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Μ
πορεί οι καταστροφικές πυρκαγιές του
Αυγούστου σε Αττική, Βόρεια Εύβοια και
Ηλεία να μονοπώλησαν την επικαιρότητα

για σχεδόν έναν μήνα, ωστόσο, με τον έναν ή με τον
άλλο τρόπο, η κυβέρνηση τις αφήνει πίσω της. Αυ-
τό που δεν γίνεται να αφήσει και θα το έχει διαρκώς
μπροστά της είναι το ζήτημα της πανδημίας. Ήταν,
είναι και θα παραμείνει η μεγάλη πρόκληση για το
Μέγαρο Μαξίμου.  

Με το φθινόπωρο προ των πυλών, τα πράγματα
θα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα. Τα σχολεία θα
ανοίξουν και τα μέσα μεταφοράς θα γεμίσουν και
πάλι (κυρίως) από εργαζομένους. Τα μεγάλα κατα-
στήματα θα πλημμυρίσουν από κόσμο και οι εσω-

τερικοί χώροι θα φιλοξενούν την πλειονότητα των
πολιτών. Το ζήτημα της πανδημίας θα απασχολεί
πλέον κάθε σπίτι και κάθε νοικοκυριό που θα πα-
λεύει να λύσει παράλληλα πλήθος άλλων προβλη-
μάτων. Για ακόμη ένα φθινόπωρο θα είναι ο βασι-
κός παράγοντας που θα ορίσει την καθημερινότητά
μας. Από τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης θα
εξαρτηθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή του τό-
που.

Έως τώρα η κυβέρνηση τα έχει πάει αρκετά καλά
στο θέμα αυτό. Εντούτοις, στην τελευταία δημο-
σκόπηση αξιολογήθηκε αρνητικά από την κοινή
γνώμη, παρότι ως Ελλάδα και ως κοινωνία έχουμε
πετύχει πολλά περισσότερα από άλλες χώρες. Δεν

έχουμε ζήσει τις εντάσεις και τις συγκρούσεις που
συμβαίνουν σε εβδομαδιαία βάση στις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση πρέπει να βγει
άμεσα μπροστά, αλλάζοντας το μήνυμα, ώστε να μη
χρεωθεί την άδικη δυσφορία μερίδας των πολιτών.
Ανεξαρτήτως ανασχηματισμού, ακόμα και αν δεν
υπάρξει αλλαγή προσώπων στην ηγεσία του
υπουργείου Υγείας, θα πρέπει να αναζητηθούν νέα
επικοινωνιακά μοντέλα για να μη βρεθεί η κυβέρ-
νηση στη δυσάρεστη θέση, ενώ δεν θα διαχειρίζε-
ται άσχημα την πανδημία, να δημιουργηθεί στους
πολίτες η εντύπωση ότι όσα θα ζήσουμε, μόνο στην
Ελλάδα συμβαίνουν.
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Το φθινοπωρινό στοίχημα της πανδημίας
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Πριν λίγες ημέρες (28 Αυγούστου) συμπληρώθη-
καν δέκα χρόνια από τον θάνατο του Λεωνίδα
Κύρκου. Ενός ανθρώπου που με τη δράση του, τη

συμπεριφορά του και κυρίως με το ήθος του υπήρξε
ένας από τους διαμορφωτές της ελληνικής Ανανεωτικής
Αριστεράς. Με την πολιτική του συμπεριφορά έδειξε
στην κοινωνία ένα άλλο πρόσωπο ενός πολιτικού χώρου
που είχε ταυτιστεί με μονολιθικότητα και με πολιτικές
πρακτικές που δεν ταίριαζαν στις δυτικού τύπου δημο-
κρατίες. 

Ο Λεωνίδας Κύρκος ήταν ένας πολιτικός αντίπαλος
που χαιρόσουν να συζητάς μαζί του, να διαφωνείς και να
διδάσκεσαι από τις υπερβάσεις του αλλά και από την
αγάπη του στη δημοκρατία και στην ηθική πλευρά της
πολιτικής και της Αριστεράς. 

Ο ίδιος με την πορεία του και τη στάση ζωής του κινή-
θηκε με έναν αξιακό κώδικα στην πολιτική που, ακόμη
και σε περιόδους σκληρής κομματικής έντασης και δια-
πάλης, φρόντιζε να δείχνει διάθεση για συνεννόηση.
Ποτέ δεν υιοθέτησε στον πολιτικό του λόγο ακρότητες
και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη.

Για αυτό και πάντα ήταν αποδεκτός από τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των Ελλήνων.

Δεν ξέρω ειλικρινά τι θα σκεφτόταν σήμερα εάν ζού-

σε ο Λεωνίδας Κύρκος, βλέποντας την Αριστερά στην
οποία βασικοί πρωταγωνιστές είναι οι κύριοι Πολάκης
και Καρανίκας.

Τι θα έλεγε βλέποντας ανθρώπους του χώρου του να
κάνουν πολιτική στοχοποιώντας ακόμη και γυναίκες και
παιδιά του αντιπάλου τους. Ανθρώπους που, αντί να εκ-
φράζουν ιδέες και απόψεις με κριτική, ακόμη και σκλη-
ρή, βάζουν στον ανεμιστήρα λάσπη και όποιον πάρει ο
Χάρος. Πολιτικούς που έχουν κατεβάσει την πολιτική
αντιπαράθεση σε επίπεδο χαμαιτυπείου. 

Πολιτικούς που κάνουν την Αριστερά να προσομοι-
άζει με καθεστώτα που θα προκαλούσαν ανατριχίλα, σε
έναν χώρο όπως ήταν η Ανανεωτική Αριστερά, η οποία
φημιζόταν για το νέο ήθος στην πολιτική αντιπαράθεση.

Θα μου πείτε, δεν έγινε ποτέ εξουσία. Αλλά για τους
ανθρώπους όπως ο Λεωνίδας Κύρκος, η εξουσία δεν
ήταν ποτέ αυτοσκοπός. 

Ήταν το μέσο να εφαρμόσει τα όνειρά του για μια άλ-
λου τύπου κοινωνία υπέρ του αδύναμου, εντός της Ευ-
ρώπης και με ιδεολογικό άξονα τη σοσιαλδημοκρατία,
την «ευρωπαϊκή Αριστερά». 

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, η Αριστερά του Λε-
ωνίδα Κύρκου δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά
της Κουμουνδούρου. Τα νέα γκρουπούσκουλα, που εί-

ναι ικανά να συμμαχήσουν και με τον… διάολο για να
πάρουν την εξουσία, δεν εκφράζουν το ήθος του Κύρ-
κου ούτε και τις ιδέες του.

Είναι κρίμα για τον Αλέξη Τσίπρα το ότι αφήνει τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ να βουλιάζει όλο και περισσότερο στην κινούμενη
άμμο που διαμορφώνουν τα τρολ, οι Πολάκηδες και οι
Καρανίκες.

Όσο ανέχεται τον κατήφορο αυτής της Αριστεράς, τό-
σο θα βρίσκεται αντιμέτωπος με το παρελθόν και την
ιστορία της.

Όσο πιστεύει ότι το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο
Καρανίκας και ο Πολάκης ή οι θαυμαστές του Κουφον-
τίνα και όχι αγωνιστές και άνθρωποι όπως ο Κύρκος, τό-
σο θα χάνει το πάλαι ποτέ ηθικό πλεονέκτημα του χώρου
του.

Διότι όπως λέει και ο Ύμνος της Αγάπης: «Ἐὰν ταῖς
γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον
ἀλαλάζον. Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυ-
στήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω
πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάναι, ἀγάπην δὲ μὴ
ἔχω, οὐδέν εἰμι. Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰὑπάρχοντά
μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι,
ἀγάπην δὲμὴἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι». 

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Από τον Λεωνίδα Κύρκο στα...
γκρουπούσκουλα του ΣΥΡΙΖΑ 

“ Ποιο 
παράδειγμα 

θέλουν  στην 
Κουμουνδούρου;
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Μ
ε τον ανασχηματισμό της κυ-
βέρνησης να έχει, επί της ου-
σίας, προαναγγελθεί, το μόνο
που απομένει να φανεί είναι ο

χρόνος εκδήλωσης των πρωτοβουλιών του
Μεγάρου Μαξίμου. Και αυτό γιατί χθες η κυ-
βέρνηση δεν προχώρησε σε αλλαγές, επι-
βεβαιώνοντας, επί της ουσίας, το ρεπορτάζ
της «Political», ότι δεν ήταν… γραμμένο
στην πέτρα πως οι αλλαγές θα γίνουν με την
άφιξη του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ. 

