε το!

Μ
ονοπάτι δύσκολο έχουμε μπροστά
μας να διαβούμε. Το μέλλον παραμέ-
νει σκοτεινό και απροσδιόριστο. Ένα

«C» που μας παιδεύει δεν προτίθεται ακόμα να
μας αφήσει.

Πριν αναζητήσουμε στην καφεμαντεία το
μέλλον με τρόπο υπερφυσικό, ας δούμε στο
παρόν τι, μαθηματικά, μαρτυρούν οι αριθμοί
και πώς, στατιστικά, διαμορφώνονται οι τάσεις. 

Από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα:
Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 45.000 από

20.000 κρούσματα, 4.500 από 1.750 νοσηλευό-
μενους covid, 616 από 287 κατειλημμένες κλί-
νες ΜΕΘ και 75 από 20 ανθρώπινες απώλειες.

Στο Ισραήλ, 1.300 από 300 κρούσματα, 185
από 65 νοσηλευόμενους, 20 από 15 κλίνες ΜΕΘ
και εκ νέου ανθρώπινες απώλειες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 50.000 από 20.000
κρούσματα, 26.500 από 12.000 νοσηλευόμε-
νους, 7.250 από 3.500 κλίνες ΜΕΘ και 300 από
200 οι ανθρώπινες απώλειες.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία συγκυρία ότι
την τελευταία εβδομάδα, τα νούμερα συνο-
δεύονται και από δηλώσεις-ανακοινώσεις.

«Οδεύουμε στη λάθος κατεύθυνση», είπε
απογοητευμένος με τη «λάθος πορεία» που
ακολουθούν οι ΗΠΑ, αναφορικά με την πανδη-
μία του κορονοϊού, ο Άντονι Φάουτσι, επικεφα-
λής λοιμωξιολόγος των Ηνωμένων Πολιτείων. 

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου των P-
fizer/BioNTech έναντι της μόλυνσης από τον

SARS-CoV-2 μειώθηκε στο 39% την περίοδο
μεταξύ της 20ής Ιουνίου και της 17ης Ιουλίου
στο Ισραήλ, σε σχέση με το 69% που είχε μετρη-
θεί την προηγούμενη περίοδο, ανακοίνωσε
πρόσφατα το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ.

«Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα γίνει
τώρα. Ίσως το 2022 ή το 2023. Δεν είμαι βέβαι-
ος ότι θα είναι το 2022», επισήμανε ο Ζαν-
Φρανσουά Ντελφρεσί, επιστημονικός σύμβου-
λος της κυβέρνησης της Γαλλίας για τη διαχεί-
ριση της πανδημίας.

Ακόμα και ο ECDC στην τελευταία επίσημη
ενημέρωσή του στις 22/7 αναφέρει ότι «η επι-
δημιολογική κατάσταση στην Ε.Ε. συνολικά χα-
ρακτηρίζεται ως μέτρια ανησυχητική (από χα-
μηλά ανησυχητική την προηγούμενη εβδομά-
δα). Τέσσερις χώρες κατηγοριοποιήθηκαν ως
υψηλής ανησυχίας, τέσσερις ως μέτριας, δέκα
ως χαμηλής και δώδεκα ως πολύ χαμηλής. Σε
σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα,
οκτώ χώρες (Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλά-
δα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία και Μάλτα) μετα-
κόμισαν σε υψηλότερη κατηγορία, είκοσι χώ-
ρες παρέμειναν στην ίδια κατηγορία και δύο
χώρες μετακόμισαν σε χαμηλότερη κατηγορία.
Η τρέχουσα επιδείνωση της επιδημιολογικής
κατάστασης σε πολλές χώρες αναμένεται να
συνεχιστεί λόγω της ταχείας αύξησης της πα-
ραλλαγής Δέλτα που κυριαρχεί τώρα στην
Ε.Ε.».

Στη χώρα μας τα κρούσματα άρχισαν να ανε-

βαίνουν αρχές Ιουλίου. Μια εβδομάδα μετά

ακολούθησε η αύξηση των εισαγωγών στα νο-

σοκομεία και από το 9,1% πληρότητα είμαστε

πλέον στο 27,67%. Δύο εβδομάδες μετά ακο-

λούθησαν οι κλίνες ΜΕΘ και από το 24,5% πή-

γαμε στο 35,2%. Την τρίτη εβδομάδα ακολούθη-

σαν οι διασωληνωμένοι και από τους 121 φτά-

σαμε στους 147.

Με αυτά τα δεδομένα, το τέλος Αυγούστου

προβλέπεται δύσκολο και το φθινόπωρο, εκρη-

κτικό.

Οι πλήρως εμβολιασμένοι έφτασαν το 45%. Οι

εμβολιασμοί όμως κυμαίνονται ημερησίως

στους 70.000, όταν τον Ιούνιο ήμασταν στους

100.000. Τα στοιχεία από ΗΠΑ, Η.Β. και Ισραήλ

δείχνουν ότι πλησιάζοντας το 50% τα πράγματα

γίνονται δύσκολα και στο 55% πολύ δύσκολα.

Το 60% δεν έχει ακόμη επιτευχθεί!

Με το 50% μ.ό. ανεμβολίαστο, το μικρό ποσο-

στό των εμβολιασμένων που εξαιρείται της

αποτελεσματικότητας των εμβολίων, τις εμβο-

λιασμένες ευπαθείς ομάδες να κλείνουν το

οκτάμηνο, την κουβέντα της τρίτης δόσης να εί-

ναι ήδη στο τραπέζι ενώ το 87% του παγκόσμιου

πληθυσμού παραμένει πλήρως ανεμβολίαστο,

ας είμαστε όλοι σκεπτικοί, προσεκτικοί και

υποψιασμένοι. 

Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, δύσβατος και

άγνωστος, με ή χωρίς φλιτζάνι!

Το φλιτζάνι της πανδημίας

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki



Ο
πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος
είχε εξαφανιστεί για πολλά χρόνια,
αλλά τώρα κάνει δυναμικό

comeback μετά την επιτελική θέση που
κατέλαβε στον μιντιακό όμιλο του Μάρη. Ο
Γαβριήλ Σακελλαρίδης πραγματοποιεί
επαφές και συναντήσεις με παλιούς του
συντρόφους, οι περισσότεροι εκ των
οποίων ανήκουν στην εσωκομματική
αντιπολίτευση, προσπαθώντας να
αποκαταστήσει φιλίες που είχαν «παγώσει»
στο παρελθόν. Δεν βιάζεται, όπως μαθαίνω,
το πάει αργά και σταθερά. Ξέρει ότι έχει
πολιτικό μέλλον και κινείται προσεκτικά…
Άλλωστε, κατά την ενασχόλησή του με την
κεντρική πολιτική σκηνή δεν άφησε κακές
εντυπώσεις. 

Η εγγονή του Μπάιντεν
στην Ελλάδα

Η εγγονή του προέδρου
των ΗΠΑ Μέισι Μπάιν-
τεν βρίσκεται στην Κρή-
τη για ολιγοήμερες δια-
κοπές. Ο Τζο Μπάιντεν
έχει συνολικά επτά εγ-
γόνια. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, η Μέισι
έφτασε με ιδιωτική πτή-

ση χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο του Ηρα-
κλείου. Πρόκειται για την εγγονή του προέδρου
των ΗΠΑ που έσπασε το στιλιστικό πρωτόκολλο
και εμφανίστηκε στην ορκωμοσία του με αθλητι-
κά παπούτσια. Σύμφωνα με πληροφορίες του
Creta24, οι Αρχές είχαν ενημερωθεί νωρίτερα
για την άφιξή της στο αεροδρόμιο, με τα μέτρα
ασφαλείας να είναι αυξημένα. Η εγγονή του
προέδρου των ΗΠΑ έφτασε στο «Νίκος Καζαν-
τζάκης» συνοδεία μυστικών πρακτόρων. Αναμέ-
νεται να μείνει στο νησί για λίγες μέρες και θα
κινηθεί στα ανατολικά, ωστόσο το ακριβές ση-

μείο θα παραμείνει επτασφράγιστο μυ-
στικό. Στη συνέχεια, κατά πληρο-

φορίες, πρόκειται να επισκε-
φθεί για ολιγοήμερες διακο-
πές νησί των Κυκλάδων.

Το πρόβλημα με τις επιταγές…
Θα το βρούμε μπροστά μας. Μιλάμε για μια
ωρολογιακή βόμβα στην αγορά, αφού εκτιμά-
ται ότι οι «παγωμένες» επιταγές ανέρχονται
σε περίπου 4 δισ. ευρώ και παραμένουν
απλήρωτες επί σχεδόν 18 μήνες. Όταν κά-
ποια στιγμή θα πρέπει να πληρωθούν μαζί με
τις υπόλοιπες «παγωμένες» υποχρεώσεις,
άνω των 28 δισ. ευρώ, τότε μόνο θα διαπιστώ-
σουμε το «ταμειακό κενό» που θα δημιουρ-
γηθεί στις επιχειρήσεις. Ως γνωστόν, οι μετα-
χρονολογημένες επιταγές αλλάζουν χέρια
κατά μέσο όρο 5 φορές και τα 4 δισ. ευρώ ου-
σιαστικά είναι τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ
«ανοιχτά» και διάσπαρτα στην αγορά. Δεν τα
λέω εγώ αυτά, ο Βασίλης Κορκίδης τα λέει, ο
πρόεδρος του ΕΒΕΠ, ο οποίος έχει πολύ καλή
εικόνα της πραγματικής οικονομίας…
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Ο Σακελλαρίδης
ξαναμπαίνει 
στο παιχνίδι…

Πληρωμένη απάντηση Κυριάκου
στους Τούρκους
Η Τουρκία, είπε ο πρωθυ-
πουργός στη συνάντηση που
είχε με τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη, διατηρεί απέναντι
από τα νησιά μας, στην ηπει-
ρωτική χώρα, τη στρατιά του
Αιγαίου με αποβατική τα-
ξιαρχία και διατείνεται ότι
απειλείται από την Ελλάδα.
Επιτέλους χρειάζεται λίγη σοβαρότητα. Το καθε-
στώς Ερντογάν δεν έχει αποσύρει ούτε έναν στρα-
τιώτη από τη στρατιά του Αιγαίου και να τον μετα-
φέρει στα μέτωπα που άνοιξε στη Λιβύη ή στη Συ-
ρία ή κάπου αλλού. Ούτε ένα αποβατικό σκάφος
απέναντι από τα νησιά. Ούτε, βεβαίως, έχει αποσύ-
ρει κάποιον στρατιώτη της από την παράνομη στρα-
τιωτική δύναμη κατοχής που διατηρεί στην Κύπρο.

Βγάζουν στο σφυρί 
vintage προϊόντα
Σήμερα εκτός απροόπτου βγαίνουν στο σφυρί κι-
νητά περιουσιακά στοιχεία (προϊόντα) της Ηλε-
κτρονικής Αθηνών, που εδώ και χρόνια βρίσκεται
σε καθεστώς πτώχευσης. Πρόκειται συνολικά για
36.877 προϊόντα που περιγράφονται σε μια κατα-
σχετήρια έκθεση 772 σελίδων. Επισπεύδουσες του
πλειστηριασμού είναι οι Eurobank και Cepal Hel-
las και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα
2,3 εκατ. ευρώ, όταν η συνολική αξία των εκπλει-
στηριαζόμενων είχε τοποθετηθεί στο ποσό των πε-
ρίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Πάντως, αν διαβάσει κάποιος
την κατασχετήρια έκθεση, θα διαπιστώσει πως
πολλές από τις προς εκποίηση ηλεκτρονικές συ-
σκευές είναι σήμερα vintage και ότι η αξία τους
περιορίζεται μόνο στο επίπεδο των ανταλλακτι-
κών… Δεν ξέρω κανέναν να ενδιαφέρεται να αγο-
ράσει ραδιο-cd ή ipad 2…

Στη Βουλή η δικογραφία Πολάκη
Βρε σεις, ήρθε στη Βουλή η δικογραφία για τον φί-
λο του Παύλου που είχε πάρει με απευθείας ανά-
θεση 9 εκατ. ευρώ για να ασχολείται με τη φύλαξη
του ΚΕΕΛΠΝΟ; Το πιο σημαντικό δεν μου είπατε.
Για αυτό έχουν λυσσάξει τα παλικάρια του ΣΥΡΙΖΑ
για το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη;
Προχθές διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία,
καθώς στο πόρισμα που είχε καταρτίσει η αρμόδια
Αρχή προέκυπταν στοιχεία απευθείας αναθέσεων
με την εμπλοκή εταιρείας σεκιούριτι, ο ιδιοκτήτης
της οποίας εμφανιζόταν στον οργανισμό και ως εκ-
πρόσωπος της τότε πολιτικής ηγεσίας… Ο εν λόγω
επιχειρηματίας εμφανίζεται να έχει λάβει αμοιβές
άνω των 9 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες φύλαξης, τη
στιγμή μάλιστα που, σύμφωνα τουλάχιστον με το
πόρισμα, προκύπτει ότι η φύλαξη του οργανισμού
θα μπορούσε να γίνει από την Αστυνομία. Κοίτα κά-
τι συμπτώσεις.

Τα κορονοπάρτι στα νησιά καλά κρατούν, όπως
μαθαίνω, παρά τους εντατικούς ελέγχους της
Αστυνομίας. Οι τσιλιαδόροι με το που δουν την
Αστυνομία κλείνουν τη μουσική και τα μαγαζιά
κινούνται με αυτοφωράκηδες, οι οποίοι παίρνουν
200 ευρώ για να τη βγάλουν στο αυτόφωρο. Στή-
νουν μέχρι και μπλόκα στους δρόμους για να
υπάρχει μποτιλιάρισμα σε οδικές αρτηρίες που
οδηγούν στις βίλες που γίνονται τα πριβέ πάρτι για
να μην μπορεί να μεταβεί εγκαίρως η Αστυνο-
μία… Απίστευτα πράγματα.
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Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μέσω Twitter γνωστοποίησε ότι
η Ελλάδα έλαβε το «πράσινο φως» για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Πριν από λίγο στη συνάντησή μας με τον @kmitsotakis και την ομάδα του @MinDevGR η αρμό-
δια Επίτροπος @ElisaFerreiraEC μας ανακοίνωσε επισήμως ότι η Ελλάδα είναι η Πρώτη Χώρα
στην Ε.Ε. που έλαβε την έγκριση της Επιτροπής για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Είμαι υπερήφανος
για τα αποτελέσματά μας», έγραψε συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης. Το έχω ξαναγράψει, αν μη τι
άλλο, είναι τρεχαλατζής και το παλεύει… 

Ο Αρσένης που ήθελε 
να βάλει… κόφτη

Αν και ο ίδιος είχε
προτείνει κόφτη στον
πλούτο στις 100.000
ευρώ, ο βουλευτής
του ΜέΡΑ25 Κρίτων
Αρσένης στη δήλωση
πόθεν έσχες για το
2019 εμφανίζει τρα-
πεζικές καταθέσεις
ύψους 184.009 ευρώ,
με τις 174.000 να είναι
σε τράπεζα εκτός Ελ-
λάδας. Με ανάρτησή
του στα social media
είχε αναρωτηθεί
«γιατί να μην είναι ντροπή να έχουμε πλούσιους;» και
ζητούσε να μπει κόφτης στον πλούτο στις 100.000 ευ-
ρώ. Μάλιστα, υπογράμμιζε: «Γιατί να μην απαγορεύε-
ται να έχεις ετήσιο εισόδημα πάνω από αυτά και να σου
αφαιρούνται; Καιρός να βάλουμε εμείς την ατζέντα».
Θα αρχίσει άραγε τον κόφτη από τον εαυτό του; 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Άλλα αντ’ άλλων
στον ΣΥΡΙΖΑ
Θεσσαλονίκης 
Στον ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης δεν τα
βρίσκουν ούτε για την ανάπλαση
της ΔΕΘ. Στην πολύωρη κομματική
συνεδρίαση, στην οποία
συμμετείχαν τα μέλη των δύο
Νομαρχιακών Επιτροπών της Α’
και της Β’ Θεσσαλονίκης, είχαμε
τον γνωστό παλιό ΣΥΡΙΖΑ με τις
πολλές και διαφορετικές απόψεις.
Υπέρ της ανάπλασης στο κέντρο
τάσσεται η πλειονότητα των
βουλευτών Θεσσαλονίκης, ο
Σωκράτης Φάμελλος, η Κατερίνα
Νοτοπούλου και ο Χρήστος
Γιαννούλης αλλά και ο Γιάννης
Αμανατίδης και η Δώρα Αυγέρη. Ο
Κώστας Ζουράρις και ο
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης
είναι των ίσων αποστάσεων.
Αντιθέτως, υπέρ της ήπιας
ανάπλασης και της
μετεγκατάστασης στα δυτικά
τάσσονται οι πρώην βουλευτές
Νίκος Παρασκευόπουλος και
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, τα
μέλη της Νομαρχιακής της Α’ Σάσα
Λαδά, Ιφιγένεια Καμτσίδου και
Μίλτος Οικονόμου, η δημοτική
σύμβουλος Ρία Καλφακάκου,
καθώς και ένα σημαντικό κομμάτι
των ΠΑΣΟΚογενών. Ο Δημήτρης
Τζανακόπουλος, ο οποίος έχει
αναλάβει ρόλο πυροσβέστη, δεν
έχει και πολλές ελπίδες να κάνει
κάτι…

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής
Βασίλης Κόκκαλης βρέθηκε κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή για την
κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Διόνυσο. Η συγκεκριμένη κίνηση, εκτός
από ουσιαστική, είναι και συμβολική, μιας και αποδεικνύει ότι η εντολή
του Πατούλη για επαγρύπνηση και αποτελεσματικότητα γίνεται πράξη!

Το
... 
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Στη Eurobank κατέληξε το 20,48% των μετοχών
της εταιρείας Intertech που είχε υπό τον έλεγχό
του ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς. Η
τράπεζα στην οποία ο επιχειρηματίας διατηρεί
ληξιπρόθεσμα δάνεια απέκτησε συνολικά
2.486.758 μετοχές μέσω εκποίησης και άλλες
2.483.686 μετοχές μέσω συμμετοχής της στον
Δημόσιο Αναγκαστικό Πλειστηριασμό. Η Euro-
bank σκοπεύει να πουλήσει στο μέλλον τις με-
τοχές σε άλλους επενδυτές. Στην εταιρεία συμ-
μετέχει με 28,45% ο επιχειρηματίας Κωνσταντί-
νος Αμοιρίδης της εταιρείας «Αμοιρίδης - Σαβ-
βίδης». Πλέον όλα είναι ανοικτά… Το σενάριο
για πώληση των ποσοστού της Eurobank στην
«Αμοιρίδης - Σαββίδης» σε δεύτερο χρόνο είναι
υπαρκτό. Η πιθανότητα μελλοντικής δημόσιας
πρότασης είναι και αυτή υπαρκτή.

Ο Άδωνις βγάζει τα κάστανα 
από τη φωτιά 

Παράδειγμα 
προς μίμηση

Έχει γραφείο στην Προεδρία ο σύντροφος
της κυρίας Σακελλαροπούλου;

Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα με την κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπού-
λου… Για την ακρίβεια, μυρίζει μπαρούτι σε όλη την Ηρώδου Αττικού, ειδι-
κά μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με τη μη παρασημοφόρηση
του Ιάσονα Αποστολόπουλου. Ήδη έχει αρχίσει και γράφεται εντόνως ότι
πίσω από όλη αυτή την αναστάτωση βρίσκεται ο συμβίος της Προέδρου, ο κ.
Παύλος Κοτσώνης. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ.
Κοτσώνης ανακατεύεται με τα όσα συμβαίνουν στην Προεδρία και μάλιστα
-άγνωστο γιατί- διατηρεί δικό του γραφείο στο Προεδρικό Μέγαρο. Αν
ισχύουν και οι πληροφορίες ότι ο κ. Κοτσώνης είναι ο υπεύθυνος των
«διαρροών» με τις οποίες «φωτογραφίζονταν» οι υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Εξωτερικών για την επιλογή της παρασημοφόρησής του, που προκάλε-
σαν την αντίδραση του Νίκου Δένδια, τότε τα πράγματα περιπλέκονται ακό-
μη περισσότερο. Πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών είναι έξαλλος και έτσι
εξηγείται το γεγονός ότι δεν παραβρέθηκε στη δεξίωση για την 47η επέτειο
αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Τέτοιο γεγονός, πάντως, δεν έχει ξαναγί-
νει στη σύγχρονη μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου. Να γίνει, δηλαδή, δια-
σπορά fake news από την Προεδρία της Δημοκρατίας με στόχο πολιτικό
αρχηγό αλλά και τον ίδιο τον υπουργό Εξωτερικών.

LOCK



Ο Άδωνις Γεωργιάδης
παρουσίασε αναλυτικά 
τις λεπτομέρειες του
προγράμματος για το ΕΣΠΑ
που εκτείνεται στην εξαετία
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Οι ειδικοί έχουν καταλήξει: Το αντίδοτο σε μια πο-
λιτική του τσαμπουκά και της ωμής βίας μιας μεγά-
λης δύναμης, όπως η σημερινή Τουρκία, είναι η δη-
μιουργία ενός πλέγματος συμμαχιών με όσο το δυ-
νατόν περισσότερες χώρες, ώστε τα επιμέρους συμ-
φέροντα αυτών των κρατών να αθροίζονται απέναντι
στην αναθεωρητική πολιτική «α λα Τούρκα». 