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η σχετική
προεργασία δεν έχει ξεκινήσει. Τουναντίον,
η επιστροφή του πρωθυπουργού στο Μαξί-
μου χθες μετά τις 11.30 σήμανε την έναρξη
ενός κύκλου συζητήσεων με πολύ στενούς
του συνεργάτες, ενώ στο Μέγαρο απλώθηκε
έτι περαιτέρω σιγή ασυρμάτου - ένα χαρα-
κτηριστικό που παρατηρείτο και τις προ-
ηγούμενες ημέρες. 

Η μη εκδήλωση πρωτοβουλιών, πάντως,
συνδυαστικά με την έντονη κινητικότητα,
ώθησε τα νεύρα των υπουργών «στο κόκκι-
νο», καθώς ρεαλιστικά όλοι έχουν κατεβά-
σει τα μολύβια και αναμένουν τι πρόκειται να
γίνει τις επόμενες μέρες. Υπό αυτό το πρί-
σμα, το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, που
είναι προγραμματισμένο για τις 11.00, θα γί-
νει κανονικά, χωρίς κάποια αλλαγή. Αυτό,

βεβαίως, σημαίνει ότι κάποιοι υπουργοί δεν
θα βρίσκονται στη θέση τους τις επόμενες
ημέρες, προκειμένου να υλοποιήσουν όσα
αποφασιστούν στο Υπουργικό. Σύμφωνα με
τις πληροφορίες της «Political», όμως, το
ζήτημα θα διευθετηθεί έως τις αρχές της
επόμενης εβδομάδας, μιας και έκτοτε ξεκι-
νούν οι προετοιμασίες για τη ΔΕΘ και το Μα-
ξίμου θέλει να επικεντρωθεί και επικοινω-
νιακά στην προώθηση όσων θα πει ο πρωθυ-
πουργός, ο οποίος θα ανέβει στη Θεσσαλο-
νίκη με ανακοινωμένο το νέο σχήμα. 

Από εδώ και πέρα, το «παράθυρο» ευκαι-
ρίας για αλλαγές είναι είτε το πρωί της Πέμ-
πτης, όταν ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται
στη Αθήνα έχοντας επιστρέψει από τη Σλο-
βενία και τη Θεσσαλονίκη (Τρίτη - Τετάρτη)
και προτού αναχωρήσει για τη Μασσαλία
(απόγευμα Πέμπτης), είτε από την Παρα-
σκευή και εντεύθεν, ακόμα και μέσα στο
Σαββατοκύριακο, είτε το πρωί της Δευτέρας. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας, πάν-
τως, το σκηνικό ήταν το εξής: υπουργοί και

συνεργάτες αυτών προσπαθούσαν να απο-
κομίσουν την εικόνα αν όντως επίκειται ανα-
σχηματισμός. Τα τηλεφωνήματα εντάθηκαν
ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Και αυτό επειδή
διακινήθηκε η πληροφορία ότι ξεκίνησαν τα
τηλεφωνήματα σε υπουργούς αλλά και νε-
οεισερχόμενους, κάτι που όμως δεν έγινε.
Μάλιστα, μετά τις 16.30, ο πρωθυπουργός
προέδρευσε σύσκεψης με φόντο το πακέτο
αποκατάστασης των πυρόπληκτων κατοί-
κων και περιοχών, μιας και σχετική ενημέ-
ρωση θα κάνει στο Υπουργικό σήμερα ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρή-
στος Τριαντόπουλος. 

Και μπορεί η μέρα του ανασχηματισμού
να αναζητείται ακόμα, δεδομένη, όμως, θα
πρέπει να θεωρείται η έξοδος του υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
από την Κατεχάκη. Επίσης, υποψήφιος προς
μετακίνηση είναι και ο υπουργός Υγείας Βα-
σίλης Κικίλιας, ο οποίος έχει ακουστεί και
για τη θέση του κ. Χρυσοχοΐδη, έχοντας και
πρότερη θητεία στο εν λόγω υπουργείο επί
κυβέρνησης Σαμαρά. 

Από εκεί και πέρα, γαία πυρί μιχθήτω, κα-
θώς τις μύχιες σκέψεις του πρωθυπουργού
και όσα στάθμισε στο Κονέκτικατ, όπου βρέ-
θηκε για να βοηθήσει την κόρη του να εγκα-
τασταθεί στο πανεπιστήμιο, γνωρίζει μόνο

ένα πολύ στενό επιτελείο συνεργατών που
έχει εφαρμόσει… ομερτά. Δεδομένη, πάν-
τως, θα πρέπει να θεωρείται η είσοδος αρ-
κετών βουλευτών της Ν.Δ. στο σχήμα, ενώ,
κατά μια γραμμή πληροφόρησης, ίσως οι
αλλαγές σε επίπεδο ηγεσίας υπουργείων να
μην είναι και τόσο σαρωτικές. Εξακολουθεί,
βεβαίως, να ισχύει το σενάριο «σπασίμα-
τος» του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, προκειμένου η κυβέρνηση να
υπερτονίσει την ανάγκη αντιμετώπισης της
κλιματικής κρίσης.  «Σφίγγα» ως προς τα σε-
νάρια υπήρξε χθες και ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος. «Η ανάγκη, η έκταση, το βάθος,
το αποτύπωμα και ο χαρακτήρας της ανα-
διάταξης του στελεχιακού δυναμικού της
κυβέρνησης αφορά αποκλειστικά τον πρω-
θυπουργό», είπε ο κ. Οικονόμου, κατά την
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. 

Με το βλέμμα στο ημερολόγιο
και… το αυτί στο τηλέφωνο!

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Οι συσκέψεις,
ο ανασχηματισμός
και το μαρτύριο
της σταγόνας 
για υπουργούς



Α
πτόητος, αμετανόητος και πολιτικά
εμμονικός, ο Παύλος Πολάκης, παρά
τις όποιες συστάσεις του ιδίου του
Αλέξη Τσίπρα, κομματικών οργάνων

και πολλών συντρόφων του, συνεχίζει την αυτό-
νομη και διχαστική πορεία του, κάνοντας λόγο
για «χούντα», ενώ υπερασπίζεται τον γνωστό
για τις θέσεις του κατά των εμβολίων καθηγητή
Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρη
Κούβελα. 

Ο επιμένων να παραμένει ανεμβολίαστος,
πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Π.Σ., παραγνωρίζει -παρά την περί του αν-
τιθέτου υπόσχεσή του- τις συστάσεις του προ-
έδρου Αλέξη Τσίπρα και την απόφαση του «Πο-
λιτικού Κέντρου» του κόμματος, «να μην κινεί-
ται εκτός γραμμής στο θέμα του εμβολιασμού». 

Με το γνωστό ύφος λόγου και γραφής, ο κ.
Πολάκης καταγγέλλει ότι ζούμε «εποχές χούν-
τας και Ιεράς Εξέτασης του μητσοτακικού κρά-
τους» και επιτίθεται στον κοσμήτορα της Ιατρι-
κής Σχολής του ΑΠΘ με ανοίκειες εκφράσεις,
όπως, «Είστε ΑΙΣΧΡΟΙ, είστε πληρωμένα αμόρ-
φωτα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, είστε οπαδοί του ΣΚΟΤΑ-
ΔΙΣΜΟΥ. Αφορμή της ακατάσχετης χυδαιολο-
γίας στάθηκε επιστολή του κοσμήτορα της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και καθηγητή
Ιατρικής Θεόδωρου Δαρδαβέση προς τον καθη-
γητή κ. Κούβελα, με την οποία επεσήμαινε ότι,
«με τη στάση του υπονομεύει την ιατρική του
ιδιότητα». Με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, ο
κ. Πολάκης, καταλήγει: «ΝΤΡΟΠΗ, καθηγητή
Δαρδαβέση! Ή πάρ’ το πίσω ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ.
Δεν είσαι ΑΞΙΟΣ να είσαι κοσμήτορας της Ιατρι-
κής Σχολής». 