Αυτό κάνει η Ελλάδα την τελευταία διετία, αναμ-
φίβολα. Τακτοποίησε όλα όσα μπορούσαν να τακτο-
ποιηθούν (οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών με Ιταλία
και μερικώς με Αίγυπτο, παραπομπή του ίδιου θέ-
ματος με Αλβανία στη Χάγη), μετέτρεψε το μεγαλύ-
τερο μέρος των ελληνοτουρκικών προβλημάτων σε
διαφορές Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, ενδυνά-
μωσε τη συμμαχία της με τις ΗΠΑ, έκλεισε «τρύπες»
της εξωτερικής της πολιτικής (όπως η απουσία της
από τη Λιβύη), καθιέρωσε τον θεσμό των τριμερών
συναντήσεων του άξονα Αθήνας - Λευκωσίας (με
Αίγυπτο, Ισραήλ, Σερβία, Ιορδανία, ακόμα και με χώ-
ρες του αραβικού κόσμου που ως τώρα είχαμε μόνο
τυπικές διπλωματικές σχέσεις) κ.λπ. 

Είναι επίσης αλήθεια ότι όλη αυτή η δραστηριότη-
τα συνέβαλε στον περιορισμό της τουρκικής προ-
κλητικότητας, υπό την έννοια ότι, αν δεν υπήρχε η
ελληνική διπλωματική επίθεση σε πολλά μέτωπα, η
Άγκυρα θα μπορούσε και να διεκδικεί από τη Δύση
όλα όσα θέλει και ταυτόχρονα να σουλατσάρει σε
Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά όντως απο-
φεύχθηκαν. 

Ωστόσο, για να αποδώσει αυτή η εργώδης διπλω-
ματική προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης,
πρέπει η αλλαγή της τουρκικής συμπεριφοράς να
εμφανίσει στοιχεία στρατηγικής μετατόπισης και όχι
τακτικών ελιγμών, όπως συμβαίνει σήμερα. Διότι, ας
μη γελιέται κανείς: Η Τουρκία έχει αποσύρει τα δή-
θεν «ερευνητικά» της σκάφη, δεν επιχειρεί νέα «ει-
σβολή» από τον Έβρο και συγκρατεί σε μεγάλο βαθ-
μό τους πρόθυμους να περάσουν στα ελληνικά νη-
σιά μετανάστες, επειδή η ίδια η Τουρκία θεωρεί ότι
έχει συμφέρον από αυτές τις αποφάσεις, όχι διότι
εξαναγκάζεται. Το καθεστώς Ερντογάν αναμένει μια
νέα συμφωνία με την Ευρώπη για το Μεταναστευτι-

κό, καθώς και αποφάσεις της Ένωσης για χρηματο-
δοτήσεις που τις χρειάζεται, λόγω και της αστάθειας
που εμφανίζει η οικονομία της χώρας και των αλλε-
πάλληλων προβλημάτων με το εθνικό της νόμισμα.
Όταν τα διασφαλίσει αυτά, θα συνεχίσει την αποχή
της από προκλήσεις που -κατά τη γνώμη της- δημι-
ουργούν τετελεσμένα υπέρ της; 

Μάλλον όχι. Δείτε τις τουρκικές προκλητικές δη-
λώσεις, κάθε μέρα, κυριολεκτικά. Δείτε την απεχθή
πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό, με τις κινήσεις
στα Βαρώσια. Δείτε πώς υπερηφανεύεται για τη με-
τατροπή της Αγια-Σοφιάς και της Μονής της Χώρας
σε τζαμιά. 

Όχι, η Τουρκία δεν έχει πάρει το μάθημά της, δεν
έχει υποχρεωθεί να εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο
και το Δίκαιο της Θάλασσας για την επίλυση των
όποιων διαφορών της έχει με τους γείτονές της.
Πρόκειται για κινήσεις τακτικής, που θα εξαφανι-
στούν μέσα σε μια νύχτα, όταν αυτό θεωρηθεί ότι εί-
ναι συμφέρον της Άγκυρας. Ας μην επαναπαύεται
κανείς…

Δεν αρκούν οι τακτικές νίκες

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος

77 δισ. για την επόμενη μέρα
Ω

ς «ψήφο εμπιστοσύνης» στην
Ελλάδα βλέπουν στην κυβέρ-
νηση την έγκριση του ελληνι-
κού σχεδίου που αφορά την

απορρόφηση των πόρων από το ΕΣΠΑ για
την περίοδο 2021-2017, με την Ελλάδα να
γίνεται έτσι η πρώτη από τις 27 χώρες που
βλέπει το σχέδιό της να εγκρίνεται από την
Κομισιόν. Αυτό επισφραγίσθηκε χθες, σε
ειδική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή
του πρωθυπουργού με την επίτροπο συ-
νοχής και μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε. Ελίζα
Φερέιρα, η οποία απένειμε και τα εύσημα
στη χώρα μας. 

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή
για την Ελλάδα. Αν κοιτάξουμε το συνολι-
κό ποσό, αυτή η νέα συμφωνία για το Εται-
ρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης
αντιπροσωπεύει συνολικά, αν συμπεριλά-
βουμε και τα εθνικά κεφάλαια, 26,2 δισ.
ευρώ χρηματοδότησης για τα επόμενα έξι
χρόνια», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης
και συμπλήρωσε: «Και αν προσθέσουμε
σε αυτά τα 18 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων,
τα 13 δισ. ευρώ δανείων μέσω του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και
τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα
υπόλοιπα πακέτα χρηματοδότησης της
Ε.Ε., έχουμε σχεδόν 77 δισ. ευρώ. Να το
επαναλάβω. Έχουμε 77 δισ. ευρώ διαθέ-
σιμα για την ενίσχυση της ταχείας ανά-
καμψης της ελληνικής οικονομίας». Πρα-
κτικά, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη,
με τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης,
το πακέτο του ΕΣΠΑ αλλά και τα κεφάλαια
της νέας ΚΑΠ η χώρα μας έχει μια μοναδι-
κή ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό και
την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. 

«Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μέ-
να. Αλλά αυτό τιμά το έργο που έχει κάνει

η ελληνική κυβέρνηση, όλο το επιτελείο
που εργάστηκε πολύ πολύ σκληρά σε όλες
τις διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε με
τη σειρά της η κυρία Φερέιρα, η οποία όλο
το προηγούμενο διάστημα ήταν σε στενό
συντονισμό με τον υπουργό Ανάπτυξης
Άδωνι Γεωργιάδη, τον υφυπουργό Γιάννη
Τσακίρη αλλά και τον γ.γ. του υπουργείου
Δημήτρη Σκάλκο. 

Οι λεπτομέρειες
Ο κ. Γεωργιάδης, μάλιστα, παρουσίασε

αναλυτικά τις λεπτομέρειες του προγράμ-
ματος για το ΕΣΠΑ που εκτείνεται στην
εξαετία. Η έγκριση του νέου ΕΣΠΑ, του

Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής
Ανάπτυξης, απελευθερώνει για τα επόμε-
να 7 χρόνια πόρους 26,19 δισ. ευρώ. Μαζί
με τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης και
της νέας ΚΑΠ, τα κυβερνητικά στελέχη
εκτιμούν ότι πρόκειται για ποσά ικανά να
καλύψουν το επενδυτικό κενό της οικονο-
μίας (και λόγω της οικονομικής κρίσης
της περασμένης δεκαετίας) αλλά και να
ενισχύσουν τη δυναμική ανάκαμψη της
οικονομίας. Σε αυτά πρέπει να προστε-
θούν και κάποιες δεκάδες δισεκατομμύ-
ρια ιδιωτικών κεφαλαίων που θα κινητο-
ποιηθούν σε επενδύσεις. Όπως αναφέ-
ρουν κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα
ήταν πρώτη σε απορροφητικότητα πόρων
το 2020, ενώ το νέο ΕΣΠΑ είναι αυξημένο
σε σχέση με τη χώρα μας έναντι του πακέ-
του της προηγούμενης εξαετίας. Έναντι
των 23 δισ. της προηγούμενης περιόδου,
πλέον διαμορφώνεται στα 26 δισ.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

ΘΕΣΗ



Παράπονα
Τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει το Τμήμα Αιμοδο-

σίας στο Θριάσιο Νοσοκομείο λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό καταγ-
γέλλει το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο. Σημειώνει πως «στην τε-
λευταία τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου, οι οργανικές θέ-
σεις γιατρών στην αιμοδοσία μειώθηκαν σε τρεις, αν και διενεργούνται εκα-
τοντάδες αιμοληψίες και δεκάδες χιλιάδες εξετάσεις ετησίως». 

Όλα στο τραπέζι
Η πληροφορία ότι η
κυβέρνηση μεταθέτει
μάλλον για τον Σεπτέμβριο
και βλέπουμε την ψήφιση
του ασφαλιστικού
νομοσχεδίου προκάλεσε
αναστάτωση στα
δημοσιογραφικά γραφεία
για το ενδεχόμενο η
πλάστιγγα να γέρνει υπέρ
της προσφυγής στις
κάλπες το ερχόμενο
φθινόπωρο. Όλα είναι στο
τραπέζι και τίποτα δεν
μπορεί να αποκλειστεί.

Με εμάς τι θα γίνει
Οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αγω-
νιούν για το μέλλον τους και για τις αποζημιώσεις
που δικαιούνται. Η συνδικαλιστική παράταξη των
Ενωμένων Ανεξάρτητων Εργαζομένων σε ανακοί-
νωσή της αναφέρει: «Τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκα-
ραμαγκά έχουν πλέον νέο ιδιοκτήτη αλλά με τους
εργαζόμενους τι θα γίνει…».

Ανοχή μηδέν
Το παραπολιτικό σχόλιο που δημοσιεύθηκε στην

«Καθημερινή» πως μια βουλευτής της Ν.Δ. δεν έχει
κάνει το εμβόλιο γιατί δεν την… αφήνει ο πνευματι-
κός της προκάλεσε συναγερμό στο Μέγαρο Μαξί-
μου. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να
διαμήνυσε… όπου δει πως δεν θα ανεχθεί τέτοιου
τύπου διαφοροποιήσεις στη Ν.Δ.

Νέα επιχειρηματική κίνηση με την Ίριδα

Μ
ια άλλη οικονομία χτίζεται πάνω στα ερείπια
της κρίσης. Τα κτίρια της πάλαι ποτέ αυτο-
κρατορίας των εκδόσεων, της Ίριδας, η οποία

ανήκε στον ΔΟΛ και στον Πήγασο και λέγεται ότι είχε..
δυναμικότητα ικανή να τυπώνει τις ανάγκες όλης της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αγοράστηκαν από την οι-
κογένεια Ντεληδήμου (έχει πάρει και το σήμα Softex),

έναντι περίπου 10 εκατ. από τις τράπεζες.
Εκεί λοιπόν στα Οινόφυτα, ο Γιάννης Ντεληδήμος

με την αδελφή του υλοποιούν μια επένδυση ύψους
55 εκατ. για παραγωγή χαρτιού. Θα παίρνουν πολτό
και θα κάνουν χαρτί, υπολογίζοντας ότι η παραγωγή
τους θα καλύπτει περίπου 75.000 τόνους, δηλαδή το
50% της εγχώριας ζήτησης.
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Περιβαλλοντική καταστροφή στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Πειραϊκής καταγγέλλει το Παρατηρη-
τήριο Πειραϊκής, τονίζοντας πως από τις εργα-
σίες της COSCO υπάρχει έντονη ρύπανση της θά-
λασσας, καθώς και του ταφικού μνημείου του
Θεμιστοκλή.
Επιπλέον, αναφέρεται στις διαβεβαιώσεις της
υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη ότι το
μνημείο δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, την ώρα
που επισημαίνει ότι από τις εργασίες της COSCO
έχει δημιουργηθεί μια νέα παραλία στη νοτιοα-
νατολική πλευρά του μνημείου.
Το παρατηρητήριο, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
«Μετά τις επανειλημμένες καταγγελίες για
διαρροή μπάζων και βυθοκορημάτων στη θάλασ-
σα της Πειραϊκής, το τμήμα Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας διενέργησε αυτοψία στις 11 Ιουνί-
ου 2021, όπου διαπίστωσε μερικά από τα καταγ-
γελλόμενα όπως:
• Τη διαρροή μέσα στη θάλασσα των μπάζων και

βυθοκορημάτων που προορίζονται για την πλή-
ρωση των τσιμεντοκιβωτίων.

• Τον διασκορπισμό τους στον αέρα.
• Τη ρύπανση της θάλασσας κατά μήκος των τσι-

μεντοκιβωτίων.
• Τη δημιουργία νέας παραλίας από επιχωματώ-

σεις νοτιοανατολικά του μνημείου του Θεμι-
στοκλή που δικαιώνει την προσφυγή του Παρα-
τηρητηρίου Πειραϊκής και των κατοίκων, κα-
θώς και την προσωρινή διαταγή για παύση των
εργασιών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πει-
ραιά που πάρθηκε πρόσφατα. 

• Τη μη τήρηση προγράμματος και τη μη διαβίβα-
ση από την ΟΛΠ ΑΕ παρακολούθησης μετρήσε-
ων για την ποιότητα του θαλασσινού νερού με
προσδιορισμό της θολερότητας, τουλάχιστον
μία φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια εργα-
σιών που διεξάγονται την τουριστική περίοδο
και σε απόσταση 100 μέτρων από το όριο του
έργου, προς την κατεύθυνση των πλησιέστε-
ρων παραλιών της περιοχής. Δεν είναι λίγες οι
φορές που έχουν ακουστεί καταγγελίες ότι γί-
νονται διάφορα στην Πειραϊκή, κατά παράβαση
των όποιων υπογεγραμμένων συμφωνιών.
Όταν μπαίνουν στο παιχνίδι και οι επιχειρημα-
τικές αντιπαραθέσεις το σκηνικό γίνεται εκρη-
κτικό».

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το πειραϊκό 
περιβάλλον

anetnews24@gmail.com 



Σ
ε πλήρη επιφυλακή βρίσκONται
η Πολιτική Προστασία αλλά και
οι δήμοι, καθώς οι προβλέψεις
των μετεωρολόγων κάνουν λό-

γο για παρατεταμένο δεκαήμερο (!) καύ-
σωνα, με θερμοκρασίες που θα φτάνουν
ακόμη και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Η
Πολιτική Προστασία έχει ήδη δώσει στη
δημοσιότητα οδηγίες για τους πολίτες,
ενώ οι δήμοι σε όλη τη χώρα είναι έτοιμοι
να φιλοξενήσουν ανθρώπους που ανή-
κουν στις ευπαθείς ομάδες σε ειδικούς,
κλιματιζόμενους χώρους.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας είχε χθες επικοινωνία με
τον διευθυντή και πρόεδρο του Δ.Σ. του
Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθηγητή Μα-
νώλη Πλειώνη, «εν όψει του πρωτοφα-
νούς κύματος καύσωνα που θα πλήξει τη
χώρα μας τις επόμενες μέρες» και πρό-
τεινε να κηρυχθεί αργία η ερχόμενη Δευ-
τέρα. «Η Πολιτεία πρέπει να ακούσει τις
προειδοποιήσεις των ειδικών. Η γνώμη
τους είναι ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα θα
αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα και
ενδεχομένως να χρειαστεί τις κρίσιμες
εργάσιμες μέρες και ιδίως η προσεχής
Δευτέρα να κηρυχθεί αργία, ώστε να μεί-
νει προστατευμένος ο πληθυσμός», έγρα-
ψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Χθες, η Εθνική Μετεωρολογική Υπη-
ρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, στο οποίο
κάνει λόγο για έκτακτο φαινόμενο με με-
γάλη διάρκεια και μικρό θερμοκρασιακό
εύρος (διαφορά μέγιστης - ελάχιστης
θερμοκρασίας). Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι η
κορύφωση του καύσωνα αναμένεται στις
αρχές της επόμενης εβδομάδας, εντού-
τοις οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα
συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την
Παρασκευή 6 Αυγούστου. Οι μέγιστες
θερμοκρασίες το επόμενο τριήμερο θα

κυμανθούν στα ηπειρωτικά περί τους 42
με 44 βαθμούς ενώ στη νησιωτική χώρα
και τα παραθαλάσσια τμήματα θα είναι 2
με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Υψηλή θα πα-
ραμένει η θερμοκρασία και κατά τη διάρ-
κεια των νυχτερινών ωρών με τις ελάχι-
στες τιμές της πάνω από τους 28 βαθ-
μούς στις περισσότερες περιοχές.

Πιο αναλυτικά, συνθήκες καύσωνα με
μέγιστες θερμοκρασίες στους 42-44
βαθμούς Κελσίου και υψηλές ελάχιστες
θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του
καιρού σήμερα. Παράλληλα, αυξημένο
θα είναι το αίσθημα δυσφορίας στα αστι-
κά κέντρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί
στη Βόρεια Ελλάδα από 16 έως 40-42
βαθμούς, στην Κεντρική Ελλάδα και στην
Ήπειρο από 18 έως 42-44, στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά από 20 έως 42-44 βαθμούς,
στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 41, στα
νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην
Κρήτη από 20 έως 38 βαθμούς, ενώ στα

Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο οι
μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 40-42
βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμο-
κρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41-42
βαθμούς, ενώ στην πόλη της Θεσσαλονί-
κης από 27 έως 39 βαθμούς.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύ-

νει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας και τους καλεί «να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λή-
ψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύ-
νους που προέρχονται από την επικράτη-
ση των υψηλών θερμοκρασιών».

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστα-
σίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συ-
νιστάται στους πολίτες:
• Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς

και σκιερούς μακριά από συνωστισμό,
να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχα-
νήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύ-

γουν τη βαριά σωματική εργασία σε
χώρους με υψηλή θερμοκρασία,
άπνοια και μεγάλη υγρασία.

• Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία,
όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω
από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και
γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα
από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα
να αερίζεται και διευκολύνει την εξά-
τμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα
συνθετικά υφάσματα.

• Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με
φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα
λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.

• Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς
φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευ-
ματώδη.
Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα

μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και
τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες
από χρόνια νοσήματα για την προστασία
τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Καύσωνας δδιαρκείας με 44άρια

Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
λόγω των έντονων ανέμων που θα πνέουν σε πολλές πε-
ριοχές της χώρας αλλά και του κύματος καύσωνα. Στον
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές
που είναι σε κατηγορία κινδύνου 3 είναι οι εξής:
• Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου

Κυθήρων)
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
• Περιφέρεια Πελοποννήσου.
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Λέσβου, Π.Ε. Χίου,

Π.Ε. Σάμου, Π.Ε. Ικαρίας).

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
• Περιφέρεια Κρήτης.

Στο μεταξύ, σε ύφεση βρισκόταν χθες το απόγευμα η
φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην
περιοχή Προφήτης Ηλίας, στην Πάτρα. Στην περιοχή πα-
ρέμειναν για αρκετές ώρες πυροσβεστικές δυνάμεις,
προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά
και να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι νωρίτερα είχε δοθεί εντολή για την προληπτι-
κή εκκένωση κατοικιών και επιχειρήσεων που βρίσκον-
ται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή του Προ-
φήτη Ηλία.

Πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς - Σε ύφεση το μέτωπο στην Πάτρα
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Ι
διαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοι-
χεία που δόθηκαν χθες στο φως της
δημοσιότητας από έρευνα που πραγ-
ματοποίησε η ALCO, για λογαριασμό

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ),
σχετικά με τη στάση των πολιτών για την
πανδημία και τον εμβολιασμό.

Το 68% των πολιτών εμπιστεύεται τα
εμβόλια, το 12% των μη εμβολιασμένων
θα μπορούσε να πεισθεί από τον οικογε-
νειακό του γιατρό, ενώ το 75% όσων δεν
έχουν εμβολιαστεί δεν φοβάται τον ιό.
Τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάστη-
καν από τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πα-
τούλη, τον α’ αντιπρόεδρο Φώτη Πα-
τσουράκο και τον διευθύνοντα σύμβου-
λο της εταιρείας ALCO Κώστα Παναγό-
πουλο, στο πλαίσιο διαδικτυακής συνέν-
τευξης Τύπου.

Ειδικότερα, από τον συνδυασμό των
ευρημάτων της έρευνας προκύπτει ότι τα
2/3 του πληθυσμού ανησυχούν για την
πορεία της πανδημίας, θεωρούν ότι ο εμ-
βολιασμός μπορεί να νικήσει τον ιό, εμπι-
στεύονται τα εμβόλια και έχουν εμβολια-
στεί ή κλείσει ραντεβού. Αντιθέτως το 1/3
δεν φοβάται την Covid-19 και δεν έχει εμ-

βολιαστεί. Πρόκειται περισσότερο για άν-
δρες και άτομα ηλικίας 17 έως 44 ετών.

«Απειλούν» το τείχος ανοσίας
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της

έρευνας, αυτό το 1/3 δείχνει ποσοτικά
ικανό να εμποδίσει την επίτευξη ανοσίας
στην κοινωνία, πολύ περισσότερο όταν
ένα μέρος του φαίνεται να σκέφτεται να
εμβολιαστεί, σε αντίθεση με έναν «σκλη-
ρό» πυρήνα, της τάξης του 40% που δηλώ-
νει ότι δεν πρόκειται να εμβολιαστεί και
δείχνει αμετακίνητο στις απόψεις του,
ανέφερε κατά την παρουσίαση της έρευ-
νας ο κ. Παναγόπουλος. Βασικό χαρακτη-
ριστικό αυτής της ομάδας είναι η πεποί-
θηση ότι δεν απειλείται από τον ιό. Μόνο
το 25% όσων δεν πρόκειται να εμβολια-
στούν φοβάται ότι μπορεί να αρρωστή-
σουν, σε αντίθεση με το 51% των εμβολια-
σμένων. Επιπλέον το 35% όσων δεν πρό-
κειται να εμβολιαστούν θεωρεί ότι ο εμ-
βολιασμός μπορεί να νικήσει την πανδη-
μία, όπως και το 76% των εμβολιασμένων.
Σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων τα θεωρεί
αρκετά ασφαλή (38%) ή πολύ ασφαλή

(25%) ενώ ένα ποσοστό γύρω στα 22% δεν
τα θεωρεί ασφαλή.