Ο «κολλητός»
Και πριν να καταλαγιάσουν οι αρνητικές

εκτυπώσεις για την «ιδιόμορφη», αυτόνομη πο-
λιτική πορεία του Χανιώτη βουλευτή, πιο «ολι-
σθηρό» κάνει τον πολιτικό «κατήφορο» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Π.Σ. ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέ-
ξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, πολλαπλασιάζον-
τας τις αλγεινές εντυπώσεις στην κοινωνία και
διευρύνοντας το εσωκομματικό χάσμα στο κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Ο πρώην σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδια-
σμού του πρώην πρωθυπουργού, με ανοίκειο
και παραληρηματικό τρόπο, γράφει πως «η κό-
ρη του Μητσοτάκη θα σπουδάσει Ανθρωπιστι-
κές Σπουδές στις ΗΠΑ, για να δικαιολογήσει τη
ΜΚΟ την οποία κατέχει για τα ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ και για την οποία έχει ει-

σπράξει ήδη πάνω από 2 εκατ. ευρώ», με αφορ-
μή την εγγραφή της Δάφνης Μητσοτάκη, κόρης
του πρωθυπουργού, σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, «δεν είναι δημο-
κρατία, δεν είναι καπιταλισμός. Είναι φεουδαρ-
χία και ολιγάρχες με την ψήφο της Δεξιάς».

Στη Δικαιοσύνη 
Έντονα αντέδρασε ο κυβερνητικός εκπρό-

σωπος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος προανήγ-
γειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά: «Δυσκολεύομαι να βρω λόγια για
το μέγεθος της αθλιότητας». Ερωτηθείς σχετι-
κά, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι φαίνεται πως
αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ η επί-
θεση στον πρωθυπουργό και την οικογένειά του
και τόνισε πως αποτελεί «κατήφορο χωρίς τε-
λειωμό η στοχοποίηση ενός κοριτσιού 18 ετών».

Αναρωτήθηκε γιατί «κανένας από τον ΣΥΡΙΖΑ
δεν τον έχει μαζέψει», την ώρα που σε αντίστοι-
χες περιπτώσεις ένα μέλος της Ν.Δ. θα είχε δια-
γραφεί κατευθείαν. «Χειρότερο του να είσαι ανί-
κανος είναι το να είσαι ικανός για όλα», είπε χα-
ρακτηριστικά.

Μέσα σε αυτό το πολιτικό κλίμα, το «Δόγμα
Τσίπρα» για φθινοπωρινή «σκληρή και προ-
γραμματική αντιπολίτευση», που αποφασίστη-

κε στο «Πολιτικό Κέντρο», του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. την
προηγούμενη εβδομάδα, πέφτει κυριολεκτικά
στο κενό.

Ακολουθώντας, πιστά το εν λόγω «Δόγμα», ο
τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ανδρέας
Ξανθός ζητά την αναστολή του νόμου για την
υποχρεωτική αργία και τη στέρηση μισθού
στους υγειονομικούς.

Όπως τονίζει στην ερώτησή του ο κ. Ξανθός,
«η κυβέρνηση, μπροστά στην αποτυχία του εμ-
βολιαστικού προγράμματος, στην αδυναμία
επίτευξης του στόχου για “συλλογική ανοσία
μέσα στο καλοκαίρι” και στην αυξανόμενη πίε-
ση στα δημόσια νοσοκομεία, εγκαινιάζει την
πολιτική της γενικευμένης υποχρεωτικότητας
των εμβολιασμών, ξεκινώντας από τους εργα-
ζομένους στις δομές Υγείας και Πρόνοιας. Η τα-
κτική αυτή, πέρα από το ότι στηρίζεται στο κοι-
νωνικά επαχθές και μη αναλογικό μέτρο της
στέρησης εργασίας και μισθού, ακόμα και της
απόλυσης (συμβασιούχων στο ΕΣΥ ή εργαζομέ-
νων στον ιδιωτικό τομέα), οδηγεί σε μαζική
αποστελέχωση και πλήρη αποδιοργάνωση του
ΕΣΥ, την ώρα που αρχίζει να κορυφώνεται το τέ-
ταρτο επιδημικό κύμα. Από τη μια τιμωρητισμός
και κοινωνική αγριότητα και από την άλλη ευ-
θεία υπονόμευση της καθημερινής λειτουργίας

και της ανθεκτικότητας του Δημόσιου Συστήμα-
τος Υγείας».

«Φυγόκεντρες» φωνές και τάσεις
Από την άλλη πλευρά… του φεγγαριού, οι πο-

λιτικά «φυγόκεντρες» τάσεις και φωνές (Παύ-
λος Πολάκης - Νίκος Καρανίκας) δείχνουν την
αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης να
«αξιοποιηθεί στο έπακρο η προγραμματική
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., έτσι ώστε οι πολίτες
να πεισθούν πως υπάρχει εναλλακτική κυβερ-
νητική προοπτική» και να «εκμεταλλευτεί τις
όποιες απώλειες έχει υποστεί η κυβέρνηση»,
όπως ακριβώς προγραμματίζουν και προσδο-
κούν ο Αλέξης Τσίπρας και οι πολύ κοντά σε αυ-
τόν ευρισκόμενοι επιτελείς της πλατείας Κου-
μουνδούρου. Με φτωχές και απλές λέξεις, στην
αξιωματική αντιπολίτευση συμβαίνει το αντίθε-
το από αυτό που θέλει ο πρόεδρος, Αλέξης Τσί-
πρας: «Να μην αλλοιώνεται το κεντρικό μήνυμα
του κόμματος» και η «γραμμή να χαράσσεται
από τα καθοδηγητικά όργανα» και «να πρέπει
να ακολουθείται από όλους». Τούτων, όλων δο-
θέντων, εύλογα πάλλεται στα χείλη όλων το σα-
φές, ευκρινές και λίαν διακριτό ερώτημα «πότε
ο πρόεδρος θα πάρει τον βούρδουλα» κατά των
παραφωνιών; 
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Το… δίδυμο της συμφοράς

Γράφει
ο Γιάννης Σπ. Παργινός

parginos@paraskhnio.gr

Έτρεξε να ζητήσει συγγνώμη!
Συγγνώμη ζητάει ο Νίκος Καρανίκας, ανακαλώντας ό,τι είχε γράψει νωρίτερα για την κόρη του πρωθυπουργού, κα-
θώς, όπως παραδέχθηκε, δεν ισχύουν και ήταν παραπληροφόρηση.
Η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα: «Κατέβασα το ποστ που έκανα κριτική στη στάση του Μητσοτάκη με αναφορά στην
κόρη του και την κατοχή ΜΚΟ. Μόλις ενημερώθηκα ότι δεν ισχύει και πως αυτό που έγραψα είναι ειδησεογραφικά
λάθος και γι’ αυτό ζητάω συγγνώμη σε όλες και όλους για την παραπληροφόρηση.
Είναι προφανές ότι δεν κάνω κριτική στην κόρη του Μητσοτάκη, που, όπως κάθε νέο παιδί, θέλει να σπουδάσει και η
οικογένειά της έχει την οικονομική δυνατότητα να τη στείλει στο εξωτερικό, αλλά στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, που
την ίδια ώρα στερεί τη δυνατότητα σπουδών σε 40.000 μαθητές, για να τους δώσει πελατεία στα κολέγια. Είναι χυ-
δαία πολιτική επιλογή του. Και για να τελειώνει το παραμύθι, δεν είμαι σύμβουλος του κ. Τσίπρα και εκφράζω τις
προσωπικές μου απόψεις. Είτε αυτές είναι σωστές είτε είναι λάθος». 