Επίσης, οι απαγορεύσεις για τους μη
εμβολιασμένους και η υποχρέωση εμ-
βολιασμού μπορούν να οδηγήσουν σε
αλλαγή στάσης μέρους της ομάδας που
αρνείται να εμβολιαστεί (33%). Επίσης το
12% των ανεμβολίαστων δηλώνει ότι θα
μπορούσε να επηρεαστεί από τον προ-
σωπικό του γιατρό. Ωστόσο το 44% ισχυ-
ρίζεται ότι δεν θα μπορούσε να επηρεα-
στεί από τίποτα.

Σχετικά με την αντίληψη για υποχρεω-
τικό εμβολιασμό συγκεκριμένων επαγ-
γελματικών ομάδων, η πλειονότητα τάσ-
σεται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολια-
σμού για υγειονομικούς (73%) και εργα-
ζόμενους σε δομές φροντίδας ηλικιωμέ-
νων (73%), ενώ πολύ υψηλά είναι τα ποσο-
στά για εργαζόμενους στα μέσα μαζικής
μεταφοράς (65%), εκπαιδευτικούς (64%),

δημόσιους υπαλλήλους που έρχονται σε
επαφή με κοινό (61%) και εργαζόμενους
στην εστίαση (60%).

«Ο εμβολιασμός για τον Sars-Cov-2
αποτελεί πράξη ατομικής ευθύνης και
κοινωνικής αλληλεγγύης. Καλούμε τους
συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολια-
σθεί και διακινδυνεύουν την υγεία τόσο
τη δική τους όσο και του κοινωνικού συ-
νόλου να το πράξουν άμεσα», τόνισε ο
πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Επιδείνωση παρουσιάζει η επιδημιολογική κατάσταση
της χώρας, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο χάρτη που δη-
μοσίευσε χθες ο ECDC. Πλέον, καμία περιοχή της Ελλάδας
δεν χρωματίζεται με «πράσινο», όπως συνέβαινε μία εβδο-
μάδα πριν. Σε συναγερμό βρίσκονται Νότιο Αιγαίο και Κρή-
τη, περιοχές οι οποίες βάφονται με «βαθύ κόκκινο» στον
χάρτη που αποτυπώνει τον αριθμό κρουσμάτων-τεστ κορο-
νοϊού και τον δείκτη θετικότητας. Παράλληλα, στο «κόκκι-
νο» βρίσκονται: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά και Πελοπόννησος. Στο
«πορτοκαλί» είναι: Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη και Βόρειο Αιγαίο.

Την ίδια στιγμή, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νί-
κος Χαρδαλιάς έκρουσε χθες τον κώδωνα του κινδύνου για
τη Μύκονο και την Ίο, σημειώνοντας πως βρίσκονται ένα
βήμα από το -δεύτερο για το «νησί των ανέμων»- lockdown,
καθώς η επιτροπή έχει θέσει τα δύο νησιά σε κατάσταση

αυξημένης επιτήρησης.
Τόνισε επίσης ότι υπάρχει
μεγάλη ανησυχία μετά την
έξαρση των κρουσμάτων
σε Ζάκυνθο, Τήνο, Λευκά-
δα, Σαντορίνη, Πάρο και
Ρόδο.

Απαντώντας σε σχετική
ερώτηση για την εισήγη-
ση του Αμερικανού CDC
για τη χρήση μάσκας σε
κλειστούς χώρους και
από εμβολιασμένους, ο κ.
Χαρδαλιάς δήλωσε: «Οι
εικόνες που βλέπω εκεί έξω με λυπούν. Φυσικά και το μέ-
τρο της μάσκας θα αφορά όλους, εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους. Οι ανεμβολίαστοι, ωστόσο, παίζουν με

τη ζωή τους και, δυστυχώς,
παίζουν και με τις ζωές των
άλλων».

Εξάλλου, σταθερά πάνω
από τις 2,5 χιλιάδες παραμέ-
νουν τα ημερήσια κρούσμα-
τα στη χώρα μας. Συγκεκρι-
μένα, το τελευταίο 24ωρο
εντοπίστηκαν 2.696 νέα
κρούσματα έπειτα από
102.034 τεστ. Παράλληλα,
σημειώθηκαν 9 θάνατοι με
τον συνολικό αριθμό των νε-
κρών να φτάνει τους 12.935.

Τέλος, οι ασθενείς που βρίσκονται διασωληνωμένοι σε
ΜΕΘ είναι 157, δηλαδή 13 περισσότεροι από την Τετάρτη,
ενώ έγιναν 173 εισαγωγές και δόθηκαν 158 εξιτήρια. 

«Κόκκινη» και πάλι η χώρα - «Καμπανάκι» Χαρδαλιά για Μύκονο και  Ίο

Το 1/3 των συμμετεχόντων
στην έρευνα δεν φοβάται 
τον κορονοϊό - Τι δείχνει 
η έρευνα της ALCO για
λογαριασμό του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών… 

Έκθεση-σοκ 
για τους αρνητές
του εμβολίου
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Τα πρώτα εικοσιτετράωρα 
Φιλιππίδη στις φφυλακές!

Κύμα αντιδράσεων 
Καταπέλτης για τον Πέτρο Φιλιππίδη
ήταν οι πρώτες δηλώσεις συναδέλφων
του. Λίγες μόλις ώρες από τη
μεταφορά του γνωστού ηθοποιού και
σκηνοθέτη στις φυλακές της
Τρίπολης, ακολούθησε σφοδρό κύμα
αντιδράσεων εναντίον του, παίρνοντας
θέση υπέρ των θυμάτων.
«Τι περίμενε δηλαδή; Να του πουν
“πήγαινε διακοπές και έλα Σεπτέμβριο
να τα πούμε”; Είμαι βέβαιος ότι έπειτα
από όλα αυτά θα σκεφτεί πολύ σοβαρά
κάποιος να απλώσει χέρι ή να
προσπαθήσει. Ξέρετε, αυτοί οι
άνθρωποι έχουν την υπεροψία, έχουν
την εξουσία στα χέρια τους που τους
δίνει την άνεση να μπουν στη
διαδικασία, όχι απλώς προχωρήσουν
σε μια παρενόχληση στα λόγια, αλλά
να προβούν και στην πράξη. Νιώθουν
ότι είναι στο απυρόβλητο», ανέφερε ο
Κώστας Κρομμύδας στην εκπομπή
«Κοινωνία ώρα MEGA».
Η Σοφία Μανωλάκου, σχολιάζοντας το
γεγονός, τόνισε την ανάγκη ο
καλλιτεχνικός χώρος να αποτελέσει
παράδειγμα και να μην υπάρχουν άλλα
τέτοια περιστατικά σε κανέναν χώρο,
ενώ ο Μάριος Αθανασίου στήριξε τα
θύματα: «Έχει πολύ δρόμο ακόμη και
πάντα το μυαλό μας είναι στους
ανθρώπους που έχουν υπάρξει
θύματα».
«Πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης το
θέμα και καλά έκανε και τον πήρε»,
ήταν τα πρώτα λόγια του Γεράσιμου
Σκιαδαρέση. Ο δημοφιλής ηθοποιός
ανέφερε πως υπάρχουν ευθύνες που
πρέπει να αποδοθούν στα κυκλώματα
που στήριξαν αυτούς τους ανθρώπους
όλα αυτά τα χρόνια, βάζοντας στο
«παιχνίδι» και τους δημοσιογράφους.
«Οι δημοσιογράφοι τούς στηρίξατε,
τους αγκαλιάζατε, τους
δημιουργήσατε την αίσθηση ότι είναι
βασιλιάδες. Οι παραγωγοί, από την
άλλη μεριά, που ήξεραν πράγματα που
γίνονταν κάτω από τη στέγη τους και
δεν αντέδρασαν. Οι περισσότεροι
τουλάχιστον».
Πάντως, αίσθηση προκάλεσε με την
τοποθέτησή της η ηθοποιός Μαρία
Ιωαννίδου. «Είναι άρρωστος, αλλά δεν
παύει να είναι μεγάλος ηθοποιός,
χάνουμε έναν μεγάλο ηθοποιό. Ο
Χεμινγουέι ήταν μεγάλος καλλιτέχνης,
αλλά ήταν σάπιος άνθρωπος. Όμως,
μας άφησε ένα μεγάλο έργο. Ακόμα
και ο Μεγαλέξανδρος είχε μια
διαστροφή», δήλωσε.

«Α
κόμη δεν έχει προσαρ-
μοστεί στο νέο περι-
βάλλον. Είναι σοκαρι-
σμένος και στρεσαρι-

σμένος». Έτσι περιγράφουν πηγές μέσα
από τις φυλακές Τριπόλεως τον Πέτρο
Φιλιππίδη, ο οποίος συμπληρώνει το
δεύτερο 24ωρο πίσω από τα κάγκελα του
καταστήματος κράτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προφυ-
λακισμένος με τη σύμφωνη γνώμη ανα-
κρίτριας και εισαγγελέα ηθοποιός υπο-
βλήθηκε ήδη στο πρώτο τεστ για τον κο-
ρονοϊό, το οποίο βγήκε αρνητικό. Βέβαια,
για λίγες μέρες ακόμη θα παραμείνει
στον ειδικό θάλαμο καραντίνας από τον
οποίο περνάει κάθε νέος κρατούμενος
προτού πάει σε πτέρυγα. Στη συνέχεια θα
κάνει και δεύτερο τεστ, ενώ αξίζει να ση-
μειώσουμε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει
κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου.
Μαζί του στον ειδικό θάλαμο είναι ακόμη
δύο άτομα, τα οποία κατηγορούνται για
παρόμοια αδικήματα.

Μετά το τέλος της ολιγοήμερης κα-
ραντίνας η διεύθυνση των φυλακών θα
αποφασίσει σε ποια πτέρυγα και σε ποι-

ον θάλαμο θα κρατηθεί. Εκεί, βέβαια, ο
αριθμός των «συγκατοίκων» θα μεγα-
λώσει κατά πολύ και θα φτάσει τα περί-
που 18-20 άτομα, ενώ αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι το κατάστημα κράτησης Τρι-
πόλεως είναι μία από τις μικρότερες φυ-
λακές της χώρας και έχει αυτή την πε-
ρίοδο περίπου 110-120 άτομα. Το πρωί
της Πέμπτης ο Πέτρος Φιλιππίδης έδω-
σε και την καθιερωμένη, όπως συμβαί-
νει με κάθε νέο κρατούμενο, συνέντευ-
ξη στον διευθυντή των φυλακών. Αυτή
κράτησε λίγα λεπτά, με τις πληροφορίες
να αναφέρουν ότι ο 57χρονος προφυλα-
κισμένος ηθοποιός δεν ζήτησε κάτι ιδι-
αίτερο, ενώ φέρεται να είχε επικοινωνία
μόνο με την οικογένειά του.

Στο κατάστημα κράτησης της Τρίπολης
έχει δημιουργηθεί και θεατρική ομάδα,
στην οποία έχει ενταχθεί ο Δημήτρης Λι-
γνάδης. Για την ώρα, όπως γράφουμε

και στην αρχή του ρεπορτάζ, ο Πέτρος
Φιλιππίδης δεν έχει εγκλιματιστεί,
ωστόσο, όταν αυτό συμβεί, είναι πολύ
πιθανό να επιλέξει και αυτός την ίδια
μορφή διεξόδου από την καθημερινότη-
τα της φυλακής.

Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες καταγγε-
λίες για τον Πέτρο Φιλιππίδη έγιναν πριν
από περίπου 5 μήνες, στην κορύφωση
του εν Ελλάδι κινήματος #MeToo, ενώ το
κατηγορητήριο σε βάρος του είναι σε
βαθμό κακουργήματος και αφορά σε
έναν βιασμό και δύο απόπειρες έπειτα
από καταγγελίες συναδέλφων του σε βά-
ρος του. Οι δικαστικοί λειτουργοί κατέλη-
ξαν στο συμπέρασμα πως, εφόσον ο καλ-
λιτέχνης επανέλθει στις επαγγελματικές
του δραστηριότητες, είναι πιθανό να επα-
ναλάβει αντίστοιχα αδικήματα, για αυτό
και διέταξαν την προφυλάκισή του.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται 
ο ηθοποιός - Είχε επικοινωνία
μόνο με την οικογένειά του
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Νύχτα τρόμου 
για τον Τζόρτζεβιτς 

Θύμα διάρρηξης τα ξημερώματα της
Τετάρτης έπεσε ο παλαίμαχος ποδο-
σφαιριστής του Ολυμπιακού και της
εθνικής Σερβίας, Πρέντραγκ Τζόρτζε-
βιτς, ο οποίος λίγο έλειψε να πέσει πρό-
σωπο με πρόσωπο με τους άγνωστους
εισβολείς.

Ο «Τζόλε» μαζί με τη σύζυγό του επέ-
στρεψαν περί τις 04.00 στο σπίτι τους
στην περιοχή της Βούλας, μπαίνοντας
όμως μέσα διαπίστωσαν πως τα πάντα
ήταν αναστατωμένα. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι διαρρήκτες ίσα που
πρόλαβαν να φύγουν από το μπαλκόνι
της οικίας (το οποίο είχαν παραβιάσει
για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσω-
τερικό), καθώς άκουσαν τον παλαίμαχο
ποδοσφαιριστή να βάζει τα κλειδιά στην
πόρτα. Μάλιστα, από τη βιασύνη τους να
φύγουν, τους έπεσαν στο μπαλκόνι κά-
ποια κοσμήματα τα οποία σκόπευαν να
πάρουν, ενώ άφησαν... ενθύμιο και τον
λοστό που χρησιμοποίησαν για να ανοί-
ξουν την μπαλκονόπορτα.

Αμέσως μετά ο «Τζόλε» κάλεσε το
«100», ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις
που έγιναν από την Αστυνομία, δεν κα-
τέστη δυνατός ο εντοπισμός των δρα-
στών. Ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς έδωσε
κατάθεση στους αξιωματικούς του
Τμήματος Ασφαλείας Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης, ενώ η Σήμανση πήρε
δακτυλικά αποτυπώματα και DNA, κα-
θώς επίσης και το υλικό από τις κάμε-
ρες ασφαλείας που υπάρχουν στο σπίτι.
Οι Αρχές εκφράζουν την πεποίθηση ότι
πρόκειται για σεσημασμένους δράστες.

«Π ρέπει να σπάσουμε την αλυσίδα».
Με αυτά τα λόγια, ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη ξεκίνησε την

παρουσίαση του σχεδίου που για πρώτη φορά
εκπονήθηκε και έχει στόχο την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων (trafficking). Ένα σχέ-
διο με χρονικό ορίζοντα την περίοδο 2021-2025,
το οποίο περιλαμβάνει έξι βασικούς στόχους
και εφτά μεγάλες δράσεις.

Όπως επισήμανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
κατά τη διαδικτυακή παρουσίαση του σχεδίου:
«Πρέπει να σπάσουμε την αλυσίδα της εμπο-
ρίας. Οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα πρέπει να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα
προστασίας, για να εντοπίσουμε τα θύματα και
να οδηγήσουμε τους εγκληματίες στη δικαιοσύ-
νη». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στάθη-
κε στο γεγονός ότι για πρώτη φορά εκπονείται
δημόσια στρατηγική για την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων. «Με αυτό τον τρόπο δεί-
χνουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας στην πρό-
ληψη και στην αντιμετώπιση κάθε μορφής εγ-
κλήματος και κυρίως αυτών που έχουν έντονο
κοινωνικό αντίκτυπο», παρατήρησε ο κ. Χρυσο-
χοΐδης και συμπλήρωσε πως «η προστασία των
θυμάτων βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγι-
κής και επιχειρησιακής μας λειτουργίας». 

Οι 6 στόχοι
1. Ο καλύτερος συντονισμός και η ενίσχυση

της επιχειρησιακής ανταπόκρισης της Ελληνι-
κής Αστυνομίας.

2. Η έγκαιρη αναγνώριση και προστασία των
θυμάτων, με έμφαση στην αποτροπή της δευτε-
ρογενούς θυματοποίησης, η προστασία των
ανηλίκων και κυρίως αυτών που προέρχονται
από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

3. Η πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και η
προστασία των ευάλωτων ομάδων από την πι-
θανή θυματοποίησή τους.

4. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των οργα-
νωμένων κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων.

5. Η ενδυνάμωση της διυπηρεσιακής συνερ-
γασίας.

6. Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργα-
σίας για την αντιμετώπιση των υποθέσεων στις
οποίες εμπλέκονται διεθνικές εγκληματικές
ομάδες.

Οι 7 δράσεις
1. Η αντιμετώπιση της διαδικτυακής διάστα-

σης της εμπορίας των ανθρώπων.
2. Η ενίσχυση των ομάδων καταπολέμησης

της εμπορίας ανθρώπων.
3. Η καλύτερη αξιοποίηση των διαύλων διε-

θνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.
4. Η διυπηρεσιακή και διασυνοριακή ανταλ-

λαγή πληροφοριών.
5. Η ειδική διαχείριση υποθέσεων με ανήλικα

θύματα.
6. Η αντιμετώπιση των οργανωμένων εγκλη-

ματικών δικτύων, δίνοντας έμφαση στις χρημα-
τοοικονομικές έρευνες, αυτό που συνηθίζουμε
να λέμε «follow the money».

7. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ειδικών
πρωτοκόλλων προστασίας ευάλωτων ομάδων
και ανθρώπων από πιθανή εκμετάλλευση. 

Τον συντονισμό των δράσεων αναλαμβάνει ο
υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος
Οικονόμου. Από την πλευρά του, ο εθνικός εισηγη-
τής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώ-
πων, Ηρακλής Μοσκώφ, σημείωσε πως η στρατη-
γική του υπουργείου είναι μια πολύ καλή πρωτο-
βουλία και θα συμβάλουν και οι ίδιοι με τα μέσα
που διαθέτουν, ώστε να γίνει πραγματικότητα.

ΜΜύκονος: Σύλληψη 
Αυστραλού dealer 

Στο... κελί και όχι σε κάποια
πολυτελή βίλα της Μυκόνου θα
περάσει το καλοκαίρι του ένας
39χρονος Αυστραλός, σε βάρος
του οποίου εκκρεμούσε «ερυθρά
αγγελία» της Interpol. Ο διεθνής
καταζητούμενος εντοπίστηκε στο
αεροδρόμιο του «νησιού των
ανέμων» και συνελήφθη από τη
Δίωξη Ναρκωτικών.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας
είχαν πληροφορίες από τις
αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ ότι
επίκειται η άφιξή του στη Μύκονο
για... διακοπές, για αυτό και
έστησαν μπλόκο με στόχο τον
εντοπισμό του. Όσον αφορά τον
39χρονο Αυστραλό, διώκεται ως
μέλος διεθνούς κυκλώματος
ναρκωτικών και συγκεκριμένα ως
εμπλεκόμενος σε υποθέσεις
εισαγωγής-διακίνησης ποσοτήτων
κοκαΐνης και νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. Ο συλληφθείς θα
οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών
Αιγαίου, για να προχωρήσει η
διαδικασία έκδοσής του στις ΗΠΑ.
Την ίδια ώρα, πάλι στο αεροδρόμιο
της Μυκόνου, συνελήφθη ένας
32χρονος Αφρικανός ο οποίος
ξεκίνησε με πτήση από τη Γουινέα
και μέσω Γαλλίας επιχείρησε να
περάσει στη χώρα 33 «αυγά» με
κοκαΐνη συνολικούς βάρους 520
γραμμαρίων.

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

«Πρέπει να σπάσουμε την 
αλυσίδα της εμπορίας», δήλωσε
ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
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«Πόλεμο» με 
το trafficking 
ανοίγει η ΕΛ.ΑΣ. 



Πράσινο Ταμείο

Χρηματοδοτούνται 
και δήμοι έως 
20.000 κατοίκους

Στις «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
για τα έτη 2021-2022, Άξονας Προτεραιότητας
(Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δρά-
σεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», μπορούν να
συμμετάσχουν και ΟΤΑ κάτω από 20.000, σύμ-
φωνα με τον οδηγό διαχείρισης του χρηματοδο-
τικού προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Πράσινο Ταμείο είχε
προαναγγείλει την επέκταση των χρηματοδοτι-
κών του προγραμμάτων και στους μικρότερους
σε πληθυσμό ΟΤΑ.

Επισημαίνεται ότι για κάθε δήμο υπάρχει ο
περιορισμός της υποβολής έως δύο προτάσεων
για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο μέτρο
και οι δύο προτάσεις, είτε οι προτάσεις υποβλη-
θούν από τον δήμο είτε από αρμόδιο σύνδεσμο.

Στους «πράσινους δήμους»
της Ευρώπης η Κοζάνη
Στο Δίκτυο Πράσινων Δήμων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ανήκει πλέον και η Κοζάνη, σύμφωνα
με σχετική απόφαση-έγκριση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής.
Το Δίκτυο Πράσινων Δήμων (Green City Ac-
cord) είναι μια ομάδα δήμων κρατών-μελών
της Ε.Ε., που δεσμεύονται για την προστασία
του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη.
«Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην αξιοποί-
ηση κάθε δυνατής προοπτικής για το μέλλον
του τόπου. Στόχος μας είναι η ανακοπή της
φθίνουσας οικονομικής και πληθυσμιακής
συρρίκνωσης της περιοχής», υπογράμμισε ο
δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, κατά
την υπογραφή της συμφωνίας.

Εμβολιασμούς κατ’ οίκον θα πραγματοποιούν από τη Δευ-
τέρα 2 Αυγούστου οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων σε
συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανι-
σμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και την 1η Υγειονομική Περι-
φέρεια.
Επωφελούμενοι θα είναι ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία,
ανήμποροι και μοναχικοί συμπολίτες μας, που αδυνατούν
να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα της Αθήνας.
Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιείται από κινητές μονάδες
του δήμου, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των
Κέντρων Υγείας της 1ης Υ.ΠΕ. που ανήκουν στα γεωγραφι-
κά όρια του Δήμου Αθηναίων.
Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα του δήμου για τη
μεταφορά ευάλωτων πολιτών προς και από τα εμβολιαστι-
κά κέντρα.

Εικοσιτετράωρη απεργία πραγματοποίησαν οι
εργαζόμενοι στα ΚΕΠ της χώρας, εκφράζοντας
της αγανάκτησή τους για μια σειρά από προβλή-
ματα που πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία των
ΚΕΠ και για τα οποία θεωρούν ότι έχουν ευθύνη το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι δή-
μοι της χώρας. 

«Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για τα ακό-
λουθα προβλήματα που πλήττουν την εύρυθμη
λειτουργία των ΚΕΠ», αναφέρει η ΠΟΣΕΚΕΠ, δη-
μοσιοποιώντας τους πέντε λόγους της χθεσινής
απεργιακής κινητοποίησης:
• Τραγικές ελλείψεις προσωπικού για την απρό-

σκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.
• Προσθήκη πολλαπλών διαδικασιών που σχετί-

ζονται με την πανδημία Covid-19.
• Αθρόα προσθήκη άλλων νέων διαδικασιών, που

διενεργούνται αποκλειστικά μέσω των ΚΕΠ για
τους ψηφιακά αναλφάβητους.

• Προσέλευση πολιτών χωρίς ραντεβού με αποτέ-
λεσμα τον συνωστισμό τους έξω από τα ΚΕΠ.

• Απροθυμία και αδιαφορία των δήμων στο να πα-
ρέχουν συνθήκες ασφαλείας για τους εργαζόμε-
νους στα ΚΕΠ.
Για αυτούς τους λόγους ζητούν από το υπουρ-

γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
• Άμεση ενίσχυση των ΚΕΠ με τουλάχιστον 1.000

άτομα έκτακτο προσωπικό, μέχρι να συσταθούν
και να πληρωθούν αντίστοιχες θέσεις μόνιμου
προσωπικού.

• Άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια του προ-
σωπικού των ΚΕΠ.

!ΚΕΠ

Ζητούν προσλήψεις -
Καταγγέλλουν
ελλείψεις προσωπικού

Πρόγραμμα εμβολιασμού κατ’ οίκον
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έτοιμη για motocross 
η Μεγαλόπολη! 

Το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα ΜΧ
Junior 2021 διεξά-
γεται αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο, 31
Ιουλίου και 1 Αυγού-
στου, στην πίστα
motocross της Με-
γαλόπολης. Συμμετέχουν 129 νεαροί αθλητές, σε 3 ηλικιακές
κατηγορίες, από 10 έως 17 χρόνων, προερχόμενοι από 23 χώρες.

Η διοργάνωση του διήμερου μηχανοκίνητου αθλητισμού από
όλον τον κόσμο στην Πελοπόννησο επετεύχθη μετά από συνερ-
γασία του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης, της ΑΜΟΤΟΕ
και των σωματείων Άρης Πεντέλης και ΑΛΜΑ Μεγαλόπολης.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ζητά τροποποίηση νομοθετικού
πλαισίου για ΑΕΚΚ
Αντίθετη στην αυθαίρετη χωροθέτηση ΑΕΚΚ (διαχείριση
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων), χω-
ρίς σχετική έγκριση και απόφαση από τα δικά της πολιτικά
όργανα, δηλώνει η περιφερειακή αρχή Νοτίου Αιγαίου.
Προς τούτου, έλαβε ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό
Συμβούλιο και αιτείται «την άμεση τροποποίηση του υφιστά-
μενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη χωροθέτηση,
αδειοδότηση και λειτουργία των μονάδων ΑΕΚΚ». Επισημαί-
νει, δε, ταυτόχρονα, πως η επίμαχη απόφαση ελήφθη, μετά
τις «αντιδράσεις κατοίκων των θιγόμενων περιοχών, με τις
οποίες συμφωνεί απόλυτα».
Την επίμαχη απόφαση του Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου περί τροπο-
ποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, γνωστοποί-
ησε στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα και στους βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων η
πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αναστασία Δελη-
γιάννη-Άσπρου.
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Σ
ημαντική ήταν για άλλη μια φορά η
ανταπόκριση των γυναικών στο πρό-
γραμμα δωρεάν εξέτασης Προληπτι-

κού Ελέγχου Μαστού, το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε με τη συμβολή της Περιφέρειας
Αττικής. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε
από τις 5 Μαΐου μέχρι τις 21 Ιουλίου κάθε
Τέταρτη στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας
«Νίκος Κούρκουλος» και εξετάστηκαν πε-
ρισσότερες από 220 γυναίκες με μαστογρα-
φία, υπέρηχο μαστού ή πιο εξειδικευμένες
εξετάσεις. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προ-

γράμματος ανιχνευθήκαν περιστατικά καρ-
κίνου τα οποία αντιμετωπίστηκαν εξ ολο-
κλήρου στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης με αφορμή το σχετικό πρόγραμμα
δήλωσε: «Η πρόληψη σώζει ζωές και απο-
τελεί το κύριο όπλο στη μάχη κατά του καρ-
κίνου. Ακολουθώντας πιστά τα διεθνή πρω-
τόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας, υλοποιούμε προγράμματα που συμβάλ-
λουν στην έγκαιρη διάγνωση και στη θωρά-
κιση της υγείας των γυναικών».

Νίκος Ζενέτος

«Να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για το Μετρό»
Τη σταθερή, συνεχή και αδιά-

λειπτη θέληση του Δήμου Ιλίου
για επιτάχυνση των διαδικα-
σιών επέκτασης της γραμμής 2
του Μετρό στο Ίλιον και τη δη-
μοπράτηση του έργου το 2022,
σύμφωνα με τις σχετικές εξαγ-
γελίες, εξέφρασε ο δήμαρχος
Νίκος Ζενέτος, στη συνάντηση
που είχε με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Αττικό Μετρό Νίκο Κουρέτα.

Ο κ. Ζενέτος σημείωσε ότι η ανακοίνωση του έργου από τον υπουργό Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστα Καραμανλή αναπτέρωσε τις ελπίδες των κατοίκων του Ιλίου, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής, καθώς πρόκειται για ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημά τους. Το χαρακτή-
ρισε εξαιρετικής σημασίας, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο που θα διαδραματίσει στην
ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό επιβεβαίωσε ότι το έργο
έχει δρομολογηθεί και παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, εξαιτίας της υγειονομικής
κρίσης, διαβεβαίωσε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μην υπάρξουν μεγά-
λες καθυστερήσεις.

Καταγραφή ζημιών
στον Διόνυσο

Ο Δήμος Διονύσου καλεί όλους τους
δημότες που υπέστησαν υλικές ζη-
μιές λόγω της πυρκαγιάς σε κατοι-
κίες και αυτοκίνητα να καλούν σε
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τη-
λεφωνικό κέντρο του δήμου (213
2030600) στο πλαίσιο άτυπης κατα-
γραφής που πραγματοποιείται.
Όπως εξηγεί ο δήμαρχος Γιάννης
Καλαφατέλης, η εν λόγω διαδικασία
είναι υποστηρικτική και αποσκοπεί
στην περαιτέρω επιτάχυνση των
ενεργειών που θα ακολουθήσουν
από την Πολιτεία. Για την ακρίβεια,
τα στοιχεία που θα συλλεγούν από
τον δήμο θα αποσταλούν στη συνέ-
χεια στη Διεύθυνση Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(ΔΑΕΦΚ), η οποία είναι η αρμόδια
υπηρεσία για την επίσημη καταγρα-
φή ζημιών στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας αποζημιώσεων.

Δίνει λύση 
με Καλοκαιρινό
Παιδότοπο

Πάνω από 550 μαθητές των δημοτι-
κών σχολείων και των νηπιαγωγείων
του Δήμου Κηφισιάς συμμετέχουν
στο φετινό πρόγραμμα δραστηριοτή-
των του Καλοκαιρινού Παιδότοπου
που προσφέρει ο δήμος. Ο Καλοκαι-
ρινός Παιδότοπος φιλοξενεί παιδιά
από 4 έως και 12 ετών, σε πέντε δημο-
τικά σχολεία και τέσσερα νηπιαγω-
γεία του δήμου όπου έμπειρο προσω-
πικό δίνει έμφαση σε βιωματικές
δραστηριότητες και ομαδικά παιχνί-
δια, με σκοπό την πνευματική και σω-
ματική άσκηση των παιδιών. Το πρό-
γραμμα οργανώνεται και υλοποιείται
από το Νομικό Πρόσωπο «Κοινωνική
Μέριμνα» μετά από πρωτοβουλία του
δημάρχου Γιώργου Θωμάκου. Τονίζε-
ται πάντως ότι στο πρόγραμμα τη-
ρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα του ΕΟΔΥ που ίσχυσαν και για
τις εκπαιδευτικές μονάδες.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
αντιπολίτευση προσπαθεί με
κάθε τρόπο να εμποδίσει τον
δήμαρχο να προχωρήσει σε
έργο που χαρακτηρίζεται εμ-
βληματικό για την πόλη και το
έχουν προσπαθήσει όλες οι
δημοτικές αρχές τις τελευ-
ταίες δεκαετίες; Παρά το γε-
γονός ότι οι περισσότεροι από
τους «διαφωνούντες» έχουν
υπηρετήσει σε διοικήσεις
που το «προσπάθησαν», τώρα
ψάχνουν αφορμές να μη γί-
νει, γιατί φοβούνται ότι θα εί-
ναι καταλυτικό για τις εκλο-
γές…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Tηλεδιάσκεψη
με ποντιακές
κοινότητες
Μέσω τηλεδιάσκεψης διεξήχθη η
πρώτη συνάντηση των δήμων που δή-
λωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν
στο Δίκτυο Πόλεων με Ποντιακές Κοι-
νότητες που ίδρυσε η ΚΕΔΕ προκει-
μένου να κινητοποιήσει τη διεθνή
κοινότητα και τους διεθνείς οργανι-
σμούς για την παγκόσμια αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ποντίων, σε συ-
νεννόηση πάντα με το ελληνικό
υπουργείο Εξωτερικών. Σκοπός του
Δικτύου Πόλεων με Ποντιακές Κοινό-
τητες είναι η δικτύωση και ο συντονι-
σμός δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης προς την κατεύθυνση της διε-
θνούς αναγνώρισης της Ποντιακής
Γενοκτονίας και η προώθηση της λαο-
γραφίας και της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς των Ποντίων. Ακόμη, το Δίκτυο
θα προσπαθήσει να προχωρήσει στην
καταγραφή των ποντιακών κοινοτή-
των του εξωτερικού ενώ θα γίνει συν-
τονισμένη προσπάθεια άσκησης
επιρροής σε διεθνή κέντρα λήψης
αποφάσεων και ενημέρωση της παγ-
κόσμιας κοινότητας για τις πραγματι-
κές διαστάσεις της Γενοκτονίας.

«Η πρόληψη σώζει ζωές»
Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Π Α Τ Ο Υ Λ Η Σ



Διαστάσεις παίρνει 
το σκάνδαλο Pegasus

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις κρατών και μεγά-
λων ομίλων για το σκάνδαλο Pegasus, του παρά-
νομου λογισμικού που κατασκοπεύει δημόσια
πρόσωπα σε όλο τον κόσμο. Χθες ο υπουργός
Άμυνας του Ισραήλ Μπένι Γκαντς, σε συνάντηση
που είχε με τη Γαλλίδα ομόλογό του Φλοράνς
Παρλί, της είπε ότι η χώρα του λαμβάνει πολύ σο-
βαρά υπόψη τις σχετικές καταγγελίες. «Το Ισ-
ραήλ χορηγεί άδειες στον κυβερνοχώρο μόνο σε
έθνη-κράτη και μόνο για να χρησιμοποιηθούν
για τις ανάγκες αντιμετώπισης της τρομοκρατίας
και του εγκλήματος», ανέφερε το γραφείο του
Γκαντς. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο
βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμαντ, ο Πακιστανός
πρωθυπουργός Ίμραν Χαν και άλλοι ηγέτες περι-
λαμβάνονται στον κατάλογο των δυνητικών στό-
χων της Pegasus, όπως και τουλάχιστον 180 δη-
μοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο.

Πάντως, η επενδυτική εταιρεία Novalpina,
στην οποία ανήκει ο ισραηλινός όμιλος NSO που
βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου, πρόκει-
ται να διαλυθεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο
Ειδήσεων πηγή που γνωρίζει καλά την υπόθεση,
παρέχοντας έτσι διασταύρωση σε μια πληροφο-
ρία της εφημερίδας «Echos». Το λογισμικό Pe-
gasus της NSO μπορεί να εγκαθίσταται
στα smartphones, να υποκλέπτει κωδικούς, μη-
νύματα, διαλόγους και αλληλογραφία, να ηχο-
γραφεί συνομιλίες χωρίς τη γνώση και τη συγκα-
τάθεση του κατόχου της συσκευής, καθώς επί-
σης να χρησιμοποιεί τις φωτογραφικές της κά-
μερες. Ακόμα και τα πιο προηγμένα «τείχη ασφα-
λείας» των κινητών τελευταίας γενιάς αδυνατούν
να μπλοκάρουν τη δράση του Pegasus.

Φονική πυρκαγιά στην Τουρκία 
Τρεις νεκροί, δεκάδες τραυματίες κι ανυπολό-

γιστες ζημιές είναι ο μέχρι χθες απολογισμός της
τεράστιας πυρκαγιάς που για δυο μέρες κατα-
καίει τη νότια Τουρκία, στην περιοχή της πόλης
Αττάλεια. Τεράστιες φλόγες ξεπήδησαν μέσα
από ένα δάσος στο Μαναβγκάτ, κοντά στην Αττά-
λεια, κι έφτασαν γρήγορα σε κατοικημένες πε-
ριοχές λόγω των ισχυρών ανέμων, καταστρέφον-
τας σπίτια στην περιοχή Καλεμλέρ. Υπό τον φόβο
της απώλειας ανθρώπινων ζωών, οι Αρχές εκκέ-
νωσαν τέσσερις συνοικίες στο Μαναβγκάτ, την
ώρα που εκατοντάδες εργαζόμενοι στη δασοκο-
μία, με τη βοήθεια ελικοπτέρων και ενός αερο-
πλάνου, επιχειρούσαν να θέσουν τη φωτιά υπό
έλεγχο. Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό κανάλι
NTV μετέδωσε εικόνες περίπου 20 άδειων και
απανθρακωμένων σπιτιών, μερικά από τα οποία
συνέχιζαν να καίγονται.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 IOYΛIOY 2021

OLITICALP ΟΣΜΟΣ18 K

«A
νοιξε η γη» κατά κυ-
ριολεξία στην Αλά-
σκα, αργά τη νύχτα
της Τετάρτης τοπική

ώρα, χθες το πρωί ώρα Ελλάδος. Ο σει-
σμός που συντάραξε την περιοχή, η
οποία βρίσκεται κοντά στις Αλεούτιες
Νήσους, κατεγράφη με ισχύ 8,2 βαθ-
μών της κλίμακας Ρίχτερ και, σύμφωνα
με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών
των ΗΠΑ, η δόνηση σημειώθηκε 105
χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πέρι-
βιλ, ενώ το εστιακό της βάθος εκτιμά-
ται στα 46,7 χιλιόμετρα.

Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό-Μεσογει-
ακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) δια-
τύπωσε τη δική του εκτίμηση ως προς
το μέγεθος του σεισμού (στους 7,9
βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ) και θε-
ωρεί ότι το εστιακό του βάθος δεν ξε-
πέρασε τα 10 χιλιόμετρα.

Όπως είναι αναμενόμενο σε σει-
σμούς τέτοιου μεγέθους, το Αμερικα-
νικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνά-
μι προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να
προκληθεί τσουνάμι στο νησί Γκουάμ

και τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους,
πράγμα που ως χθες το απόγευμα (ώρα
Ελλάδος) ευτυχώς δεν είχε καταγρα-
φεί. Παρ’ όλα αυτά, οι Aρχές της πολι-
τείας βρέθηκαν από τις πρώτες στιγμές
σε πλήρη ετοιμότητα για να αντιμετω-
πίσουν τα όποια προβλήματα μπορού-
σαν να παρουσιαστούν. H προειδοποί-
ηση για τσουνάμι περιλάμβανε και
τη Χαβάη, ενώ στο μικροσκόπιο των ει-
δικών βρέθηκαν κι άλλες ακτές των
ΗΠΑ και του Καναδά.

Λίγη ώρα μετά τη σεισμική δόνηση,
δεκάδες ανατριχιαστικά βίντεο κατέ-
κλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες
όλου του κόσμου με εικόνες που κό-
βουν την ανάσα: Δρόμοι και γέφυρες
άνοιξαν στα δύο, κάτοικοι εγκατέλει-
ψαν σε χρόνο ρεκόρ τις κατοικίες τους,
ενώ δεν έλειψαν και σκηνές πανικού.

Όπως συμβαίνει πάντοτε σε τέτοιες
περιπτώσεις, μετά την κύρια σεισμική
δόνηση καταγράφηκε πλήθος μετασει-
σμών που επέτειναν το κλίμα φόβου
και πανικού. Πρόκειται για τον μεγαλύ-

τερο σεισμό από το 1965 και μετά, όταν
τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς οι σει-
σμογράφοι είχαν καταγράψει σεισμική
δόνηση 9,2 βαθμών Ρίχτερ στην Αλά-
σκα.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετές
κοινότητες στις ακτές της Αλάσκας εκ-
κενώθηκαν ύστερα από τη σεισμική
δόνηση. Στο Κόντιακ, ένα νησί περίπου
6.000 κατοίκων, ήχησαν οι σειρήνες
προειδοποίησης για τσουνάμι και
στους κατοίκους που ήταν κοντά στη
θάλασσα δόθηκε εντολή να εγκαταλεί-
ψουν τις εστίες τους.

Δεκάδες ανατριχιαστικά
βίντεο κατέκλυσαν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και
τις ειδησεογραφικές
ιστοσελίδες

Τ

«Άνοιξε η γη» από σεισμό-
μαμούθ (8,2R) στην Αλάσκα
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Έφτιαξε βόμβα
υδρογόνου 
και πήρε
Νόμπελ Ειρήνης

Α Ν Τ Ρ Ε Ϊ  Ζ Α Χ Α Ρ Ο Φ

Π
οια άλλη απόδειξη χρειαζόμα-
στε για την επίδραση μιας προ-
σωπικότητας στην παγκόσμια
εξέλιξη από το ότι ένας θεσμός

όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά τη
μνήμη της 32 ολόκληρα χρόνια μετά τονθά-
νατό της; Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον
Αντρέι Ζαχάροφ, τον κορυφαίο πυρηνικό
φυσικό της Σοβιετικής Ένωσης που αποτέ-
λεσε την ενσάρκωση του αγώνα για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες σε
ανελεύθερα και ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμά τα 100
χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου επι-
στήμονα και μαχητή της ελευθερίας (1921-
1989) και θέσπισε βραβείο για την υπερά-
σπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
φέρει το όνομά του.

Ο Αντρέι Ζαχάροφ υπήρξε εκλεκτό τέκνο
της Σοβιετικής Ένωσης: Συνέβαλε στη δη-
μιουργία της πρώτης σοβιετικής βόμβας
υδρογόνου, μετείχε στη συγγραφή του Συν-
τάγματος της ΕΣΣΔ, ήταν βουλευτής με βα-
ρύνουσα γνώμη στο Κρεμλίνο. Γεννήθηκε
και μεγάλωσε στη Μόσχα, όπου σπούδασε
φυσική στο πανεπιστήμιό της. Ο Β’ Παγκό-
σμιος Πόλεμος τον ανάγκασε να μετοικήσει
στο Τουρκμενιστάν, ενώ επέστρεψε μετά τη
λήξη του πολέμου και εργάστηκε στο τμήμα
Φυσικής της Σοβιετικής Ακαδημίας Επι-
στημών.

Την περίοδο 1950-1953 ασχολήθηκε
ενεργά με την κατασκευή της πρώτης σο-
βιετικής βόμβας υδρογόνου και το 1953
έγινε το νεαρότερο μέλος της Σοβιετικής
Ακαδημίας Επιστημών που βραβεύτηκε με
το Βραβείο Στάλιν. Ωστόσο, μετά την άνοδο
του Νικήτα Χρουστσόφ στην ηγεσία της

ΕΣΣΔ, ο Ζαχάροφ άρχισε τις δημόσιες εκ-
κλήσεις για την απαγόρευση των πυρηνι-
κών δοκιμών και για την προστασία των
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Το
1968 έγραψε το έργο «Σκέψεις πάνω στην
πρόοδο, την ειρηνική συνύπαρξη και την
πνευματική ελευθερία», στο οποίο εκδή-
λωνε τη διαφωνία του στη διαίρεση της
υφηλίου σε κομμουνιστικά και καπιταλιστι-
κά στρατόπεδα. Την ίδια χρονιά υπερασπί-
στηκε την τσεχοσλοβακική κυβέρνηση όταν
η ΕΣΣΔ εισέβαλε με τα τανκς στο έδαφος
της Τσεχοσλοβακίας, αλλά και τον τότε κο-
ρυφαίο αντικαθεστωτικό Αλεξάντερ Σολζε-
νίτσιν. Ο Αντρέι Ζαχάροφ ήταν πλέον μεγά-
λος κίνδυνος για τη Σοβιετική Ένωση.