M
εγάλα βάσανα έχει το τελευταίο διά-
στημα το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης. Τα μολύβια, όπως μα-

θαίνω, έχουν πάρει φωτιά και οι αρμόδιοι οι-
κονομικοί υπουργοί αναζητούν δημοσιονομι-
κό χώρο, ώστε να μπορέσει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης να ανακοινώσει κάποια μέτρα-έκ-
πληξη που θα κερδίσουν τις εντυπώσεις στη
ΔΕΘ. Το εγχείρημα είναι δύσκολο - σπαζοκε-
φαλιά, όπως μου λένε. Να βρεθεί, δηλαδή,
κάτι που να αλλάξει την ατζέντα με θετικό
πρόσημο. Όμως, ο Χρήστος Σταϊκούρας δεν
είναι από αυτούς που το βάζουν εύκολα κάτω.
Κάτι θα βρει…

Με ποιους τα έχει 
καλά ο Ζέρβας;   
Κατ’ αρχάς, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας φαίνεται να έχει πολύ καλές
σχέσεις με τον Μητσοτάκη. Μάλιστα, όπως είπε
σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Μακεδο-
νία», μοιάζει πολύ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Όχι εμφανισιακά, αλλά στον χαρακτήρα και στον
τρόπο άσκησης της εξουσίας, όπως διευκρίνισε.
Από την άλλη μεριά, έχει, όπως είπε, αγαστή συ-
νεργασία με τον Γεραπετρίτη, τον Πέτσα, τον Βο-
ρίδη και τον Καραμανλή του Αχιλλέα… Μέχρι

εκεί - μην τα ισοπεδώνουμε και
όλα!

Αντιπολίτευση 
της πλάκας… 
Να έχεις έναν σκασμό λεφτά στη Γαλλία και
στην Ελβετία, να σου έχει βολέψει το πολιτικό
σύστημα τον γιο σου και να κατηγορείς τον Μη-
τσοτάκη για νεοπλουτισμό, ε, αυτό ξεπερνάει
κάθε όριο λογικής. Έλεος κάπου, δηλαδή, με τον
θείο Γιώργο τον αντιεμβολιαστή. Τον πείραξε
που η κόρη του Μητσοτάκη θα πάει στο Γέιλ. Αλ-
λά δεν φταίει αυτός. Βρίσκει και τα λέει. Βρίσκει
Συριζαίικα ραδιόφωνα και αναπτύσσει με γλα-
φυρότητα την μπουρδολογία του. Και μετά πάει
στο σπιτάκι του, στη Γαλλία, να ξεκουραστεί…

Καλή επιτυχία στον
Αλέξανδρο και την Αλίκη

Τα παιδιά του Κώστα Καραμανλή πέρασαν σε
τμήματα δημοσίων πανεπιστημίων και ετοι-
μάζονται σε μερικές εβδομάδες να ξεκινή-
σουν τη φοιτητική τους ζωή. Ο Κώστας Καρα-
μανλής και η Νατάσα Παζαΐτη είναι περήφα-
νοι γονείς, καθώς ο Αλέξανδρος Καραμανλής
πέρασε στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
στη Θεσσαλονίκη και η Αλίκη στη Σχολή Πολι-
τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Τα δίδυμα της πρώην πρωθυπουργικής οικο-
γένειας γεννήθηκαν, θυμίζω, στις 12 Ιουνίου
2003, ενώ πριν από μερικές εβδομάδες η Να-
τάσα Παζαΐτη είχε ανεβάσει στο Instagram
μια φωτογραφία από την τελετή αποφοίτησης
του Αλέξανδρου και της Αλίκης από την Ερά-
σμειο Ελληνογερμανική Σχολή, γράφοντας
από κάτω: «Τελετή αποφοίτησης. Αντίο στα
σχολικά χρόνια, καλό δρόμο στο καινούργιο
σας ταξίδι». Ό,τι καλύτερο να ευχηθούμε για
τα δίδυμα.

Ελλείψεις στην αγορά…

Ελλείψεις παρατηρούνται στην αγορά πλη-
ροφορικής σε είδη που αφορούν σε υπολο-
γιστές και ταμπλέτες. Μεγάλες αλυσίδες
καταστημάτων δηλώνουν αδυναμία να εξυ-
πηρετήσουν άμεσα ακόμα και κωδικούς
αξίας 500-700 ευρώ, με τον χρόνο παράδο-
σης να ξεπερνά τον έναν μήνα! Εκτός από
τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε επε-
ξεργαστές και κυκλώματα και το αυξημένο
κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αυ-
ξημένη εγχώρια ζήτηση λόγω των vouch-
ers στην εκπαίδευση έχει μειώσει το δια-
θέσιμο στοκ.
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Η σπαζοκεφαλιά
της ΔΕΘ

Κάπου πήρε το μάτι μου ότι ξεκινάει το project της
αναβάθμισης - ανακαίνισης του Μεγάρου Αθηνογέ-
νους στην οδό Σταδίου 50, που είναι στα χέρια του
εφοπλιστή Προκοπίου. Τα σχέδια θέλουν τη μετα-
τροπή του κτιρίου, μέσω επένδυσης 10 εκατ. ευρώ,
σε πρότυπο τεχνολογικά εξοπλισμένο οίκημα, που
θα λειτουργεί σαν θερμοκοιτίδα για επιχειρήσεις.
Ρε παιδιά, αυτό το project το ακούω να ξεκινάει από
το 2018 και ακόμα δεν έχω δει τίποτα. Το μόνο αλη-
θές είναι ότι ο Προκοπίου έχει βάλει ενοικιαστήριο,
μπας και ενδιαφερθεί κάποιος. Άλλως δεν βλέπω να
βάζει λεφτά, αν δεν βρει ενοικιαστή.
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«Εμπρός στον έτσι
που χάραξε ο τέτοιος»
Αυτή ακριβώς είναι η μέθοδος που ακολουθεί το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από το
ζήτημα των εμβολίων μέχρι την οικονομία και τα
εθνικά θέματα. Δεν έχει καμία απολύτως εναλ-
λακτική πρόταση διακυβέρνησης και επιμένει να
ψαρεύει ψηφοφόρους σε θολά νερά. Τι εννοώ;
Πίσω από το κίνημα των αντιεμβολιαστών ο Αλέ-
ξης Τσίπρας δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά μόνο
ψήφους. Βλέπει δήθεν μια αντισυστημική στάση
μιας μερίδας της κοινωνίας και προσπαθεί να αγ-
κιστρωθεί σε αυτήν την τάση, όπως έκανε και το
2014-2015 με τους αγανακτισμένους. Κρύφτηκε
πίσω από το κύμα δυσαρέσκειας των αγανακτι-
σμένων και κατάφερε να γιγαντώσει τα ποσοστά
του. Χωρίς σχέδιο, χωρίς όραμα. Απλώς κινούμε-
νος στη λογική «εμπρός στον έτσι που χάραξε ο
τέτοιος».



Ένταση επικράτησε την Κυριακή στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου, όταν ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων,
Αμβρόσιος, έβγαλε ένα ψεκαστήρι και έλεγε ότι περιέχει το «φάρμακο κατά του κορονοϊού» - κάτι που έκανε τον
αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Χαράλαμπο Μπονάνο, ο οποίος ήταν παρών στη λειτουργία, να φωνάξει δυνατά
«ντροπή». Αρχικά, είχε μιλήσει ο εφημέριος του ναού, πραγματοποιώντας μια καθαρά θρησκευτικού τύπου ομι-
λία, και στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο κ. Αμβρόσιος, ο οποίος ενημέρωσε πως είχε προσωπικούς λόγους
από το παρελθόν και γι’ αυτό ήθελε να είναι παρών στην εορτή της συγκεκριμένης εκκλησίας, αναφέρει το
flamis.gr. Ο τέως μητροπολίτης ανέβηκε στο ιερό για να μιλήσει και προς το τέλος της ομιλίας του έβγαλε το ψε-
καστήρι για τον Αγιασμό και είπε το εξής: «Αυτό είναι το φάρμακο για κάθε αμαρτία, όπως και το φάρμακο για
τον κορονοϊό». Τι ζούμε σε αυτόν τον τόπο!