Η ηγεσία της ΕΣΣΔ στράφηκε εναντίον
του, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία.
Το 1975, στο μεταξύ, απονεμήθηκε στον Ζα-
χάροφ το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Όταν ο
κορυφαίος επιστήμονας αντιτάχθηκε δη-
μόσια στη σοβιετική εισβολή στο Αφγανι-
στάν (1980), η Μόσχα βρήκε την ευκαιρία να
τον εξορίσει στην πόλη Γκόρκι, όπου παρέ-
μεινε για έξι χρόνια. Επέστρεψε στη Μόσχα
την περίοδο Γκορμπατσόφ και τάχθηκε
υπέρ της περεστρόικα και της γκλάσνοστ
(ανανέωση και διαφάνεια). Έγινε διαπρύ-
σιος κήρυκας της υπεράσπισης των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων έως τον θάνατό του τον
Δεκέμβριο του 1989 στο σπίτι του, στη Μό-
σχα. Έναν χρόνο νωρίτερα (1988) το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο είχε θεσπίσει βραβείο
με το όνομά του, το «Βραβείο Ζαχάροφ», το
οποίο απονέμεται ετησίως σε φυσικά πρό-
σωπα ή οργανισμούς, που διακρίνονται για
τη δράση τους υπέρ των ατομικών ελευθε-
ριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Ξεκίνησε την Τετάρτη το απόγευμα και ολοκληρώθηκε
χθες η καταβολή των αναδρομικών σε συνταξιούχους του
δημοσίου τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης
μετά τις 13 Μαΐου 2016. Ωστόσο τα ποσά δεν καταβλήθηκαν
σε 29.032 περιπτώσεις, καθώς ο επανυπολογισμός πρόκει-
ται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες και η καταβο-
λή των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί με
εμβόλιμες πληρωμές.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδά-
κης, δεν πρέπει να ανησυχούν οι δικαιούχοι αναδρομικών,
συνταξιούχοι και οι κληρονόμοι τους, καθώς θα πληρω-
θούν κανονικά και μάλιστα τις ερχόμενες μέρες και εβδο-
μάδες θα γίνουν εμβόλιμες πληρωμές. Αναφορικά με την
πληρωμή των αναδρομικών για τις περιπτώσεις συνταξιού-

χων που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν το 2016
(αφορά περίπου 150.000 συνταξιούχος), ο Κωστής Χατζη-
δάκης δεσμεύτηκε ότι αυτή θα γίνει τον προσεχή Σεπτέμ-
βριο. 

Από την πλευρά της η διοίκηση του ΕΦΚΑ έχει ενημερώ-
σει ότι οι αυξήσεις και τα αναδρομικά των συνταξιούχων θα
καταβληθούν κατά κύματα έως και το φθινόπωρο, καθώς
ορισμένες περιπτώσεις θεωρούνται δύσκολες και απαι-
τούν χρονοβόρες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, την Τετάρτη έλαβαν τα αναδρομι-
κά και την αύξηση της σύνταξης του μηνός Αυγούστου
53.912 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, έλα-
βαν συνολικά 46.565.403 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος των ανα-
δρομικών ανά συνταξιούχο ανέρχεται σε 863,70 ευρώ.

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

Ποιοι τα έλαβαν
Χθες καταβλήθηκαν τα αναδρομικά σε 10.964 συνταξιού-

χους του δημόσιου τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιο-
δότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016. Οι συνταξιούχοι που υπά-
γονται σε αυτή την κατηγορία έχουν δει από τον προηγού-
μενο μήνα τις μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις τους. Το συ-
νολικό ποσό αναδρομικών που θα λάβουν ανέρχεται στα
10.843.765 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος αναδρομικών ανά συν-
ταξιούχο ανέρχεται σε 989 ευρώ

Η
αύξηση του κατώτατου μι-
σθού στα 663 ευρώ από
01/01/2022 θα αυξήσει μια
σειρά επιδομάτων με σημαν-

τικότερο το επίδομα ανεργίας, το οποίο
θα αυξηθεί κατά 7 ευρώ.

Από 1ης Ιανουαρίου 2022 το επίδομα
ανεργίας θα φτάσει στα 407 ευρώ από
399,25 ευρώ που είναι σήμερα.

Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορί-
ζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου
του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως
από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνι-
αίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανό-
μενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο
μέλος).

Αντίθετα, το ειδικό επίδομα μακροχρό-
νιας ανεργίας, το οποίο ανέρχεται σε 200
ευρώ τον μήνα, δεν θα αυξηθεί, καθώς
πρόκειται για σταθερό ποσό.

Αύξηση θα έχουν επίσης τα εξής επι-
δόματα:

• Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη
παραμονή στα μητρώα των ανέργων, το
οποίο ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα
ανεργίας.

• Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν
ποινή στερητική της ελευθερίας που αντι-
στοιχεί σε 15 ημερήσια επιδόματα ανερ-
γίας, στο ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης
εργασίας ή διακοπής εργασιών που ισού-
ται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

• Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και

ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφα-
λισμένων που ισούται με το μηνιαίο επί-
δομα ανεργίας, το οποίο είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με το νομοθετημένο ημε-
ρομίσθιο.

Θετικά επηρεάζονται ακόμα το ειδικό
εποχικό βοήθημα, καθώς και μια σειρά
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, όπως το πρό-
γραμμα κοινωφελούς εργασίας, οι δι-
καιούχοι του οποίου λαμβάνουν καθαρές
αμοιβές οι οποίες αντιστοιχούν στις κα-
τώτατες νομοθετημένες μεικτές αποδο-
χές του ανειδίκευτου εργάτη.

Παραπάνω χρήματα λόγω της αύξη-
σης του κατώτατου μισθού θα λάβουν

και οι δικαιούχοι δράσεων για νέες θέ-
σεις εργασίας που συνδέονται έμμεσα
με τον κατώτατο μισθό, αλλά και όσοι
συμμετέχουν σε προγράμματα απόκτη-
σης επαγγελματικής εμπειρίας, στους
οποίους καταβάλλεται αποζημίωση ίση
με τον κατώτατο μισθό.

Ενδεικτικά από την αύξηση του κατώ-
τατου επηρεάζονται:

• Αμειβόμενοι με κατώτατους μισθούς.
• Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το

οποίο ανέρχεται σε 13 ημερήσια επιδόμα-
τα ανεργίας.

• Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη
παραμονή στα μητρώα ανέργων: Είναι ίσο

με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
• Επίδομα γάμου το οποίο ανέρχεται

στο 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού
ή ημερομισθίου.

• Αποδοχές όσων εργάζονται με μερική
απασχόληση.

• Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης ερ-
γασίας ή επίδομα σε όσους δεν έχουν κα-
ταγγελία της σύμβασης τους λόγω διακο-
πής λειτουργίας της επιχείρησης.

• Ασφαλισμένοι που έχουν απασχολη-
θεί σε τουριστικά επαγγέλματα, ή σε επι-
χειρήσεις που λειτουργούν εποχικά.

• Δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες. Ανά-
λογα με τις ημέρες ασφάλισης στον κλάδο
κυμαίνεται η χρονική διάρκεια της επιδό-
τησης.

• Ειδικό εποχικό βοήθημα σε όσους
ασκούν οικοδομικά επαγγέλματα, σε
μουσικούς, ηθοποιούς κινηματογραφι-
στές κ.λπ.

• Ειδική παροχή μητρότητας: Ισούται με
τον κατώτατο μισθό.

• Το μισθολογικό κόστος για τα προ-
γράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ.

• Προγράμματα δημιουργίας νέων θέ-
σεων εργασίας.

• Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ.
• Προγράμματα επιχορήγησης ιδιωτι-

κών επιχειρήσεων για απασχόληση
σπουδαστών.

Ο νέος κατώτατος μισθός
συμπαρασύρει όλα 
τα επιδόματα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας

Αναδρομικά: Έρχονται εμβόλιμες πληρωμές τις επόμενες μέρες 



Επιδότηση έως 75% 
για το νέο ««Εξοικονομώ»

Σε λειτουργία
το τηλεφωνικό κέντρο 1555

Σε δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε χθες το νέο
ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο
θα εξυπηρετούνται οι πολίτες για ασφαλιστικά,
εργασιακά και θέματα κοινωνικής πολιτικής. 
Το νέο κέντρο θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7
ημέρες την εβδομάδα, με μικρό χρόνο αναμονής
και χωρίς χρέωση για τους πολίτες. Η πρώτη
δοκιμαστική φάση λειτουργίας του νέου ενιαίου
τηλεφωνικού κέντρου ξεκινά σήμερα και αφορά
την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών από
τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ. Τον
Σεπτέμβριο, και με την ολοκλήρωση της
δοκιμαστικής περιόδου εντός του Αυγούστου, θα
ενταχθεί στο τηλεφωνικό κέντρο και το σύνολο
των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας
(ΕΡΓΑΝΗ, ΣΕΠΕ, κ.λπ.). Ο υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης
δήλωσε ότι «το 1555 είναι μια γραμμή για να
βγάζεις άκρη με τις υπηρεσίες και τους
οργανισμούς του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και είναι κάτι που το
χρωστούσαμε εδώ και δεκαετίες στους πολίτες
που ταλαιπωρούνται διαχρονικά και αισθάνονται
αβοήθητοι στη μέση του πελάγους».

«Μάχη» για τις online αγορές
Σκληρή μάχη δίνουν οι αλυσίδες Σκλαβενίτης και

ΑΒ Βασιλόπουλος για το ποιος θα πάρει το μεγαλύ-
τερο μερίδιο από τη μεγάλη «πίτα» των online αγο-
ρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Con-
vert Group σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, στο α’ εξά-
μηνο του έτους, οι online αγορές σημείωσαν αύξηση
κατά 122% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διά-
στημα, με τα e-shops ΑΒ Βασιλόπουλος και Σκλαβε-
νίτης να διεκδικούν την πρώτη θέση, συνεπικουρού-
μενα από τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες delivery.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η αλυσί-
δα ΑΒ μέσω του Delivery.gr. και ακολουθεί ο Σκλα-
βενίτης με το efood.gr. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το
My Market με το e-shop του e-Fresh.gr. και ακολου-
θούν ο Μασούτης με το masoutis.gr και ο Κρητικός
με το kritikos.gr. Σημειώνεται ότι οι δύο τελευταίες
αλυσίδες ενισχύονται και με τις υπηρεσίες της πλατ-
φόρμας Βox. Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν τα
Market In (Μarket-In.gr), Bazaar (Bazaar-Online.gr)
και Θανόπουλος (Τhanopoulos.gr).

Μ
ε επιδότηση που φτάνει
έως και 75% αρχίζει από
τον προσεχή Οκτώβριο
ο νέος κύκλος του προ-

γράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονο-
μώ» για την ενεργειακή αναβάθμιση
κτιρίων.

Χθες, ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, η γε-
νική γραμματέας Αλεξάνδρα Σδούκου
και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος Γιώργος Στασινός πα-
ρουσίασαν τους βασικούς άξονες του
νέου προγράμματος, που αποσκοπεί
στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000
κατοικιών. Το πρόγραμμα δίνει έμφα-
ση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δυ-
σμενέστερες καιρικές συνθήκες. Πρέ-
πει να σημειωθεί ότι καταργείται η έν-
ταξη με σειρά προτεραιότητας που
ίσχυε στο προηγούμενο πρόγραμμα.
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με μο-
ριοδότηση ενεργειακών, οικονομικών
και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ ο συ-
νολικός προϋπολογισμός του προ-
γράμματος ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων τα 632 εκατ. προέρχον-
ται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμ-

βάσεων ενεργειακής αναβάθμισης,
ανάλογα με το εισόδημα, κλιμακώνον-
ται ως εξής:

1. Για ατομικό εισόδημα έως 5.000
ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευ-
ρώ, ποσοστό 75%.

2. Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό
και 10.000-20.000 οικογενειακό, πο-
σοστό 70%.

3. Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό
και 20.000-30.000 ευρώ οικογενει-
ακό, ποσοστό 55%.

4. Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό
και 30.000-40.000 ευρώ οικογενει-
ακό, ποσοστό 45%.

5. Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό
και 40.000-60.000 ευρώ οικογενει-
ακό, ποσοστό 40%.

Δικαιούχοι ένταξης είναι όσοι κατέ-
χουν κύρια κατοικία ή νοικιασμένο
σπίτι που αποτελεί κύρια κατοικία. Το
μέγιστοποσόεπιδότησηςανέρχεταισε
180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή
έως 28.000 ευρώ. Προτεραιότητα έν-

ταξης δίνεται σε ΑμεΑ, μονογονεϊκές
οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους,
πολύτεκνους, νοικοκυριά με χαμηλά
εισοδήματα, κτίρια που κατατάσσονται
σε χαμηλότερη ενεργειακή κλάση και
βρίσκονται σε περιοχές με υψηλότε-
ρεςανάγκεςθέρμανσης, καιπαλαιότε-
ρες κατασκευές.

Τα κριτήρια αξιολόγησης και το πο-
σοστό βαρύτητας ορίζονται ως εξής:
κόστος εξοικονόμησης 50%, υφιστά-
μενη ενεργειακή κλάση ακινήτου 5%,
βαθμοημέρες θέρμανσης 7%, παλαι-
ότητα κατασκευής 3%, ατομικό ή οικο-
γενειακό εισόδημα 15%, πλήθος των
εξαρτώμενων τέκνων 5%, μονογονεϊκή
οικογένεια 5%, μακροχρόνια άνεργος
5% καιΑμεΑ5%. Τέλος, αξίζει νασημει-
ωθεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα
υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα (φο-
ροαπαλλαγές) για όσους δεν εντάσ-
σονται στο νέο «Εξοικονομώ».

Αρχές Οκτωβρίου
η υποβολή των αιτήσεων -
Ποια είναι τα κριτήρια
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Τ
ο «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -υπό
έναν όρο- έλαβε η συμφωνία που ανακοινώθηκε
στις 9 Νοεμβρίου 2020 μεταξύ OTE και Orange Ro-
mania για την πώληση του ποσοστού (54%) που κα-

τέχει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A.
(TKR). Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η έγκριση θέτει ως όρο την πώ-
ληση του ποσοστού 30% που κατέχει η ΤΚR στην Telekom
Romania Mobile Communications S.A. (TKRM). Σημειώνε-
ται ότι ο ΟΤΕ κατέχει το υπόλοιπο 70%. Το ποσοστό αυτό
(30%) προτίθεται να αποκτήσει ο ΟΤΕ υπό την αίρεση λήψης
των απαιτούμενων εγκρίσεων. Σε συνέχεια της έγκρισης, η
πώληση του 54% της TKR στην Orange Romania αναμένεται
να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών, αφού εκπλη-
ρωθεί ο όρος που έθεσε η Ε.Ε. και πληρωθούν οι υπόλοιπες
προϋποθέσεις. Το καθαρό ποσό που θα λάβει ο ΟΤΕ από την
εν λόγω συναλλαγή, μετά το κόστος απόκτησης του 30% της
TKRM, τα έξοδα συναλλαγής και τις απαιτούμενες προσαρ-
μογές, θα διανεμηθεί στους μετόχους του ΟΤΕ με τη μορφή
έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

ΙΚΕΑ: Ξεχώρισε
σταRetail Business Awards

Το κατάστημα «νέας γενιάς» ΙΚΕΑ στον Πει-
ραιά απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγο-
ρία Retail Stores Οικιακός Εξοπλισμός, ενώ
βραβεύτηκε με Silver Award στην κατηγορία e-
retailers. Το πρώτο κατάστημα «νέας γενιάς»
στον Πειραιά στεγάζεται στο «Μέγαρο Πολίτου»
και προσφέρει μια ολοκληρωμένη αγοραστική
εμπειρία ΙΚΕΑ μέσα από εξατομικευμένες λύ-
σεις για όλους τους χώρους του σπιτιού, καθώς
και έμπνευση για ανανέωση με τα κατάλληλα εί-
δη για κάθε περίσταση, αναφέρει η εταιρεία.

Entersoft: Εκτόξευση
στα έσοδα το α’ εξάμηνο

Στα 12,58 εκατ. ευρώ έναντι 8,03 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ανήλθαν τα έσοδα
της Entersoft το α’ εξάμηνο του έτους, σημει-
ώνοντας αύξηση 57%. Τα κέρδη προ φόρων του
ομίλου αυξήθηκαν με ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό
από αυτό των εσόδων και ανήλθαν σε 4,16 εκατ.
ευρώ έναντι 2,62 εκατ. την αντίστοιχη περσινή
περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνον-
τας αύξηση 59%. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση
η Entersoft, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης
των εσόδων οφείλεται σε οργανική ανάπτυξη για
όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ομίλου,
ενώ οι πρόσφατες εξαγορές συνέβαλαν σε μι-
κρότερο ποσοστό. Στο τρέχον εξάμηνο έχουν για
πρώτη φορά ενσωματωθεί και τα αποτελέσματα
από τις εξαγορές της δραστηριότητας Plexis
ERP από την εταιρεία Computer Life, καθώς και
τα έσοδα της Optimum, ενώ η Wedia έχει ενο-
ποιηθεί μόνο για το δεύτερο τρίμηνο.

Cosmos Aluminium: Στους 
«ισχυρούς της ελληνικής οικονομίας»

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν βασίζονται στα
επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών,
όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις
τους και παρουσιάζονται αναλυτικά στην έκδοση
«Οι ισχυροί της ελληνικής οικονομίας», που μό-
λις κυκλοφόρησε και είναι και αυτή αφιερωμένη
στη δεκαετία 2010-2020. Ανάμεσά τους και η Co-
smos Aluminium A.E., που με τις επιδόσεις που
έχει επιδείξει τη δεκαετία που μας πέρασε επά-
ξια συγκαταλέγεται στην ελίτ των εταιρειών που
διακρίθηκαν.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Κέρδη υπερδιπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του προηγούμενου έτους και αύξηση κύκλου
εργασιών και EBITDA εμφάνισε το α’ εξάμηνο του
2021 η Titan Cement. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε η εταιρεία, τα καθαρά κέρδη μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 58
εκατ. ευρώ από 22,4 εκατ. ευρώ πέρυσι (+158,9%), ο
κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,4% στα 821,1 εκατ.
ευρώ από 786,3 εκατ. ευρώ και τα EBITDA κατά 4,2%
στα 142,6 εκατ. ευρώ από 136,8 εκατ. ευρώ. Ως προς
το β’ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών της Titan ήταν αυξη-
μένος κατά 12,2% στα 450,3 εκατ. ευρώ, τα καθαρά
κέρδη κατά 11,8% στα 42,7 εκατ. ευρώ, όμως τα EBIT-
DA μειώθηκαν κατά 10,1% στα 86,5 εκατ. ευρώ.

Την ολοκλήρωση της πώλησης αυτοτελούς κτι-
ρίου καταστημάτων και γραφείων, το οποίο βρί-
σκεται επί της λεωφόρου Κηφισίας 278 στο Χα-
λάνδρι, ανακοίνωσε η Trastor έναντι συνολικού
τιμήματος 5,05 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο είχε
αποκτηθεί τον Νοέμβριο του 2018 προς 4 εκατ.
ευρώ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
Trastor, η εν λόγω πώληση είναι σύμφωνη με
τον κύκλο ωρίμανσης των υφιστάμενων ακίνη-
των του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, αποδί-
δοντας μεσοπρόθεσμα σημαντικές σωρευτικές
υπεραξίες για τους μετόχους της.

Trastor: Πώληση ακινήτου στην Κηφισίας έναντι 5,05 εκατ. ευρώ

Μεγάλη αύξηση κερδών για την Titan 

ΟΤΕ: «Ναι» της Κομισιόν 
για πώληση της Telekom Romania



ΤτΕ: Επιπλέον
ρευστότητα 500 εκατ.
ευρώ έπεσε στην αγορά

Σ
χεδόν 500 εκατ. ευρώ επιπλέον ρευστότητας έπε-
σαν στην αγορά τον Ιούνιο μέσω των τραπεζικών
χρηματοδοτήσεων προς νοικοκυριά και επιχει-

ρήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλά-
δος, τον περασμένο μήνα o ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα
διαμορφώθηκε σε 2,3% από 2,2% τον προηγούμενο μή-
να. Την ίδια περίοδο η μηνιαία καθαρή ροή της συνολι-
κής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετι-
κή κατά 493 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής ροής
17 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

«Χρυσός πρωταγωνιστής» 
ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Χρυσός πρωταγωνιστής για τη δεκαετία 2010-2020
αναδείχθηκε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στον κλάδο
των Ιατρικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των βραβείων
«Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας». Ο
Όμιλος Ιατρικού κατέκτησε την κορυφαία αυτή διά-
κριση μέσα από την αδιάβλητη και πάγια διαδικασία
που ακολουθεί η επιτροπή αξιολόγησης της Direction,
συνυπολογίζοντας αθροιστικά-συνολικά τον κύκλο
εργασιών και τα κέρδη προ φόρων για τη χρονική-οι-
κονομική περίοδο από το 2010 έως το 2019. Σε μια κρί-
σιμη δεκαετία, κατά την οποία η χώρα αντιμετώπισε
αλλεπάλληλες και βαρύτατες κρίσεις, εδραίωσε την
ηγετική του θέση στην ελληνική υγεία, επενδύοντας
διαρκώς -κόντρα στο αντίξοο περιβάλλον- σε ιατρικές
τεχνολογίες αιχμής, καινοτόμες μεθόδους, κορυφαίο
ιατρικό προσωπικό και τεχνογνωσία, πετυχαίνοντας
σημαντικό «brain gain».

ΔΕΠΑ: Το«White Dragon» 
project τουμήνα

Το έργο «White Dragon» για την παραγωγή υδρογό-
νου, που σχεδιάζεται στη Δυτική Μακεδονία, ανακηρύχ-
θηκε ως project του μήνα για τον Ιούλιο από τον οργανι-
σμό World Hydrogen Leaders. Το «White Dragon», που
έχει συμπεριληφθεί στα σημαντικά έργα ευρωπαϊκού
κοινού ενδιαφέροντος, μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς θα συνδυάζει την παρα-
γωγή πράσινου υδρογόνου με τη χρήση ηλιακής ενέρ-
γειας αλλά και τη χρήση της θερμότητας για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών των δικτύων τηλεθέρμανσης
της Δυτικής Μακεδονίας. Ο πυρήνας του έργου βασίζε-
ται στη σταδιακή αντικατάσταση των λιγνιτικών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δυτικής Μακεδο-
νίας και στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας με
τελικό στόχο την απανθρακοποίηση του ενεργειακού
μίγματος της χώρας.

ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο σταθμός 
συμπίεσης στη ΝέαΜεσημβρία 
Το ΥΠ.ΕΝ. χορήγησε στον ΔΕΣΦΑ έγκριση
εγκατάστασης πενταετούς διάρκειας για την
αναβάθμιση σταθμού συμπίεσης με προσθήκη τρίτου
συμπιεστή στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης. Η
αναβάθμιση του Σταθμού Συμπίεσης προβλέπεται
μέσω της εγκατάστασης ενός νέου συμπιεστή,
ειδικότερα ενός συμπιεστή αερίου V-2301C και ενός
αεριοστροβίλου G-2031C, ενός ψύκτη αερίου M-
2301C και ενός φίλτρου εισόδου αερίου/διαχωριστή
O2301 C, με σκοπό τη λειτουργία 2x50% συμπιεστών
αερίου ταυτόχρονα, ενώ ο τρίτος είναι σε αναμονή,
καθώς και την αύξηση της παροχής σχεδιασμού.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

23
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 IOYΛIOY 2021

POLITICAL BUSINESS

Sunlight: Πρόγραμμα στήριξης 
για πτυχιούχους 

Το νέο πρόγραμμα έμμισθης εκπαίδευσης
και απασχόλησης πτυχιούχων ηλεκτρολόγων,
χημικών ή μηχανολόγων μηχανικών ανακοίνω-
σε η Sunlight. Όπως αναφέρεται στην ανακοί-
νωση, «η Sunlight, μέλος του Ομίλου Olympia,
ανακοίνωσε τη νέα της πρωτοβουλία, το πρό-
γραμμα έμμισθης εκπαίδευσης και απασχόλη-
σης πτυχιούχων “RISE to the Challenge”, μέσα
από το οποίο επιδιώκει να στηρίξει νέους μηχα-
νικούς στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας
τους. Το πρόγραμμα πτυχιούχων “RISE to the
Challenge” απευθύνεται σε όσους διαθέτουν
πρόσφατο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών ως ηλεκτρολόγοι, χημικοί ή μηχανολόγοι
μηχανικοί. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον
Οκτώβριο του 2021 και θα έχει διάρκεια 18 μη-
νών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπο-
βάλει την αίτησή τους online έως τις 17 Σεπτεμ-
βρίου 2021».

Repsol: Φεύγει η ισπανική 
εταιρεία από Ιόνιο
Αποχώρηση της Repsol από την ελληνική
αγορά υδρογονανθράκων σηματοδοτεί η απο-
επένδυση της ισπανικής εταιρείας από το τε-
λευταίο μπλοκ, στο οποίο είχε παρουσία στη
χώρα μας, στην περιοχή του Ιονίου. Ο ισπανι-
κός πετρελαϊκός κολοσσός είχε αποχωρήσει
τον Ιανουάριο από το χερσαίο μπλοκ της Αιτω-
λοακαρνανίας, ενώ ακολούθησε τον Μάρτιο η
αποεπένδυση από το χερσαίο μπλοκ των
Ιωαννίνων. Στο μπλοκ του Ιονίου, συνολικής
έκτασης 6,671 τετρ. χλμ., η Repsol διατηρού-
σε μερίδιο 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% ανήκει
στα Ελληνικά Πετρέλαια.

SKY express: Νέες υπηρεσίες 
με SKY Drinks & Bites

Τη νέα της υπηρεσία με σκοπό να αναβαθμί-
σει τη γευστική εμπειρία των επιβατών την ώρα
της πτήσης ανακοίνωσε η SKY express. Όπως
αναφέρει η εταιρεία, με την υπηρεσία SKY
Drinks & Bites οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία
με μια επιπλέον χρέωση να απολαύσουν επώ-
νυμα εδέσματα και ποτά σε αποκλειστική διά-
θεση.



Γ. Καραγιάννης: «Τρέχουν» έργα 1,2 δισ. στη Θεσσαλονίκη

Σ
τη συνολική αναβάθμιση των
υποδομών της πόλης της Θεσ-
σαλονίκης με μια σειρά έργων -
μικρών και μεγάλων- προϋπο-

λογισμού άνω του 1 δισ. αναφέρθηκε ο
γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος
Καραγιάννης, μιλώντας στον ραδιοσταθ-
μό ΣΚΑΪ και τον δημοσιογράφο Άρη Πορ-
τοσάλτε.

Ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι η κυβέρνη-
ση συνολικά και το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών έχουν μια ιδιαίτερη ευαι-
σθησία στη Θεσσαλονίκη και μέσα σε δύο
χρόνια καλύφθηκαν κενά δεκαετιών. «Στη
Θεσσαλονίκη χρωστάμε!», είπε χαρακτη-
ριστικά. «Γιατί ειδικά η Θεσσαλονίκη αντι-
μετωπίζει ζητήματα ουσίας και όχι επι-
κοινωνίας. Και όταν υπάρχουν διαχρονικά
προβλήματα που κρατούν μια πόλη πίσω,
δεν χωρούν ούτε πολιτικοί εγωισμοί και
αντιπαραθέσεις ούτε λόγια του αέρα», τό-
νισε ο κ. Καραγιάννης.

Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι αυτήν τη
στιγμή «τρέχουν» έργα 1,2 δισ. χωρίς να
συνυπολογιστούν σε αυτά το μετρό και η
αναβάθμιση των λεωφορείων. Όπως εξή-
γησε ο γενικός γραμματέας Υποδομών, με
το «ολιστικό σχέδιο που εκπονούμε αυτήν
τη στιγμή -κατασκευή νέων οδικών έργων
και ανακατασκευή των υπαρχόντων- στο-
χεύουμε στην καλύτερη οδική ασφάλεια
και στη μείωση των ατυχημάτων, στην πε-
ριβαλλοντική αναβάθμιση συνολικά της
Θεσσαλονίκης, στη βελτίωση του τουρι-
στικού μας προϊόντος και στη μεγάλη δρα-
στική μείωση του χρόνου και του κόστους
μεταφορών».

Όπως είπε ο γενικός γραμματέας Υπο-
δομών, αναβαθμίστηκε το αεροδρόμιο της
Θεσσαλονίκης, μια επένδυση ύψους 100

εκατ. ευρώ, και εγκαινιάστηκε από τον
πρωθυπουργό, υπογράφηκε ήδη η οδική
σύνδεση ΠΑΘΕ και Εγνατία με τον 6ο προ-
βλήτα του λιμανιού της πόλης και στις αρ-
χές Σεπτεμβρίου στήνονται τα εργοτάξια,
ενώ στα τέλη Αυγούστου θα ξεκινήσει η
διαγωνιστική διαδικασία για τη σιδηρο-
δρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα, κα-
θώς και για τον Προαστιακό Δυτικής Θεσ-
σαλονίκης.

Απαντώντας στο ερώτημα για τον περι-
φερειακό της Θεσσαλονίκης, ο γενικός
γραμματέας Υποδομών ανέφερε ότι σχε-
διάστηκε πριν από τη δεκαετία του ’80 και
πλέον δεν καλύπτει τις ανάγκες της πόλης
και για αυτό τον λόγο σχεδιάστηκε το λε-
γόμενο «Θεσσαλονίκη - Flyover».

«Πρόκειται για μια σύμπραξη Δημοσίου

Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) 13,5 χιλιομέτρων
και 370 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια ενα-
έρια γέφυρα δίπλα στον περιφερειακό.
Ουσιαστικά 4,5 χιλιόμετρα συνεχής γέφυ-
ρα, 9 χιλιόμετρα υπερυψωμένη περιφε-
ρειακή, δηλαδή ένας νέος δρόμος στον
περιφερειακό. Και δεν μένουμε μόνο σε
αυτό. Αναβαθμίζουμε και τον περιφερει-
ακό! Όχι μόνο με ασφαλτόστρωση, αλλά
συνολικά. Δηλαδή, θα τον ξαναφτιάξουμε
ώστε να αποσυμφορηθεί πλήρως η Θεσ-
σαλονίκη σε ό,τι αφορά τα κυκλοφοριακά
θέματα», κατέληξε ο κ. Καραγιάννης.

Μάλιστα, όπως είπε, ο διαγωνισμός έχει
περάσει ήδη στη β’ φάση και μέχρι το τέ-
λος του χρόνου θα υπάρχει προσωρινός
ανάδοχος ώστε οι κατασκευαστικές εργα-
σίες να ξεκινήσουν το 2022. Όσον αφορά

στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου
των 13 χιλιόμετρων, θα έχει 4,5 χλμ. συνε-
χόμενη γέφυρα, 9 ανισόπεδους κόμβους,
8 νέες γέφυρες και 3 νέες σήραγγες.

Τέλος, ο Γιώργος Καραγιάννης αναφέρ-
θηκε και στη συγκοινωνιακή αναβάθμιση
της πόλης, αφού καθημερινά προστίθεν-
ται και νέα λεωφορεία: «Κάνουμε πολύ
μεγάλη προσπάθεια στο υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών για την αναβάθμι-
ση και των αστικών συγκοινωνιών Θεσσα-
λονίκης. Παραλάβαμε 235 λεωφορεία στη
Θεσσαλονίκη, αυτήν τη στιγμή κυκλοφο-
ρούν πάνω από 450 και τον Σεπτέμβριο θα
μπουν άλλα 80 στην κυκλοφορία με lea-
sing και σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ ώστε να
βελτιώσουμε την ποιότητα των συγκοινω-
νιών στη Θεσσαλονίκη».
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
συζήτησε το σχέδιο καταστατικού λει-
τουργίας του Οργανισμού Συλλογικής
Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευ-
ματικών Δικαιωμάτων των δημοσιο-
γράφων, ο οποίος συστήνεται με την
προτροπή και τη στήριξη των δημοσιο-
γραφικών Ενώσεων. Η δημιουργία του
«Ξενοφώντα» αποτελεί ιστορική από-
φαση, καθώς οι δημοσιογράφοι θα
διεκδικήσουν επιτέλους συγκροτημένα
και αποτελεσματικά τα πνευματικά τους
δικαιώματα με βάση τις ισχύουσες πη-
γές αλλά και αυτές που προκύπτουν
από την ευρωπαϊκή οδηγία 790/2019, η

οποία αναμένεται να ενσωματωθεί στην
ελληνική νομοθεσία το αμέσως επόμε-
νο διάστημα.

Οι αλλαγές που επέρχονται στον τομέα
της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ενιαία
ψηφιακή αγορά είναι τεράστιας σημα-
σίας και ικανές με σωστή και διαφανή
διαχείριση να αναπληρώσουν τμήμα της
συντριπτικής απώλειας που έχει δεχθεί
ο κλάδος του Τύπου με την επικράτηση
των ψηφιακών μέσων. Οι δημοσιογρά-

φοι όλων των μέσων -εντύπων, ηλεκτρο-
νικών και διαδικτυακών- δικαιούνται δί-
καιο μερίδιο από τα δυσθεώρητα κέρδη
των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών
που διανέμουν ενημερωτικό περιεχόμε-
νο και έως σήμερα είναι η μόνη κατηγο-
ρία δικαιούχων που δεν έχουν δικό τους
Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα οι δη-
μοσιογράφοι όλης της Ελλάδας θα κλη-
θούν να ενταχθούν στον νέο οργανισμό,

ο οποίος θα διοικείται ανεξάρτητα από
τις Ενώσεις, με συμμετοχή όλων των με-
λών του στις κρίσιμες αποφάσεις και αρ-
χαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητι-
κού και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Οι δημοσιογράφοι, λοιπόν, προχω-
ρούν όλοι μαζί για τη διεκδίκηση της
προστιθέμενης αξίας που παράγει η
δουλειά τους μέσω της εκθετικής ανα-
παραγωγής της στο διαδίκτυο και συμ-
μετέχουν ισότιμα και από ισχυρή θέση,
μέσω του δικού τους οργανισμού, στις
επικείμενες κρίσιμες διαπραγματεύσεις
με τις μεγάλες πλατφόρμες σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο.

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας
των Πνευματικών Δικαιωμάτων των δημοσιογράφων
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Κ
άποιος, κάπου στα βόρεια προάστια της
Αθήνας, κάποτε το 2005, είπε στην κόρη του,
Αγγελική: «Λες η Μαρία να είναι ταλέντο ή
έτσι φαίνεται στα δικά μου μάτια, επειδή εί-

μαι παππούς της; Να την πάμε σε κάποιον ειδικό». Λο-
γικό. Ο Δημήτρης Κανελλόπουλος, πατέρας της Αγγελι-
κής, πρώην τενίστριας που υπό τις οδηγίες του έφτασε
μέχρι το Νο43 στον κόσμο (είχε περάσει στον 3ο γύρο
του Roland Garros), είχε τις αμφιβολίες του μήπως και
τον είχε καταβάλει το συναίσθημα με την εγγονή του, τη
Μαρία Σάκκαρη, και σχημάτιζε λάθος εντύπωση. 

Από τα πέντε της χρόνια η Μαρία είχε προπονητή τον
παππού της, άσχετα αν δεν ήταν αυτός, ούτε η μητέρα
της ο λόγος που ασχολήθηκε με το τένις. Μια φίλη της
ήταν που έπαιζε και έτσι «κόλλησε». Στα 12 της χρόνια η
Μαρία θα έδινε τενιστικές εξετάσεις αν έπρεπε να συ-
νεχίσει επαγγελματικά ή να αφοσιωθεί στα μαθήματά
της. Η Αγγελική Κανελλοπούλου μίλησε με τον σύζυγό

της Κωνσταντίνο Σάκκαρη. «Το παιδί πρέπει να σπου-
δάσει στο εξωτερικό». Τένις, εννοείται. Η Μαρία πήρε
των ομματιών της για τη Βαρκελώνη, για τη σπουδαία
σχολή τένις των Εμίλιο Σάντσεζ και Σέρχιο Κασάλ. Της
βρήκαν και προπονητή, τον Ρικάρντο Ροσολίν.

Εκεί έμεινε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στα 18 της, μετα-
κόμισε λίγο παραπέρα, στην «Ad tennis Academy»,
για… μεταπτυχιακό. Αυτή η ακαδημία είναι η Μασία. Η
γνωστή σχολή ταλέντων που ανέδειξε και τον Λίο Μέσι.
Στο μεταξύ μπήκε στη ζωή της και ο γυμναστής Γιώργος
Παναγιωτόπουλος, που τη σμίλευσε στο γυμναστήριο.
Αργότερα, προστέθηκε και ο Άγγλος προπονητής της
Τομ Χιλ, που είναι μόλις 25 ετών, μικρότερος κατά έναν
χρόνο από τη Μαρία.

Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, η Μαρία νίκησε και την
Οσάκα στο Μαϊάμι, είναι Νο18 στον κόσμο αυτή τη στιγ-
μή, έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά του Roland Gar-
ros πρόσφατα και ανεβαίνει. Είναι η δεύτερη καλύτερη

Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών μετά τη Λένα Δα-
νιηλίδου, που έφτασε μέχρι Νο14 στον κόσμο.

Η Μαρία Σάκκαρη γεννήθηκε στον Αϊ-Γιάννη Σπάρ-
της, εκεί που καλλιεργούν τη δύναμη και τον χαρακτή-
ρα από την αρχαιότητα ακόμα. Έχει δυο αδέρφια, την
Αμάντα και τον Γιάννη. Είναι μια Σπαρτιάτισσα με πίστη
στην πατρίδα, έτσι μεγάλωσε τα παιδιά του ο Κωνσταν-
τίνος Σάκκαρης. Για αυτό και σε κάθε της συνέντευξη η
Μαρία μιλάει πάντα για την πατρίδα.

Δεν είχε ποτέ οικονομικό πρόβλημα η οικογένεια, ο
Σάκκαρης είναι επιχειρηματίας και εσχάτως ασχολείται
και με την εισαγωγή τουρκικών σειρών. 

Η Μαρία Σάκκαρη είναι με μια βαλίτσα στο χέρι, λόγω
των πολλών τουρνουά που παίρνει μέρος. Πώς περνά
τον ελεύθερο χρόνο της; Με Monopoly. Αντίπαλός της, ο
προπονητής της.

Όπου και να βρεθεί, σε όποιο μέρος του κόσμου, το
πρωί θα μπει στο Διαδίκτυο να πληροφορηθεί τις τε-
λευταίες ειδήσεις για τον Ολυμπιακό. Ο πατέρας της
υπήρξε και μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ για μια περίοδο και
την έπαιρνε μαζί του στο «Καραϊσκάκης». Μετά το
ματς με την Τότεναμ 2-2 στον Πειραιά, είχε γράψει στο
Instagram: «Τίποτε δεν μπορεί να κερδίσει το πάθος
του ποδοσφαίρου! Ήταν οικογενειακή υπόθεση το να
υποστηρίξουμε την ομάδα μας, τον Ολυμπιακό. Είναι
εκπληκτικό να μοιράζομαι αυτές τις στιγμές με τον
μπαμπά μου».

Μ Α Ρ Ι Α  Σ Α Κ Κ Α Ρ Η

Γεννήθηκε για 
να πρωταγωνιστεί!
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Η
Εθνική πόλο και η Άννα Κο-
ρακάκη, το δίδυμο Μάντης
- Καγιαλής, ο Στέφανος
Ντούσκος και ο Γιάννης Μι-

τάκης βρίσκονται σε τροχιά μεταλλίων
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αποκλεί-
στηκαν στο μικτό Τσιτσιπάς και Σάκκα-
ρη, ενώ το δίδυμο Κυρίδου - Μπούρμ-
που κατέλαβε τελικά την 5η θέση, μια
άκρως τιμητική διάκριση.

Η Εθνική ομάδα πόλο νίκησε 10-9 την
Ιαπωνία και για 8η φορά στην ιστορία
της είναι στους «8» Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία
του α’ ομίλου και θέλει άλλα δύο παιχνί-
δια με Νότια Αφρική (Σάββατο) και ΗΠΑ
(Δευτέρα) για να μάθει την τελική της
θέση και τον αντίπαλο στο χιαστί. Τα
οκτάλεπτα: 1-1, 4-4, 2-1, 3-3. Ελλάδα
(Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3,
Σκουμπάκης 1, Καπότσης 3, Φουντού-

λης, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυ-
ρόπουλος 1, Μουρίκης 1, Κολόμβος 1,
Γκιουβέτσης, Βλαχόπουλος.

Η Άννα Κορακάκη έδειξε ότι είναι σε
καλή κατάσταση, ήρθε δεύτερη στα
25μ. με πιστόλι και έκανε ένα καθορι-
στικό βήμα για να μπει στον τελικό, με
τις επιδόσεις της να είναι για μετάλλιο
(294/300). Συγκεκριμένα, είχε 98/100
στην πρώτη, 100/100 στη δεύτερη και
96/100 στην τρίτη. Η Άννα θα υπερασπι-
στεί σήμερα το χρυσό μετάλλιο που κα-
τέκτησε στο Ρίο το 2016. Ο Στέφανος
Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έχασαν
2-1 σετ από τους Αυστραλούς Πιρς και
Μπάρτι και αποκλείστηκαν από τους
«4» των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα σετ: 6-
4, 4-6, 10-6.

Δυστυχώς η Μαρία Κυρίδου και η
Χριστίνα Μπούρμπου δεν κατάφεραν να
ανέβουν στο βάθρο στον τελικό της δι-

κώπου άνευ, αλλά η 5η θέση που κατέ-
λαβαν τελικά μόνο περηφάνια μπορεί
να μας γεμίζει για την παρθενική τους
εμφάνιση σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Έκαναν χρόνο 6:57.11 στον τελικό, ενώ
είχαν σημειώσει και παγκόσμιο ρεκόρ
στον ημιτελικό με 6:48.70. Φοβερός ο
Στέφανος Ντούσκος, πέρασε πρώτος
στον τελικό του μονού σκιφ και παραλί-
γο να σπάσει το ολυμπιακό ρεκόρ, έκα-
νε 6:41.61. Πάει ακόμη και για το χρυσό
μετά τον αποκλεισμό του Ζάιντλερ. Στο
μονό σκιφ γυναικών αποκλείστηκε από
τον τελικό η Αννέτα Κυρίδου, η οποία θα
προσπαθήσει αύριο Σάββατο για τις θέ-
σεις 7-12.