Έξαλλη η κόρη 
της Λάτση 

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, με ανάρ-
τησή της μέσα από τον προσωπικό της λο-
γαριασμό στο Instagram, δηλώνει απογοη-
τευμένη σχετικά με την απόφαση του Δα-
σαρχείου Πεντέλης, που προέβλεπε «δρά-
ση» σε συνεργασία με κυνηγετικό σύλλογο
για τη μείωση του πληθυσμού των αγριο-
γούρουνων στο δάσος μεταξύ Εκάλης και
Δ ι ο ν ύ σ ο υ .
Όπως αναφέρει
χαρακτηριστι-
κά, «δεν το χω-
ράει ο ανθρώ-
πινος νους, ότι
σε μια πολιτι-
σμένη χώρα, το
2021, δημόσιος
αξιωματούχος
με τον βαθμό του δασάρχη, όχι μόνο σκέ-
φτηκε, αλλά έβγαλε επισήμως μια τέτοια
απόφαση», απορώντας μάλιστα «πώς κατά-
φερε ένας άνθρωπος που μισεί τη φύση και
τα ζώα να κάνει καριέρα στον οργανισμό
που έχει αναλάβει την προστασία των δα-
σών». Τα αγριογούρουνα είναι ένα ζήτημα
που φαίνεται να παίρνει διαστάσεις στην
ευρύτερη περιοχή της Εκάλης…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Στο ΚΙΝ.ΑΛ. βλέπουν
εκλογές  
Στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΙΝ.ΑΛ. βλέπουν
εκλογές οι άνθρωποι. Αυτό προκύπτει
από ένα e-mail που έφυγε από το ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο του γραμματέα
της ΚΠΕ Μανώλη Χριστοδουλάκη, με
αποδέκτες τους γραμματείς των Ν.Ε.
του Κινήματος Αλλαγής στην Επικρά-
τεια. Ειδικότερα, αφού αναφέρει ότι «η
ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία που βιώ-
νουμε, εν μέσω πανδημίας και υπό το
βάρος των οικονομικών και κοινωνικών
της επιπτώσεων, προκαλεί την ανάγκη
προετοιμασίας και ετοιμότητας της πα-
ράταξης και των οργανώσεών μας για το
ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων
εθνικών εκλογών», ο κ. Χριστοδουλά-
κης καλεί τους γραμματείς των Ν.Ε. του
Κινήματος Αλλαγής να διερευνήσουν
και να ενημερώσουν για τη διαθεσιμό-
τητα συμμετοχής εκ νέου στα ψηφο-
δέλτια του κόμματος των υποψήφιων
βουλευτών του ψηφοδελτίου των εθνι-
κών εκλογών του Ιουλίου του 2019.

E
πειδή πολλά ακούω και διαβάζω για το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά, θέ-
λω να κρατήσετε τούτη την πληροφορία: Από πουθενά δεν προκύπτει εμπλοκή
συνεργού του 32χρονου πιλότου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, που σκότωσε τη

σύζυγό του, Καρολάιν. Τα «σεντόνια» που γράφονται ότι η ψυχολόγος του ζευγαριού
αναφέρθηκε σε τρία απειλητικά τηλεφωνήματα τα οποία δέχθηκε από άγνωστο
«πρόσωπο» την περίοδο 21-25 Μαΐου, όταν άρχισε να δημοσιοποιείται ότι προχω-
ρούσε σε συνεδρίες με το ζευγάρι κ.λπ., δεν φαίνεται να έχουν καμία σχέση με τη δο-
λοφονία. Οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. τα έχουν κάνει όλα φύλλο και φτερό και δεν προ-
κύπτει άμεσος συνεργός.

Το
... 

Πρ
όσ

ωπ
ο

7
Άνω κάτω τα έκανε ο Αμβρόσιος

Άρωμα γυναίκας στη Θεσσαλονίκη… 
Οι γυναικείες υποψηφιότητες της Θεσ-

σαλονίκης απασχολούν τελευταία τα πο-
λιτικά πηγαδάκια της συμπρωτεύουσας.
Η Βούλα Πατουλίδου έβαλε προσωρινά
τέλος στα σενάρια για τη Δημαρχία Θεσ-
σαλονίκης, ωστόσο το μέλλον της αντιπε-
ριφερειάρχου στην πολιτική αποτελεί
αγαπημένο θέμα συζήτησης. Μέχρι στιγ-
μής το σενάριο υποψηφιότητάς της στη
«γαλάζια» λίστα της Α’ Θεσσαλονίκης δεί-
χνει να επικρατεί. Όμως, είναι κι άλλες
«γαλάζιες» παρουσίες στη Θεσσαλονίκη.
Είναι και η Μαρία Σπυράκη, νυν ευρωβουλευτής, είναι και η Έλενα Ράπτη, πολύς κό-
σμος - στριμωξίδι που λέμε. Στο μέτωπο του ΚΙΝ.ΑΛ. έχουν επιστρέψει οι συζητήσεις
για ενδεχόμενη κάθοδο της Εύας Καϊλή στον κεντρικό δήμο, ωστόσο η ευρωβουλευτής
θα ζυγίσει πολύ καλά τα επόμενα βήματα, προτού λάβει τις τελικές αποφάσεις για τις
ευρωπαϊκές, εθνικές ή αυτοδιοικητικές κάλπες.

Ένας εκ των μεγαλύτερων εφιαλτών
του Μεγάρου Μαξίμου είναι να
επιστρέψει η μαθητική κοινότητα σε
καθεστώς τηλεκπαίδευσης, λόγω
έξαρσης του κορονοϊού. Για την
ακρίβεια, δεν θέλουν ούτε να το
σκέφτονται ότι μπορεί κάποια στιγμή
να διακοπεί η διά ζώσης μάθηση στα
σχολεία για μία ακόμα φορά, από το
φθινόπωρο. Γι’ αυτό και θα κάνουν
ό,τι πρέπει για να εξασφαλίσουν τη
μέγιστη δυνατή ανοσία.

LOCKΗ δολοφονία στα Γλυκά Νερά
και το σενάριο του συνεργού
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του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Ο
πρόσφατος νόμος για την αναβάθμιση του
σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαι-
δευτικών θέτει τις βάσεις για ένα σύγχρονο,

ποιοτικό δημόσιο σχολείο που θα λειτουργεί με με-
γαλύτερη ελευθερία, διαρκή υποστήριξη και αυξη-
μένη λογοδοσία.

Με τον νόμο αυτόν προωθούμε την αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου, την καινοτομία και την
εξωστρέφεια. Πρότυπό μας είναι η «αριστεία»,
όπως την κληρονομήσαμε από τους αρχαίους προ-
γόνους μας. Σε αντίθεση με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ
για την Παιδεία, που ήθελε να είναι όλοι ίσοι προς τα
κάτω, εμείς θέλουμε να διακρίνονται οι μαθητές,
ώστε να έχουν πραγματικές ευκαιρίες κοινωνικής
και, πολύ περισσότερο, ακαδημαϊκής και επαγγελ-
ματικής ανέλιξης.

Ενισχύουμε τη σχολική αυτονομία και τον ρόλο
των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης, ενώ δίνου-
με τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχολικών εγκα-
ταστάσεων και μετά το πέρας του σχολικού ωραρί-
ου. Σημειωτέον, ότι μέχρι σήμερα η Ελλάδα είχε τον
μικρότερο δείκτη σχολικής αυτονομίας μεταξύ
όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, αφού πάνω από το 80%
των αποφάσεων λαμβάνονταν σε κεντρικό επίπεδο,
όταν στις άλλες χώρες το ποσοστό αυτό είναι κατά
μέσο όρο μόλις 35%. 

Βασική αποστολή της Παιδείας είναι η διάπλαση
των νέων ανθρώπων σε ελεύθερους και υπεύθυ-
νους πολίτες. Ακόμα μεγαλύτερη αξία από τη μετά-
δοση γνώσεων έχει η καλλιέργεια του αλληλοσεβα-
σμού, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δημοκρα-
τικής παιδείας, της ισότητας των φύλων και της κα-
ταπολέμησης της ρητορικής μίσους. Ακριβώς για

την επίτευξη αυτών των στόχων, επενδύουμε σε ένα
σύγχρονο, ποιοτικό δημόσιο σχολείο, όχι με λόγια
αλλά με πράξεις. Από τον Σεπτέμβριο, 11.700 μόνι-
μοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία σε όλα
τα σχολεία της χώρας, ενώ συγχρόνως δημιουρ-
γούμε και 1.100 νέες οργανικές θέσεις ψυχολόγων
και κοινωνικών λειτουργών.

Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται, η Παι-
δεία δεν μπορεί να παραμένει προσκολλημένη στο
χθες. Μετά την αναβάθμιση της δημόσιας και ιδιωτι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την αντιμετώπιση
του σχολικού εκφοβισμού, την κατάργηση του ψευ-
δεπίγραφου πανεπιστημιακού ασύλου και την κα-
θιέρωση του νέου συστήματος εισαγωγής στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση, δημιουργούμε ένα ακόμα κα-
λύτερο σχολείο για τα παιδιά μας, που θα τους εξα-
σφαλίζει όλα τα απαραίτητα εφόδια για το παρόν και
το μέλλον τους.  Τα σχολεία μας μετατρέπονται σε
πραγματικές μονάδες πνευματικής και πολιτιστικής
ανάπτυξης, σε χώρους ανάδειξης και βελτίωσης των
δεξιοτήτων των παιδιών μας, σε κοιτίδες ουσιαστι-
κού επαγγελματικού προσανατολισμού. Βήμα-βήμα
οικοδομούμε ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα, που θα
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις
του 21ου αιώνα! Χτίζουμε ένα σύγχρονο, ποιοτικό
δημόσιο σχολείο, αντάξιο των προσδοκιών της νέας
γενιάς! Το σχολείο που πραγματικά αξίζει στους Έλ-
ληνες του σήμερα και πολύ περισσότερο του αύριο!

Θ
α ήταν ανεκτό σε μια ώριμη δημοκρατία να
υπάρχουν πολίτες λιγότερο ενημερωμένοι
πάνω σε ένα θέμα, που όμως αισθάνονται

την ανάγκη να τοποθετηθούν, αγνοώντας κρίσιμες
παραμέτρους του ζητήματος με το οποίο καταπιά-
νονται. Αλλά από επαγγελματίες της ενημέρωσης
αυτό είναι δύσκολα αποδεκτό. Δηλαδή είναι απαρά-
δεκτο. Για αυτό μελαγχολούμε όταν διαβάζουμε ότι
δήθεν «το αεροπλάνο μας πήγε μια βόλτα πάνω από
την Καμπούλ για να διασώσει Αφγανούς διερμηνείς
που συνεργάζονταν με τις ελληνικές Αρχές της πό-
λης, πριν αυτή καταληφθεί από τους Ταλιμπάν, και
μετά έφυγε αφήνοντάς τους αβοήθητους»…

Είναι ωραία, δεν λέω, να ασκείς κριτική σε αυ-
τούς που πετούν πάνω από το αεροδρόμιο της
Καμπούλ, τις ώρες που η μια έκρηξη διαδέχεται
την άλλη, την ώρα που κινδυνεύουν οι ζωές τους,
γιατί οι ίδιοι θέτουν τις ζωές τους σε κίνδυνο, προ-
κειμένου να διασώσουν από τα νύχια των Ταλιμπάν
Αφγανούς διερμηνείς που βοήθησαν την πατρίδα
μας όλα τα προηγούμενα χρόνια… Και είναι ακόμα

ωραιότερο να γνωρίζεις ότι αυτοί που ασκούν κρι-
τική, συνήθως αλλάζουν στάση στην πολυτελή πο-
λυθρόνα τους, κάπου στην Αθήνα, για να μην πια-
στούν… Είναι ωραίο να διαβάζεις κάτι τέτοιο ως
ευθυμογράφημα. Όχι όμως ως πολιτική κριτική.

Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος της σημερινής αν-
τιπολίτευσης, πολιτικής και δημοσιογραφικής, θε-
ωρεί ότι το μένος -δικαιολογημένο ή όχι δεν είναι
κάτι που μας αφορά…- εναντίον του Κυριάκου
Μητσοτάκη -εν προκειμένω, δε, του Νίκου Δέν-
δια- μπορεί να δικαιολογήσει οποιαδήποτε επίθε-
ση, όσο αστήρικτη, όσο παράλογη, όσο κομπλεξι-
κή και αν είναι αυτή. «Έκαναν μια βόλτα πάνω από
το αεροδρόμιο της Καμπούλ και έφυγαν χωρίς να
διασώσουν τους διερμηνείς». Ναι, έκαναν «μια
βόλτα» πάνω από το πιο επικίνδυνο σημείο του
πλανήτη, ήπιαν και τη φραπεδιά τους κι έφυγαν,
αφήνοντας αβοήθητους τους δυστυχείς Αφγα-
νούς… Μα ποιος πιστεύει τέτοιες γελοιότητες;
Πώς είναι δυνατό κάποιος κονδυλοφόρος να πεί-
σει έστω και έναν, λέγοντας ότι ο «κακός» Δένδιας

τους είπε «κάντε μια βόλτα πάνω από το αεροδρό-
μιο της Καμπούλ, να σας δουν ότι πήγατε, αφήστε
εκεί τους διερμηνείς, μην τους πάρετε, και γυρίστε
σε πιο ασφαλές μέρος»; Ούτε παιδιά πρώτης δη-
μοτικού δεν πιστεύουν τέτοια παραμύθια…

Εάν κάποιοι έμπαιναν στον κόπο να μάθουν τα
πραγματικά στοιχεία του θέματος, θα γνώριζαν ότι
το αεροσκάφος βρέθηκε λίγα μέτρα από τον αερο-
διάδρομο του αεροδρομίου «Χαμίτ Καρζάι» όταν
σημειώθηκε μια από τις ισχυρότερες εκρήξεις
στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου. Αναγ-
καστικά απομακρύνθηκε, διότι ήταν αδύνατο να
προσγειωθεί, και ήδη ετοιμάζεται για μια νέα επι-
χείρηση απεγκλωβισμού των Αφγανών διερμηνέ-
ων που συνεργάζονταν με την Ελλάδα. Αλλά ποιοι
είμαστε εμείς που θα εξηγήσουμε πώς και τι; Εδώ
υπάρχουν οι αυθεντικοί γνώστες των πραγμάτων
από τον καναπέ τους, που εγκύρως περιγράφουν
όλα όσα έγιναν και τα οποία γνωρίζουν από το πλη-
κτρολόγιό τους. Μπορούμε να αμφισβητήσουμε
τις «αυθεντίες»;

Αναβάθμιση του σχολείου στην πράξη

Η ανέξοδη κριτική της πολυθρόνας…

του
Χριστόφορου 
Μπουτσικάκη 

Βουλευτής 
Α’ Πειραιώς 
και Νήσων 
της Ν.Δ.
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Τα τιπ είναι δηλώσεις, κόσμια αλλά και προκλητικά
αποφθέγματα και πρωτότυπες σκέψεις, που δεν θα
ξεχαστούν ποτέ, δημιουργώντας θετική εικόνα για
έναν πολιτικό και στοχεύουν παράλληλα στην άμεση
αναπαραγωγή από τα social media.

Ένας πολύ γνωστός πολιτικός, διαβάζοντας τον
«Οδηγό Ευ Πολιτεύεσθαι» με τα 333+1 τιπ, δήλωσε
παραφράζοντας τη γνωστή από τη διαφήμιση τσί-
χλας «με τον “Οδηγό Ευ Πολιτεύεσθαι” στο πλευρό
σου, καλύτερα να μιλάς… παρά να μασάς». 

Μια ριζική λεκτική αλλαγή του τρόπου επικοινω-
νίας θα σας δώσει αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίζετε
κάθε πρόκληση. Δεν θα γίνετε πιο έξυπνοι αλλά πε-
ρισσότερο επικοινωνιακοί.

Ας ξεκινήσουμε από δεξιά την ανάγνωση!
1. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, βλέπουμε πολλά

φρέσκα πρόσωπα αλλά στη συνέχεια ανακαλύ-
πτουμε το μπαγιάτικο μυαλό τους!

2. Ένας πολιτικός όταν βρίσκεται στη δύση της κα-
ριέρας του, πρέπει να παύει να σχεδιάζει το μέλλον
του και να αρχίζει να επιμελείται την υστεροφημία
του.

3. Ο λαϊκισμός δεν είναι πρόβλημα. Αν ήταν, θα είχε
λυθεί προ πολλού. Είναι διαχρονικό φαινόμενο και
έτσι θα πρέπει να τον διαχειριστούμε. 

4. Η λεγόμενη επανίδρυση ενός κράτους δεν γίνεται
με μανιφέστα, διακηρύξεις, συνέδρια και μεγαλο-
στομίες. Η τεχνολογία φέρνει τις μεταρρυθμίσεις
που απαιτούνται για την επανίδρυση ενός κράτους. 

5. Μη ζητάτε ποτέ «δήλωση μετανοίας» από ψηφο-
φόρους. Δεν είναι ούτε ευγενικό ούτε ρεαλιστικό
και η ευθύνη είναι δική σας 

για το πιθανό «σφάλμα» που ο ψηφοφόρος έκανε
στην κάλπη. 

6. Στην πολιτική, όπως και σε μια οικογένεια, κάποιοι
δημιουργούν κατεβάζοντας ιδέες και κάποιοι βρί-

σκουν λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησαν
οι ιδέες των άλλων.

7. Όπως δεν ρίχνεις σε νέα νερά παλιό σκαρί, έτσι και
δεν αναθέτεις νέους ρόλους σε παλιές καραβάνες. 

Σοφή συμβουλή σε κάθε κυβερνητικό ανασχηματι-
σμό. 

8. Τα κόμματα δεν είναι σφραγίδες με ΑΦΜ. Έχουν
αξίες, αρχές, όραμα, πολιτικό σχέδιο, πρόσωπα
που εμπνέουν και ανοιχτές δομές. 

Το όνομα ακολουθεί…
9. Για τον έντιμο πολιτικό, η ενασχόληση με την πολι-

τική είναι θητεία με ημερομηνία λήξης και όχι
επάγγελμα που συνταξιοδοτεί. 

10. Επιστροφή στην πολιτική κανονικότητα χωρίς
σφίξιμο χεριών, μόνο με like, δεν νοείται. 

11. Όταν ο πολιτικός μεταμφιέζεται σε σοβαρό, για να
κερδίζει σοβαρό ακροατήριο, τότε έχει την ίδια
ημερομηνία λήξης όπως και ένα καρναβάλι!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Α
ποχαιρετούμε τον φετινό Αύγουστο και κα-
λωσορίζουμε τον Σεπτέμβριο, που όμως ανα-
μένεται να είναι οικονομικά ο δυσκολότερος

μήνας για το σύνολο των φορολογουμένων. Μετά και
την παράταση που σωστά έδωσε το υπουργείο Οικο-
νομικών για την υποβολή των φετινών φορολογικών
δηλώσεων μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, φυσικά και
νομικά πρόσωπα θα κληθούν να πληρώσουν πολλές
δόσεις και υποχρεώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα
λίγων ημερών. Το τελευταίο, μάλιστα, δεκαήμερο του
Σεπτεμβρίου τα εκκαθαριστικά του φετινού ΕΝΦΙΑ,
ύψους 2,6 δισ. ευρώ, θα έχουν επίσης φτάσει στα 7,3
εκατ. ιδιοκτητών ακινήτων για την πληρωμή της
πρώτης δόσης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, από τις συ-
νολικά έξι μηνιαίες δόσεις.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου,
εκτός από την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, αφορούν και
τις τρεις μαζεμένες δόσεις για τον φετινό φόρο εισο-
δήματος. Μέχρι την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου θα
πρέπει να πληρωθούν οι πρώτες δύο από τις οκτώ
μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος που έχει
προκύψει από την εκκαθάριση των φετινών φορολο-
γικών δηλώσεων. Πρόκειται για τις δόσεις Ιουλίου
και Αυγούστου, ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα
πρέπει να πληρωθεί και η τρίτη δόση του φόρου ει-
σοδήματος που αφορά τον Σεπτέμβριο. Σημειώνεται
ότι οι φορολογούμενοι που θέλουν να κερδίσουν την
έκπτωση 3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου
φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση
θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ το σύνολο του φό-
ρου μέχρι και σήμερα, 31 Αυγούστου.

Επιπλέον, όσοι έχουν πληγεί από την πανδημία, με
αποτέλεσμα το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου
2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 να χάσουν τη ρύθμιση

των 100 και 120 δόσεων και θέλουν να επανενταχ-
θούν σε αυτές, θα μπορούν να πληρώσουν έως τα τέ-
λη Σεπτεμβρίου τις δόσεις Αυγούστου και Σεπτεμ-
βρίου.

Έχουμε, λοιπόν, δόσεις για τον φόρο εισοδήματος,
δόσεις για τον φόρο ακινήτων, δόσεις για τις παλιές
ληξιπρόθεσμες οφειλές, δόσεις για τα χρέη της παν-
δημίας, δόσεις για τις τρέχουσες οφειλές, δόσεις για
τον ΦΠΑ και δόσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές.
Εάν μάλιστα προστεθούν τυχόν δόσεις για ΤΕΠΙΧ ΙΙ,
επαγγελματικό, στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο,
ακόμα και για πιστωτικές κάρτες, τότε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και για
τους επόμενους μήνες μέχρι τον Φεβρουάριο του
επόμενου έτους θα κυνηγούν ασθμαίνοντας πληθώ-
ρα μηνιαίων δόσεων.

Ο προβληματισμός για τις συσσωρευμένες δόσεις
και υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου ενισχύεται από το

γεγονός πως χρέη 21,8 δισ. ευρώ τελούν σε αναστο-
λή είσπραξης και δεν έχουν προστεθεί επισήμως στα
ληξιπρόθεσμα. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους
αποτελούν οφειλές που έμειναν απλήρωτες από τον
Μάρτιο του 2020 και εντάχθηκαν σε διαδικασία ανα-
στολής πληρωμών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία
της ΑΑΔΕ, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημι-
ουργήθηκαν το εξάμηνο από φετινές τρέχουσες
υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 25% στα 3,2 δισ. ευρώ,
έναντι 2,6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό, ενώ σε
ό,τι αφορά αποκλειστικά φορολογικές υποχρεώσεις,
αυξήθηκαν 21% σε 2,9 δισ. ευρώ, έναντι 2,4 δισ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η αγωνία των συνε-
πών φορολογικά επιχειρήσεων και νοικοκυριών εί-
ναι εάν υπό αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες
θα καταφέρουν φέτος να ανταποκριθούν συνολικά
στις δόσεις, υποχρεώσεις, οφειλές και πληρωμές
του έτους. 

ΤΡΙΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ
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ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

και Ερευνητικός Εταίρος στο ΙΔΙΣ

Το Αφγανιστάν 
είναι «το νεκροταφείο 
των αυτοκρατοριών»

Τις ιδιαιτερότητες του Αφγα-
νιστάν -που καθιστούν τη
χώρα δύσκολη στο να κατα-

κτηθεί και να επικρατήσουν σε αυ-
τήν, επί μακρόν, ακόμη και οι ισχυρό-
τερες, ιστορικά, δυνάμεις του πλανή-
τη- μας εξηγεί ο καθηγητής Διεθνών
Σχέσεων Κώστας Υφαντής.  Στη συ-
νέντευξη που παραχώρησε στην
«Political», o κ. Υφαντής μιλά για
τους μέχρι σήμερα χειρισμούς της
Δύσης στην περιοχή αλλά και για την
επόμενη μέρα ως προς τα περιθώρια
διαλόγου με το νέο καθεστώς.
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Ηττήθηκε στο Αφγανιστάν η Βρετανική
Αυτοκρατορία, ηττήθηκε η Σοβιετική
Ένωση και τώρα οι ΗΠΑ - Τι το ιδιαίτερο
έχει αυτή η χώρα;
Έχετε δίκιο! Η ιστορική εμπειρία είναι

αδιαμφισβήτητη. Το Αφγανιστάν είναι μια
χώρα που ορθώς έχει αποκληθεί «το νεκρο-
ταφείο των αυτοκρατοριών». Αξίζει τον κό-
πο να επισημανθεί ότι το δύσκολο για μια
μεγάλη δύναμη δεν είναι να επικρατήσει στο
πεδίο της μάχης, αλλά το να κυβερνήσει αυ-
τήν τη χώρα. Ως αποτέλεσμα, έρχονται η ήτ-
τα και η αποχώρηση. Αυτό συμβαίνει για
τουλάχιστον τρεις λόγους. Πρώτον, επειδή
το Αφγανιστάν βρίσκεται στον βασικό χερ-
σαίο άξονα μεταξύ του Ιράν, της Κεντρικής
Ασίας και της Ινδίας, έχει υποστεί εισβολές
πολλές φορές και έχει αποικισθεί από πολ-
λές ομάδες και φυλές, που δεν εχθρεύονται
μόνο τους ξένους εισβολείς, αλλά και η μία
την άλλη. Δεύτερον, ακριβώς εξαιτίας της
συχνότητας των εισβολών και του κατακερ-
ματισμού, η απουσία ισχυρής κεντρικής
εξουσίας έχει ως αποτέλεσμα η νόρμα να εί-
ναι ότι κάθε φυλή ή ομάδα αποσύρεται και
υπερασπίζεται την περιοχή της. Τρίτον, η
μορφολογία του εδάφους κάνει την κατά-
κτηση και τη διακυβέρνηση του Αφγανιστάν
εξαιρετικά δύσκολη, οξύνοντας τις φυλετι-
κές και «φεουδαρχικές» τάσεις. 