Στην ιστιοπλοΐα οι Παναγιώτης Μάν-
της και Παύλος Καγιαλής πήραν την τρί-
τη θέση στην τρίτη ιστιοδρομία και την
ένατη θέση στην τέταρτη ιστιοδρομία
και βρίσκονται στην πέμπτη θέση της

γενικής κατάταξης. Όλα θα κριθούν σή-
μερα για τα μετάλλια στις δύο τελευταί-
ες κούρσες. Οριακά εκτός δεκάδας και
μεταλλίων έμεινε ο Βύρων Κοκκαλάνης
στο RS:X, όπου κατετάγη στην 11η θέση.
Ο Γιάννης Μιτάκης στο Finn κατέλαβε
την ενδέκατη θέση στην πέμπτη ιστιο-
δρομία και τη δέκατη θέση στην έκτη
ιστιοδρομία. Βρίσκεται στην 11η θέση,
τέσσερις διαδρομές πριν από τον αγώνα
των μεταλλίων.

Στα σκάφη 470 το δίδυμο Τσουλφά -
Σπανάκη βρίσκεται στη 17η θέση της
γενικής κατάταξης. Η Βασιλεία Καρα-
χάλιου είναι στην ένατη θέση και απο-
μένουν δύο ακόμη κούρσες για να μπει
στον αγώνα των μεταλλίων αύριο Σάβ-
βατο. Στην τοξοβολία αποκλείστηκε στη
φάση των «32» η Ευαγγελία Ψάρρα,
έχασε 6-4 από την Εν Τσία Λιν από την
κινεζική Ταϊπέι.

«Γαλανόλευκες» ελπίδες για μετάλλια 
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Ο
Ολυμπιακός των πολλών απουσιών
με τη νίκη του 1-0 (το γκολ ο Γιώργος
Μασούρας) επί της Νέφτσι στο Μπα-

κού προκρίθηκε με δύο νίκες στον 3ο προκρι-
ματικό γύρο του Champions League, όπου θα
αντιμετωπίσει τη βουλγαρική Λουντογκόρετς
(νικήτρια με 3-1 επί της σλοβένικης Μούρα -
πρώτο ματς 0-0), αλλά κέρδισε κι ένα άλλο
αβαντάζ. Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν τη
συμμετοχή τους στην Ευρώπη τουλάχιστον
μέχρι τον Δεκέμβριο, κι αυτό, γιατί, αν η ομά-
δα του Πέδρο Μαρτίνς αποκλειστεί στον 3ο
γύρο, θα μεταφερθεί στα playoffs του Europa
League. Ακόμα και αν ο Ολυμπιακός αποκλει-
στεί εκεί, τότε θα τοποθετηθεί απευθείας
στους ομίλους του Conference League, όπου
θα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με όλες τις
ελληνικές ομάδες, αν καταφέρουν και περά-
σουν. Η πρόκριση του Ολυμπιακού κόντρα στη
Νέφτσι ήταν η δέκατη σερί σε προκριματικά από τον Αύγουστο του 2016 και ο Πορτογάλος τεχνικός του Πέδρο Μαρ-
τίνς έχει το απόλυτο, επτά στα επτά. Το πρώτο ματς του Ολυμπιακού με τη Λουντογκόρετς θα γίνει την προσεχή Τρίτη
στον Πειραιά (22.00) και ο επαναληπτικός στις 10 του ίδιου μήνα στη Βουλγαρία (21.00).

Με Λουντογκόρετς ο Ολυμπιακός Στο «κόκκινο» τα κρούσματα 
Στα 193 έφτασαν τα κρούσματα της πανδημίας

στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι και την 6η
ημέρα των Αγώνων. Η οργανωτική επιτροπή ανα-
κοίνωσε 24 νέα κρούσματα την Πέμπτη. Αφορούν
αθλητές, συνοδούς και εθελοντές. Από τους 24, οι
17 είναι Ιάπωνες. Άπαντες στο Ολυμπιακό Χωριό.

Αποβλήθηκε 
για ρατσιστικά σχόλια 

Αποβλήθηκε από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες ο
Γερμανός προπονητής πο-
δηλασίας Νικίας Αρντ, για-
τί παρότρυνε με τα εξής
ρατσιστικά σχόλια τους
αθλητές του να προσπερά-
σουν τους Αλγερινούς:
«Πιάστε τους οδηγούς κα-
μήλων, πιάστε τους οδηγούς καμήλων, ελάτε».
Καταγράφηκαν όλα από τον τηλεοπτικό φακό. Και
πώς απολογήθηκε ο Γερμανός: «Έφταιγε η ζέστη
της στιγμής»!

Ο «χορός» των μεταλλίων
• Χρυσό μετάλλιο στην κολύμβηση με παγκόσμιο ρε-
κόρ 7:40.33 στα 4Χ200μ. γυναικών πέτυχε η Κίνα. Το
ασημένιο μετάλλιο πήραν οι ΗΠΑ με 7:40.73 και το
χάλκινο κατέκτησε η Αυστραλία με 7:41.29.
• Στα 100μ. ελεύθερο, το χρυσό μετάλλιο κέρδισε ο
Αμερικανός Κάλμεπ Ντρέσελ με χρόνο 47.02, το
ασημένιο ο Αυστραλός Κάιλ Τσάλμερς με 47.08 και
το χάλκινο ο Ρώσος Κολεσνίκοφ με 47.44.
• Στα 200μ. πρόσθιο, νικητής ήταν ο Αυστραλός Άι-
ζαακ Στάμπλετι με 2:06.38. Δεύτερος ήταν ο Ολλαν-
δός Άρνο Κάμινγκα με 2:07.01 και τρίτος ο Φινλαν-
δός Μάτι Μάτσον με 2:07.13.
• Στα 200μ. γυναικών πεταλούδα, χρυσό μετάλλιο
κατέκτησε η Κινέζα Γιουφέι Ζανγκ με χρόνο 2:03.86.
Στο βάθρο ανέβηκαν ακόμη οι Αμερικανίδες Ρέγκαν
Σμιθ (2:05.30) και Χάλι Φλίκινγκερ (2:05.65).
• Στα 800μ. ελεύθερο πρώτευσε ο Αμερικανός Ρόμ-
περτ Φίνκε με 7:41.87. Δεύτερος αναδείχτηκε ο Ιτα-
λός πρωταθλητής κόσμου Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι

(7:42.11) και τρίτος ο Ουκρανός Μιχάιλο Ρόμαν-
τσουκ (7:42.33).
• Χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ

ελαφρών βαρών κατέκτησαν οι Ιτα-
λίδες Βαλεντίνα Ροντίνι και Φεντε-

ρίκα Τσεζαρίνι με χρόνο 6:47.54.
Ασημένιο οι Γαλλίδες Λόρα Ταραντόλα

και Κλερ Μποβέ με 6:47.68 και χάλκινο
οι Ολλανδέζες Μαρίκε Κέιτζσερ και Ίλσε

Πάουλις με 6:48.03.
• Οι Ιρλανδοί Φίνταν ΜακΚάρθι και Πολ Ο’Ντόνοβαν
με χρόνο 6:06.43 πήραν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό
σκιφ ελαφρών βαρών. Δεύτεροι οι Γερμανοί Γιόνα-
ταν Ρόμελμαν και Τζέισον Όζμπορν (6:07.29) και τρί-
τοι οι Ιταλοί Στέφανο Όπο και Πιέτρο Ρούτα με
6:14.30.

Στη «φάκα» του ντόπινγκ κοντρόλ
Ντοπαρισμένοι βρέθηκαν 21 αθλητές και αθλήτριες

στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως ανακοίνωσε η Μονά-

δα Ακεραιότητας Αθλητισμού. Οι δέκα είναι Νιγηριανοί

αθλητές στίβου και οι υπόλοιποι από Λευκορωσία, Ελ-

βετία, Μπαχρέιν, Αιθιοπία, Κένυα, Μαρόκο και Ουκρα-

νία. Γνωστό έγινε μόνο το όνομα του Τζαμαϊκανού

σπρίντερ Άλεξ Τζόνσον της ελβετικής ομάδας.

Κρίσιμο τσεκ απ
για Έρικσεν

Οι γιατροί στη Δανία αποφάνθηκαν ότι ο Κρίστιαν Έρικσεν, που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ όταν κατέρρευσε 
στο γήπεδο στο ματς Δανία - Φινλανδία στο πρόσφατο Euro, μπορεί να ξαναπαίξει μπάλα. Την επόμενη εβδομάδα 
θα βρεθεί και πάλι στην Ιταλία, όπου θα υποβληθεί σε μια σειρά εξετάσεων από τους ανθρώπους της Ίντερ, 
οι οποίες θα είναι καθοριστικές για το αν θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό επίπεδο.
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• Ταξιτζής τραυμάτισε με το όχημά
του σοβαρά τη Χρίσλα Γεωργακο-
πούλου επειδή του ζήτησε απόδει-
ξη. Η δημοσιογράφος κατάλαβε ότι
το ταξίμετρο ήταν πειραγμένο και,
όπως ανακοίνωσε, θα προχωρήσει
σε μήνυση.

• Η γερμανική DW παρουσία-
σε χθες ένα απίθανο αφιέρω-
μα στον Μίκη Θεοδωράκη για
τα 96α γενέθλιά του.

• Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έστειλε
τρυφερές ευχές στον σπουδαίο
Έλληνα συνθέτη με φωτογραφία-
έκπληξη του 2013!

• Εξιτήριο πήρε χθες από το
νοσοκομείο ο Αλέξανδρος
Μπουρδούμης. Ο γνωστός
ηθοποιός έπαθε διάστρεμμα
και ξεκίνησε φυσιοθεραπεί-
ες κατ’ οίκον.

• «Αιμιλιανός - Ωρίων» βαφτίστηκε
ο γιος της Κατερίνας Μουτσάτσου.

• Η Αθηνά Οικονομάκου φη-
μολογείται ότι δέχτηκε πρό-
ταση να παρουσιάσει το νέο
ριάλιτι μαγειρικής «Game of
chefs» στον ΑΝΤ1.

• Μπαμπάς έγινε χθες για πρώτη
φορά ο 63χρονος Βασίλης Χαλα-
κατεβάκης. Η σύζυγός του Δέ-
σποινα Μαραγκουδάκη έφερε
στον κόσμο ένα υγιέστατο κορι-
τσάκι.

• Κατάξανθη επέστρεψε στα
γυρίσματα της σειράς
«Άγριες μέλισσες» η Θεοφα-
νία Παπαθωμά στον ρόλο της
Βιολέτας.

• Ο Δημήτρης Μοθωναίος από τη
νέα σεζόν σε ρόλο-έκπληξη στην
καθημερινή σειρά «Ήλιος».

• Διακοπές στο εξοχικό τους
στην Επίδαυρο για τον Χάρη
και την Αντελίνα Βαρθακού-
ρη μαζί με τα παιδιά τους!

• Αποκαταστάθηκαν οι άλλοτε κα-
κές σχέσεις των πρώην παικτών
στο «Survivor» Περικλή Κονδυλά-
του και Ανθής Σαλαγκούδη.

Ο
καύσωνας του καλοκαιριού έφερε την
επανασύνδεση της καλλονής Ηλιάνας
Παπαγεωργίου με το κακό παιδί της τραπ
Snik! Το πολυσυζητημένο ζευγάρι ύστε-

ρα από έναν επεισοδιακό χωρισμό λίγων μηνών εί-
ναι και πάλι μαζί, απολαμβάνοντας χλιδάτες διακο-
πές στη Μύκονο.

Ο φακός των παπαράτσι που έχουν κατακλύσει το
κοσμοπολίτικο νησί λόγω της άφιξης χολιγουντια-
νών σταρ και διεθνών αθλητών «τσάκωσε» την πα-
ρουσιάστρια με τον σύντροφό της σε πολυτελέστατο
ξενοδοχείο στην περιοχή της Ελιάς, επιβεβαιώνον-
τας και επισήμως την είδηση ότι ο εκκεντρικός τρά-
περ επέστρεψε στην αγκαλιά τής πρώην μούσας
του. Είχε προηγηθεί ρομαντικό δείπνο στο πανάκρι-
βο ρεστοράν του Τούρκου διάσημου σεφ Νουσρέτ,
με το ζευγάρι να χαμογελά όλο το βράδυ. Την επο-
μένη μέρα επισκέφτηκαν την αδελφή της Ηλιάνας
Παπαγεωργίου, η οποία ζει στο νησί, και έπαιξαν
όλοι μαζί στη θάλασσα με τη γλυκύτατη ανιψιά της.

Η επανασύνδεση έφερε ηρεμία στην πρώην κρι-
τή του «GNTM». Άλλωστε, η όμορφη Σταρ Ελλάς
2011 δεν έκρυψε ποτέ σε συνεντεύξεις της το πόσο
ευτυχισμένη ένιωθε στο πλευρό του κατά κόσμον
Δημήτρη Γιαννούλη, του 34χρονου τραγουδιστή με
τη φινέτσα Νεοϋορκέζου αστέρα. Μαζί με την ηρε-
μία επέστρεψαν η αυτοπεποίθηση, η χαρά και η
όρεξη για παιχνιδάκια και σέξι πόζες στο Insta-
gram! Ο προσωπικός διαδικτυακός λογαριασμός
της οικοδέσποινας του Alpha έχει πάρει φωτιά με
τα νάζια και τα καυτά μαγιό στην ιδιωτική πισίνα
του δωματίου της, με τους followers να ιδρώνουν
και να ξεϊδρώνουν.

Το μεσημέρι της Πέμπτης η Ηλιάνα Παπαγεωργί-
ου φωτογραφήθηκε με ολόσωμο μαύρο μαγιό και
αβυσσαλέο ντεκολτέ «κομμένο και ραμμένο» μόνο
για αλαβάστρινα κορμιά με τέλειες αναλογίες. Πό-
ζαρε αμακιγιάριστη με τα μακριά της μαλλιά λυτά,
καθιστή, όρθια, ξαπλωμένη, ακόμη και να χοροπη-
δάει στην άκρη της πισίνας, αφήνοντας σε κοινή θέα
τούς ολοστρόγγυλους γλουτούς, το στητό μπούστο
και τα ατελείωτα πόδια. Τα σχόλια των 500.000 ακο-

λούθων της ήταν επικά με ύμνους για την καλλί-
γραμμη σιλουέτα της με το καλύτερο: «Ο Θεός είναι
γυναίκα!».

Δεν είναι σίγουρο ότι η πρόσφατη επανασύνδε-
σή τους σημαίνει και την επιστροφή τής πρώην
εστεμμένης στην εντυπωσιακή μεζονέτα του Snik
στο Ψυχικό, την οποία εγκατέλειψε τον περασμένο
Απρίλιο.

Ωστόσο, κοινοί τους φίλοι επιμένουν ότι το πρώτο
βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεών τους το
έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο τελευταίο «Pop
Up». Αφού ευχαρίστησε τη συντακτική ομάδα, τους
τεχνικούς, τους στενούς συνεργάτες και το τηλεο-
πτικό κοινό, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Snik, ο
οποίος έγραψε και ερμήνευσε τους στίχους του
τραγουδιού των τίτλων αρχής της εκπομπής της! 

Ξανά μαζί Ηλιάνα 
Παπαγεωργίου και Snik!



Η Αφροδίτη… της Πύλου

Ησυχία δεν έχει η Ιωάννα Τούνη. Είναι και ο
νέος έρωτας με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου που
την έχει παρασύρει στον γύρο της Ελλάδας σε
ένα μόνο καλοκαίρι. Ο γόης της πασαρέλας
έχει γίνει ο προσωπικός της φωτογράφος και
την απαθανατίζει σε κάθε βράχο και ραχούλα,
όπως συνέβη στο τελευταίο τους ταξίδι στην
Πύλο. Η σέξι influencer πόζαρε με φόντο τους
καταρράκτες της Νέδας στο Πολυλίμνιο και ο
Αλεξάνδρου την ανέδειξε φωτογραφικά ως
άλλη «Αφροδίτη της Μήλου»!

Αγκαλιά με το κορίτσι του!

Με ένα τρυφερό φιλί και μια σφιχτή αγκαλιά,
η Κατερίνα Γερονικολού ευχήθηκε «χρόνια
πολλά» στον αγαπημένο της Γιάννη
Τσιμιτσέλη. Ο ηθοποιός είχε γενέθλια και η
νεαρή πρωταγωνίστρια δημοσίευσε
φωτογραφία τους στο διαδίκτυο,
συνοδεύοντάς τη με ένα άκρως
αγαπησιάρικο σχόλιο: «Κάθε μέρα γιορτή
από την ημέρα που σε γνώρισα». Το
ερωτευμένο ζευγάρι είναι μαζί τέσσερα
χρόνια και το κοινό τους ενσταντανέ είναι
από τα πολύ σπάνια που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας, την οποία αποφεύγουν.

Είκοσι πέντε χρόνια ευτυχισμέ-
νου έγγαμου βίου έκλεισαν η Άν-
δρη Θεοδότου και ο Δημήτρης Δε-
γαΐτης. Την αποκάλυψη για την
επέτειο έκανε η πρωταγωνίστρια
της σειράς «Έλα στη θέση μου»
δημοσιεύοντας κοινή τους φωτο-
γραφία στο Instagram. «25 χρό-
νια! Μαθητές ακόμα στη σχολή
του “Τέχνης”. Αγάπη μου, χρόνια
μας πολλά», έγραψε η ευτυχισμέ-
νη Κύπρια ηθοποιός. Το ζευγάρι
έχει μια κόρη, τη Διώνη.

Ο… 25χρονος Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου!
Το 1975 ο Κλεισθένης φωτογράφισε τον Βα-
σίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδά στο
θέατρο «Αθήναιον». Γοητευτικός, με μα-
κριά μαλλιά και θεληματικό πιγούνι, ο
25χρονος τότε ερμηνευτής που έμοιαζε κα-
ταπληκτικά με τον αείμνηστο Τζιμ Μόρισον
των «Doors» ξεκινούσε την καριέρα του στο
τραγούδι. Το ιστορικό ενσταντανέ αναρτή-
θηκε στο Instagram του αείμνηστου Κλει-
σθένη Δασκαλάκου και είχε τραβηχτεί σε
μεγάλη εκδήλωση για την Κύπρο.

Ευχές για 
την επέτειο γάμου
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Στο νοσοκομείο ο Ανδρέας Μικρούτσικος
Με υψηλό πυρετό νοσηλεύεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ο
γνωστός παρουσιαστής μεταφέρθηκε χθες το πρωί εσπευσμένα
στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από τη σύντροφό του Έλενα
Μαστραγγελή με την οποία συγκατοικεί τα τελευταία χρόνια στο
σπίτι του στην Κηφισιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο μουσικός
διαγνώσθηκε με λοίμωξη του αναπνευστικού και οι θεράποντες
ιατροί εκτιμώντας την κατάστασή του ως σοβαρή με ενδεικτικά
συμπτώματα κορονοϊού αποφάσισαν την εισαγωγή του.

Η
πρώην οικοδέσποινα του Open Σίσσυ Χρηστίδου και επι-
σήμως στο «μεγάλο κανάλι». Με ανακοίνωσή του ο σταθ-
μός της Συγγρού καλωσόρισε τη Θεσσαλονικιά παρου-
σιάστρια, αναφέροντας: «Το MEGA υποδέχεται, με ιδιαί-

τερη χαρά, στο δυναμικό του τη Σίσσυ Χρηστίδου. Η Σίσσυ Χρηστί-
δου είναι η ήρεμη δύναμη της ψυχαγωγίας. Το γελαστό πρόσωπο
που εμπιστεύεται και ακολουθεί ο τηλεθεατής επειδή εμπιστεύεται
την αλήθεια και την αυθεντικότητά της. Η Σίσσυ Χρηστίδου διαθέτει
το σπάνιο χάρισμα της ζεστής και ουσιαστικής επικοινωνίας με τον
κόσμο κι αυτό την κάνει ξεχωριστή. Από το ξεκίνημά της στην τηλε-
όραση της Θεσσαλονίκης, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, μέχρι
σήμερα διατηρεί στο ακέραιο τον αυθορμητισμό της και τη θετική
της προσέγγιση στα θέματα που απασχολούν την εκπομπή της».

Λίγες ώρες αργότερα, μέσω Instagram, η ίδια δήλωσε: «Θα είμα-
στε λοιπόν στο Mega, όλη η ομάδα, έτσι όπως μας γνωρίσατε».

Όλοι... Mega!
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
σοι έχουν πέτρες στη χολή θα πρέπει να
είναι πολύ προσεκτικοί στο τι τρώνε το
καλοκαίρι. Το να παρεκτραπεί κανείς
από το καθημερινό του πρόγραμμα μπο-

ρεί να είναι φυσιολογικό όταν πάει διακοπές, όμως
μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα και να οδη-
γήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

«Η χοληδόχος κύστη είναι ένα όργανο σε σχήμα
αχλαδιού που βρίσκεται κάτω από το συκώτι και
αποθηκεύει τη χολή, ένα υγρό που βοηθά το σώμα
να διαλύει το λίπος που λαμβάνει από τα τρόφιμα.
Σε μερικούς ανθρώπους, μέσα στην κύστη σχημα-
τίζονται μικρές πέτρες, το μέγεθος των οποίων κυ-
μαίνεται από μερικά χιλιοστά έως και 15 εκατοστά.
Το 80% αυτών αποτελείται από χοληστερόλη και
έχουν κιτρινοπράσινο χρώμα. Οι υπόλοιποι είναι
λίθοι χρωστικών ουσιών, σχηματίζονται από χολε-
ρυθρίνη και το χρώμα τους είναι πιο σκούρο από
αυτό των λίθων χοληστερόλης», μας εξηγεί ο γενι-
κός χειρουργός και διευθυντής Χειρουργικής Κλι-
νικής δρ Αναστάσιος Ξιάρχος.

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην ύφεση ή
έξαρση των συμπτωμάτων. Ένα χαμηλής περιεκτι-
κότητας σε λιπαρά διαιτολόγιο μπορεί να χαλαρώ-
σει τη χοληδόχο κύστη, ώστε να μειώσει την έντα-
ση των συμπτωμάτων. Οι ασθενείς συνήθως ακο-
λουθούν πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα διατρο-
φής που δεν ερεθίζει το πεπτικό σύστημα. Ωστόσο,

αυτό κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν είναι
πάντοτε εφικτό. Υπάρχουν όμως ορισμένες γενι-

κές διατροφικές οδηγίες που όλοι μπορούν να
ακολουθήσουν, προκειμένου να αποφευχθεί μια
έξαρση των συμπτωμάτων τους. Συγκεκριμένα, οι
ασθενείς θα πρέπει να επιλέγουν τροφές με χαμη-
λά λιπαρά και πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες. Τα
λαχανικά, τα φρούτα και τα όσπρια επιτρέπονται,
όπως και τα άπαχα κρέατα και ψάρια. Επιδείνωση
των συμπτωμάτων μπορεί να προκαλέσουν τα τη-
γανητά, τα γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά, τα αυ-
γά, τα όξινα τρόφιμα και τα αναψυκτικά. «Και οι
δύο τύποι χολόλιθων προκαλούν πόνο, ο οποίος
εντοπίζεται στην άνω κοιλιακή χώρα, συνήθως στη
δεξιά πλευρά, στον ώμο, την πλάτη ή το στήθος, με
δυσπεψία, έμετο, καούρα και φούσκωμα. Ο πρώ-
τος τύπος χολόλιθων από χοληστερόλη είναι πιθα-
νό να ανταποκριθεί σε συντηρητική θεραπεία με
φάρμακα, ενώ ο δεύτερος, από χολερυθρίνη, όχι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται αφαίρεση της
χοληδόχου κύστης, η οποία στις μέρες μας γίνεται
λαπαροσκοπικά», σημειώνει ο δρ Ξιάρχος.
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Κατερίνα
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Πέτρα στη χχολή και διακοπές

kpapakosto@yahoo.gr

Πώς θα αποφύγουμε την
επιδείνωση των συμπτωμάτων -
Χρειάζεται συγκεκριμένο
πρόγραμμα διατροφής

Η λαπαροσκοπική μέθοδος 
Στη λαπαροσκοπική μέθοδο δεν απαιτείται
μια μεγάλη τομή, όπως στην ανοιχτή χειρουρ-
γική μέθοδο, αλλά μία τομή 1 εκ. και τρεις το-
μές 0,5 εκ., από τις οποίες εισέρχονται τα
απαραίτητα εργαλεία. Μεταξύ αυτών είναι και
ένα λαπαροσκόπιο (μικρό τηλεσκόπιο συνδε-
δεμένο με ειδική κάμερα), από το οποίο ο χει-
ρουργός βλέπει τα εσωτερικά όργανα του
ασθενή μεγεθυμένα κατά 10-15 φορές. Τα
πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής για τον
ασθενή είναι πολλά, όπως το ελάχιστο χει-
ρουργικό τραύμα, η γρηγορότερη ανάρρωση,
η ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πό-
νου, η μηδαμινή απώλεια αίματος, η εξάλειψη
των μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν
σχέση με το τραύμα και η μείωση της πιθανό-
τητας δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύ-
σεων. Δίνει δε τη δυνατότητα να χειρουργη-
θούν και άνθρωποι με επιβαρυμένη υγεία,
ακόμα και ασθενείς που νοσηλεύονται σε
ΜΕΘ. Υποψήφιοι για λαπαροσκοπική χολοκυ-
στεκτομή είναι το 99% των ασθενών.

Δρ Αναστάσιος Ξιάρχος,
γενικός χειρουργός 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Α
πό πολλές απόψεις, οι Λέοντες είναι
τα μεγάλα κελεπούρια του Ζωδιακού.
Αν αντέχετε ένα ταίρι που θέλει συνέ-

χεια να το κολακεύετε, να το ενθαρρύνετε και
να χαϊδεύετε τον απέραντο εγωισμό του, δεν
θα βγείτε καθόλου ζημιωμένοι. Γιατί μπορεί
οι Λέοντες να ξέρουν να παίρνουν, αλλά ξέ-
ρουν και να δίνουν – ίσως περισσότερο από
κάθε άλλο ζώδιο. Και, γι’ αυτούς που αγα-
πούν, δεν τσιγκουνεύονται ούτε τα χρήματα
ούτε τα αισθήματα!

Το πρόβλημα με τα Λιοντάρια είναι πως η
καθαρότητα, η απλότητα και η ειλικρίνειά
τους κάνουν τους άλλους να τους θεωρούν
δεδομένους και συχνά να τους βαριούνται.
Είναι κρίμα, ωστόσο, γιατί δεν είναι ούτε επί-
πεδοι ούτε βαρετοί. Αντίθετα, κοντά τους θα
διασκεδάσετε, θα γελάσετε, θα έχετε μια
πλούσια ερωτική ζωή και, βέβαια, θα νιώσετε
ασφάλεια.

Οι Λέοντες είναι ικανοί να βγάλουν χρήμα-
τα, να φτιάξουν ένα υψηλό κοινωνικό στά-
τους γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους. Δεν
είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί, όμως, στη μιζέρια.

Γι’ αυτό και θέλουν πάντα να βλέπουν την αι-
σιόδοξη πλευρά της ζωής – κάτι που ίσως
εκνευρίσει ένα πιο προσγειωμένο άτομο.

Παρόλο που παραπονιούνται συχνά ότι
σκοτώνονται στη δουλειά, η αλήθεια είναι
πως δεν είναι τα άτομα που θα κάνουν τη
«λάντζα». Μπορεί να περνούν ώρες στο γρα-
φείο, αλλά στην πραγματικότητα τον περισ-
σότερο χρόνο θα δίνουν διαταγές. Έτσι, τους
μένει αρκετή ενέργεια για να προσφέρουν
αγάπη, στοργή και παιχνίδι στο ταίρι, τους
συγγενείς, τους γείτονες και, κυρίως, στα
παιδιά τους. 

Η ζωή δίπλα σε ένα Λιοντάρι είναι σαν μια
ηλιόλουστη μέρα. Αν, τώρα, εσείς προτιμάτε
τα «σκοτάδια», μην περιμένετε να σας ακο-
λουθήσουν στις υπαρξιακές σας κρίσεις. Δεν
καταλαβαίνουν γιατί πρέπει κάποιος να βα-
σανίζεται, όταν έξω όλα είναι τόσο όμορφα.
Κάποια στιγμή θα σας κάνουν να τους ζηλέ-
ψετε ή θα σας φέρουν κοντά στη νευρική κρί-
ση. Είναι, άλλωστε, και φωνακλάδες και αυ-
ταρχικοί. Αλλά -με το χέρι στην καρδιά- πού
θα βρείτε κάτι καλύτερο; 

Κριός
(21/3-20/4)
Απλώς ξεχάστε το επιπόλαιο σεξ,
γιατί θα μετανιώσετε. Παραμεί-
νετε στα σίγουρα, αν έχετε κά-
ποια σχέση. Οι ενθουσιασμοί εί-
ναι τοξικοί. Φροντίστε να είστε
κοντά στα παιδιά σας, αν είστε γο-
νείς.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Πολλή δουλειά και κακό κλίμα
δοκιμάζουν τις αντοχές σας. Διά-
φορα γραφειοκρατικά ζητήματα
θα σας ταλαιπωρήσουν. Προσέξ-
τε τι γράφετε και τι υπογράφετε.
Προσέξτε την υγεία και την ψυ-
χολογία σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Κάποια οικεία σας πρόσωπα σας
στενοχωρούν με τη στάση τους ή
λόγω δικών τους προβλημάτων.
Καλά θα κάνετε να συγκρατείτε
τη γλώσσα σας, για να αποφύγετε
καβγάδες.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Δυναμισμός, καλή διάθεση, αι-
σιοδοξία και αρμονία σας διακρί-
νουν. Προσέξτε μόνο επαφές με
κάποιους φίλους που σας χαλάνε
ή αν κάνετε ταξίδια. Βιώνετε πίε-
ση στα επαγγελματικά σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Τα αισθηματικά σας μπορούν να
πάνε καλά, αρκεί να μην έχετε
μυστικά που μπορεί να σοκάρουν
το ταίρι σας. Νομικά θέματα ή
διαμάχες μπορεί να προκύψουν
ή κάποιες δυσκολίες στον τρόπο
που επικοινωνείτε με τους άλ-
λους.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ευάλωτη είναι η υγεία σας και
περίεργη η ψυχολογία σας, που
μοιάζει να είναι ένα κράμα θυ-
μού, στενοχώριας και αγωνίας.
Καλά θα κάνετε να μιλάτε με φί-
λους που μπορούν να σας κάνουν
να νιώσετε καλύτερα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Δημιουργικότητα, ερωτική διά-
θεση και αγορές συνθέτουν τις
προοπτικές της μέρας. Τα άστρα,
πάντως, λένε ότι πρέπει να χαλα-
ρώσετε, να ξεκουραστείτε και να
έχετε καλή διάθεση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Προσέξτε την οικογένεια και το
σπίτι σας. Θα νιώσετε πως έχετε
ένα ντεζαβού, καθώς θα δείτε να
επανέρχονται προβλήματα που
νομίζατε πως είχατε λύσει. Μη
δοκιμάζετε τα όριά σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Λάμψη, δύναμη, ιδανικά και αι-
σιοδοξία θα σας χαρακτηρίζουν,
ενώ δεν αποκλείεται να κάνετε
κάποιο όμορφο ταξίδι. Στα αρνητι-
κά, κάποιες εντάσεις με οικείους.
Ακόμη κι αν έχετε έσοδα, μη βγεί-
τε εκτός προϋπολογισμού, γιατί τα
έξοδα μάλλον είναι περισσότερα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα τα πράγματα είναι σαφώς
καλά. Θα σημειώσετε επιτυχίες
και γενικά θα έχετε την ευκαιρία
να αναδείξετε τις ικανότητές σας.
Ερωτικά παιχνίδια είναι πιθανά
σήμερα, αν είστε σε ταξίδι.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Προσέξτε πολύ και τις σχέσεις
και τις συνεργασίες σας. Δεν
αποκλείεται να… πέσετε από τα
σύννεφα με όσα θα συμβούν. Να
σκέφτεστε νηφάλια. Στον τομέα
της εργασίας θα έχετε αρκετά εμ-
πόδια να υπερπηδήσετε.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια ευνοϊκή και δημιουργι-
κή περίοδος, μολονότι δεν θα
διαθέτετε πάντα την απαιτούμενη
ψυχραιμία, ειδικά σε ό,τι αφορά
κάποια μικροπροβλήματα στην
οικογένεια. Αποφύγετε καταχρή-
σεις, ειδικά σε φαγητό, ξενύχτια
και ποτό.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Οι Λέοντες στον έρωτα
και τις σχέσεις
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Τ
ο πόθεν έσχες των πολιτικών που δόθηκε χθες
στη δημοσιότητα, καθώς και των δημόσιων
λειτουργών, των δικαστών, των διοικητών ορ-

γανισμών, των ανθρώπων που είναι αρμόδιοι να λαμ-
βάνουν σημαντικές οικονομικές αποφάσεις για λο-
γαριασμό τρίτων, θεωρείται κρίσιμη δικλείδα διαφά-
νειας και αποφασιστικό μέτρο για την καταπολέμηση
της διαφθοράς. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των περι-
ουσιακών στοιχείων των πολιτικών πάντα γινόταν
από την κοινωνία δεκτή με δυσπιστία και περιέργεια.
Το αποτέλεσμα ήταν να μην εξυπηρετεί παρά το εφή-
μερο πανηγυράκι στα media και τα (λεγόμενα) μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για το «πόσα λεφτά έχει ο τά-
δε», «πού τα βρήκε η δείνα» ή «πω πω, κοίτα αυτοκι-
νητάρα που έχει ο άχρηστος».

Από χθες, για παράδειγμα, στις «συμπολιτευόμε-
νες» ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε γαργαλιστικούς
τίτλους για την εταιρεία συμβούλων που έστησε ο
βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παπ-
πάς ή για την αγορά δύο νέων διαμερισμάτων από το
ζεύγος Δ. Παπαδημούλη που, μαζί με τα υπόλοιπα,
τους αποφέρουν τόσες χιλιάδες ευρώ τον χρόνο. Εν-
νοείται ότι οι ιστοσελίδες της «άλλης πλευράς» διυ-
λίζουν τα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσε το ζεύ-
γος Κυρ. Μητσοτάκη και πιάνουν τα τραπεζικά δά-
νεια του Άδωνι Γεωργιάδη από εκεί που πέρσι τα
άφησαν: πόσα πήρε, πόσα αποπλήρωσε, πόσα χρω-
στάει. Το ρεζουμέ της ιστορίας αφορά τους πλουσιό-
τερους και φτωχότερους της Βουλής, όσους έχουν
καταθέσεις στο εξωτερικό, αυτούς που τους τα
«τρώει» η υποχρεωτική εισφορά στο κόμμα και πάει

λέγοντας. Πρόκειται για ένα είδος οικονομικής
«κλειδαρότρυπας» στις τσέπες των πολιτικών, εκ
των οποίων οι «φτωχοί» είναι εκ προοιμίου «αθώοι»
και οι «πλούσιοι» εκ προοιμίου, αν όχι «ένοχοι»,
οπωσδήποτε ύποπτοι. 

Πόσοι όμως από τους δύσπιστους ή χαιρέκακους,
οι οποίοι παρακολουθούν την εφήμερη ραδιοτηλεο-
πτική και διαδικτυακή εμποροπανήγυρη των πόθεν
έσχες, έχουν διερωτηθεί εάν η όλη διαδικασία μπο-
ρεί κάτι να συνεισφέρει στη διαφάνεια της πολιτικής
και οικονομικής ζωής αντί να ικανοποιεί την περιέρ-
γειά τους; Και πόσους έχει απασχολήσει το ουσια-
στικό ερώτημα: Τι είναι μεμπτό; Ένας πλούσιος άν-
θρωπος που έγινε βουλευτής, υπουργός, αρχηγός
κόμματος, πρωθυπουργός, ή κάποιος ο οποίος
πλούτισε, προφανώς παρανόμως, κατά την άσκηση
των καθηκόντων του; Θα ήταν, όμως, άδικο εάν τα
ερωτήματα αυτά που αφορούν τους αναγνώστες και
θεατές δεν τεθούν και προς τον νομοθέτη με πιο
απλό τρόπο: το «έσχες» δίχως το «πόθεν» αρκεί; Η
δήλωση όσων έχει ο πολιτικός δίχως να αποκαλύ-
πτει τον τρόπο με τον οποίο τα απέκτησε αρκεί;

Απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια του
δημόσιου βίου; Καταπολεμά τη διαπλοκή; Βεβαιώνει
για την ακεραιότητα αυτών οι οποίοι ασκούν δημόσιο
αξίωμα; Η απάντηση είναι προφανής και γνωστή: όχι.

Κακά τα ψέματα. Το νομοθετικό πλαίσιο για το πό-
θεν έσχες χρειάζεται πλήρη αναδιοργάνωση. Απαι-
τεί τη βούληση των πολιτικών, προϋποθέτει όμως τη
γνώση ανεξάρτητων ειδικών επιστημόνων. Απαιτεί
επιπλέον τη συνδρομή κορυφαίων θεσμών όπως εί-
ναι η Δικαιοσύνη. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια
που μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
ότι οι δικαστές δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν
στο πόθεν έσχες τους χρήματα και τιμαλφή τα οποία
φυλάσσουν σε θυρίδες προκάλεσε θύελλα διαμαρ-
τυριών και πλήθος ερωτημάτων. Πρόκειται για τη μία
όψη του προβλήματος, γιατί υπάρχει και άλλη. Αυτή
που διατυπώνει σε βιβλίο του γνωστός δικαστικός:
Πώς ανώτατος δικαστής, ο οποίος μετέχει στην επι-
τροπή ελέγχου του πόθεν έσχες των πολιτικών, αντι-
μετωπίζει την επίδειξη πλούτου ορισμένων από αυ-
τούς, όταν στο μέλλον η προαγωγή του πρόκειται να
κριθεί από πολιτικούς;

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα ερωτήματα σχετικά με το
πόθεν έσχες είναι πολλά και περίπλοκα. Ιδίως σε
εποχές που η διαφθορά έπαψε, όπως ήταν κάποτε,
να είναι «χορός για δύο», κι έγινε κάτι πιο διαχρονι-
κό, υπεράκτιο και διαπλεκόμενο. Κι αν δεν με πι-
στεύετε, ρωτήστε τον κ. Α. Τσοχατζόπουλο. Τις εξο-
πλιστικές υπερδραστηριότητες του οποίου όχι μόνο
ένα πόθεν έσχες αλλά ούτε η πρώτη εξεταστική επι-
τροπή δεν αποκάλυψε.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ποιο εκ των δύο είναι πρόβλημα: ένας
πλούσιος άνθρωπος που εξελέγη
βουλευτής ή έγινε υπουργός, ή ένας
βουλευτής, υπουργός ή αρχηγός
κόμματος που πλούτισε κατά την
άσκηση των καθηκόντων του;

Ποιος χρειάζεται αυτό το πόθεν έσχες;

Ο
λα τα είχαμε, οι… επαγγελματίες αντιεμ-
βολιαστές μάς έλειπαν. Το έχουμε γράψει
και θα το ξαναγράψουμε. Είναι δικαίωμα

του καθενός να κάνει ή να μην κάνει το εμβόλιο.
Είναι επιλογή του να πιστεύει ότι θα του βάλουν το
τσιπάκι ή όχι. Είναι άποψή του εάν πρόκειται για
το… χάραγμα του Αντίχριστου ή όχι.

Εκείνο όμως που δεν είναι δικαίωμά του είναι να
επιτίθεται σε όσους υποστηρίζουν ότι πρέπει να κά-
νουμε το εμβόλιο. Τα γράφω αυτά γιατί τα όσα είδα-
με να συμβαίνουν σε εκκλησίες στη Νεάπολη (Θεσ-
σαλονίκης) και στη Ζάκυνθο, στην Πάρο, δείχνουν
ότι εκεί που μας χρωστούσαν, μας παίρνουν και το
βόδι. Είναι δυνατόν χριστιανοί άνθρωποι να έχουν
τέτοιες συμπεριφορές; Να επιτίθενται σε κληρι-
κούς γιατί πράττουν το καθήκον τους; Διαβάζουν
δηλαδή την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και ζητούν
από τους πιστούς να πράξουν το αυτονόητο;

Να ακούσουν τη φωνή της επιστήμης και να εμ-
βολιαστούν;

Είναι χριστιανοί αυτοί που υβρίζουν τους ιερω-
μένους; Ή αυτοί που σκίζουν τάχα μου δήθεν ως
αγανακτισμένοι την εγκύκλιο της ΔΙΣ;

Τους ενοχλεί ότι η Εκκλησία της Ελλάδας στο

κείμενό της υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «κανέ-
να από τα εμβόλια Covid-19 που χρησιμοποιούνται
στη χώρα μας δεν περιέχει εμβρυϊκά κύτταρα» εί-
ναι η απάντηση, ενώ παράλληλα επισημαίνεται
πως «το εμβόλιο δεν επιδρά στην προσωπικότητα
του εμβολιαζόμενου ατόμου». Επιπρόσθετα, σε
άλλη απάντηση τονίζεται ότι «τα εμβόλια έναντι
της Covid-19 δεν περιέχουν μικροτσίπ. Αυτά είναι
εξωπραγματικές θεωρίες, οι οποίες βασίζονται σε
μια λανθασμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης
που πραγματοποιείται στο Διαδίκτυο».

Σε αυτά διαφωνούν και ξεσηκώνονται;
Θα τρελαθούμε τελικά όλοι; 
Τι φασισμός και τι συμπεριφορά είναι αυτή;

Πραγματικά έβλεπα τις εικόνες από την τηλεόρα-
ση και δεν πίστευα πού μπορεί να φτάσει αυτή η
ιστορία.

Κάποιοι, φαίνεται, στήνουν τον 21ο αιώνα κινή-
ματα που θα παραπέμπουν σε εικονομάχους και
εικονολάτρες.

Γεγονότα που παραπέμπουν σε μαύρες σελίδες
της ιστορίας, όπως και αυτά της Ιεράς Εξέτασης.

Καλό θα είναι αυτές οι ακραίες φωνές να απο-
μονωθούν από το εκκλησίασμα. Η Ιεραρχία πρέ-

πει να βρει τρόπους να προστατεύσει πιστούς και
ιερείς. 

Η Ορθοδοξία βασίζεται στην αγάπη, στη συγχώ-
ρεση και στην ανοχή. Στην αγάπη για τον πλησίον,
ακόμη και για τον «εχθρό τους». 

Η εντολή του Χριστού «Αγάπα τον πλησίον σου
ως εαυτόν» είναι κυρίαρχη στον χριστιανισμό για
τον οποίο ο φανατισμός και η βία είναι ξένες λογι-
κές. 

Και όχι βέβαια σε συμπεριφορές σαν και αυτές
που επιδεικνύουν οι αντιεμβολιαστές και μάλιστα
διακόπτοντας το κήρυγμα, ασχημονώντας και
υβρίζοντας. 

Η Εκκλησία δεν επιβάλλει την άποψή της. Αλλά
κανένας δεν μπορεί να της απαγορεύει να την έχει
και να τη λέει. 

Για αυτό και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επι-
τίθεται στους λειτουργούς της Ορθοδοξίας. Εάν
δεν του αρέσει, έχει και άλλες επιλογές από το να
μεταφέρει τις πλατείες των τάχα μου δήθεν αγα-
νακτισμένων στους ναούς της χριστιανοσύνης. 

Τα επισημαίνουμε αυτά εγκαίρως, διότι εάν συ-
νεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν θα αποφύγουμε τα
χειρότερα.

Χριστιανοί στα λόγια και στα χαρτιά…