Το Αφγανιστάν ορίζεται γεωφυσικά από
πανύψηλες και μη προσβάσιμες οροσειρές,
όπως η Χίντου Κους, που διασχίζει το κέν-
τρο και τον Νότο της χώρας, ή τα όρη Παμίρ
στα ανατολικά. Αυτά και άλλα βουνά, όπως
τα Ιμαλάια, συναντιούνται στο Μπανταχσάν,
στο Βορειοανατολικό Αφγανιστάν. Η γεω-
γραφία εξηγεί πολλά!

Ορθώς, κατά τη γνώμη σας, κύριε καθη-
γητά, αποχώρησαν οι ΗΠΑ από το Αφγα-
νιστάν; 
Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να προσπα-

θούμε να αξιολογήσουμε την αμερικανική
απόφαση με όρους σωστού ή λάθους. Είναι
πιο λειτουργικό να την κρίνουμε σε σχέση
με άλλες διαθέσιμες επιλογές. Και εδώ πρέ-
πει να θυμηθούμε ότι οι τρεις τελευταίοι
πρόεδροι των ΗΠΑ εξελέγησαν με σαφή δέ-
σμευση το τέλος της στρατιωτικής παρου-
σίας στο Αφγανιστάν. Επιπλέον, η απόφαση
ελήφθη εδώ και σχεδόν 20 μήνες. Η αμερι-
κανική στρατιωτική παρουσία είχε περιορι-
σθεί σε περίπου 2.500 στρατιώτες, που στό-
χο είχαν την ασφάλεια της αμερικανικής
πρεσβείας και τον έλεγχο του αεροδρομίου,
έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η αποχώρηση
στρατιωτών και πολιτών. Το γενικότερο ζή-
τημα, λοιπόν, είναι αν θα έπρεπε να μην απο-
χωρήσουν, αλλά, αντίθετα, να συνεχισθεί η
προσπάθεια, μέχρι την οριστική ήττα των Τα-
λιμπάν. Και εδώ είναι το κλειδί: Την περίοδο
2009-2010 έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση

στην Ουάσιγκτον μεταξύ του προέδρου Ομ-
πάμα και της ηγεσίας των αμερικανικών
Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει αποτυπωθεί στο
εξαιρετικό βιβλίο του θρυλικού Μπομπ
Γούντγουορντ «Obama’s Wars». Εκεί απο-
καλύπτεται ότι, πρώτον, η φυσική ηγεσία
των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν
μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση του προ-
έδρου «τι συνιστά νίκη στο Αφγανιστάν;».
Δεύτερον, ζητούν να αυξηθεί η στρατιωτική
εμπλοκή κατά 400.000 στρατιώτες, χωρίς
χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Είναι σαφές
ότι καμία πολιτική ηγεσία δεν θα μπορούσε
να αποφασίσει κάτι τέτοιο. Κατά τη γνώμη
μου, οι επιλογές των ΗΠΑ ήταν όλες πολύ
χειρότερες από την αποχώρηση. Τώρα, το τι
θα μπορούσε να γίνει καλύτερα σε επιχειρη-
σιακό επίπεδο τους τελευταίους μήνες είναι
μια μεγάλη συζήτηση, που αφορά κυρίως
επαγγελματίες στρατιωτικούς.

Είναι λάθος, εντέλει, ο τρόπος που αντι-
μετωπίζει η Δύση αυτές τις χώρες;
Εκ του αποτελέσματος, προφανώς είναι

λάθος. Δεν είναι εύκολο, βεβαίως, να συμ-
φωνήσει κανείς σε μια εναλλακτική στρατη-
γική προσέγγισης. Στην περίπτωση του Αφ-
γανιστάν, ποια θα μπορούσε να είναι η εναλ-
λακτική την επαύριον της 11ης Σεπτεμβρίου
2001 και γνωρίζοντας ότι αυτή η χώρα ήταν
καταφύγιο, εκπαιδευτικό κέντρο και ορμη-
τήριο τρομοκρατών; Δεν νομίζω ότι υπήρχε
άλλη επιλογή από την ανάληψη στρατιωτι-
κής δράσης. Βεβαίως, το ερώτημα έρχεται
και επανέρχεται: Πότε θεωρείται μια τέτοια
επιχείρηση επιτυχημένη και πώς εξασφαλί-
ζεται ότι η επόμενη ημέρα δεν θα είναι ίδια

με την προηγούμενη της επέμβασης; Αν οι
ΗΠΑ θα μπορούσαν -και θα έπρεπε, κατά τη
γνώμη μου- να κάνουν κάτι διαφορετικό,
αυτό θα ήταν η άσκηση ακόμη μεγαλύτερης
πίεσης στο Πακιστάν, που όλοι συμφωνούν
ότι κρατάει τα κλειδιά της επιβίωσης των Τα-
λιμπάν και ακραίων τζιχαντιστικών ομάδων.
Αλλά και εκεί οι δυνατότητές τους δεν είναι
απεριόριστες. Όχι μόνο επειδή το Πακιστάν
είναι μια πυρηνική δύναμη, αλλά κυρίως
γιατί η αμερικανική πίεση θα το έσπρωχνε
να αναζητήσει την υποστήριξη της Κίνας, με
αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πλαίσιο της πε-
ριφερειακής ισορροπίας ισχύος.

Μπορεί τώρα να γίνει διάλογος με τους
εκπροσώπους των Ταλιμπάν και πάνω σε
ποια βάση; 
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν

διάλογο με ένα τέτοιο καθεστώς. Ποια θα
μπορούσε να είναι η ατζέντα; Βεβαίως, όπως
έδειξε και η πολύνεκρη τρομοκρατική επί-
θεση του IS-K στο αεροδρόμιο, θα μπορούσε
να υπάρξει μια συνεργασία για την αντιμετώ-
πιση αυτών των ομάδων. Αυτή η συνεργασία
θα ήταν δυνατόν να περιλάβει τους τομείς
του intelligence και ίσως και κάποιες κοινές
επιχειρήσεις. Αυτό πάντοτε υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν υφίστανται υπόγειες διαδρομές
που διασυνδέουν στοιχεία των Ταλιμπάν με
το ΙIS-K και την Αλ Κάιντα. Αυτό είναι ένα
εφιαλτικό σενάριο, γιατί μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία όχι απλώς ενός
ακόμη ισλαμικού κράτους, αλλά ενός τζιχαν-
τιστικού κρατικού φορέα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει
κάτι; 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει

τίποτε, όσο δεν υπάρχει κάποια αίσθηση
σταθεροποίησης και προβλεψιμότητας. Δεν
υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη της
κατάστασης και έτσι δεν μπορεί να προκύ-
ψει και μια συνεκτική στρατηγική που να

παράγει επιλογές, να τις αξιολογεί και να τις
προσδιορίζει και τα μέσα. Αυτό, βεβαίως,
που μπορεί να γίνει είναι μια ενεργητικότε-
ρη εμπλοκή με τις χώρες της περιοχής και
ένας συντονισμός για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που γεννά η συγκυρία.

Την Ελλάδα το μόνο που θα πρέπει να την
απασχολεί σε σχέση με το Αφγανιστάν
είναι το θέμα των προσφυγικών ροών; 
Για την Ελλάδα, όπως και για όλες τις χώ-

ρες της Ε.Ε., το ζήτημα της αύξησης των
προσφυγικών ροών είναι σημαντικό. Παρότι
η προτεραιότητά μας στην Ευρώπη θα έπρε-
πε να είναι η περίθαλψη και η ανακούφιση
των προσφύγων, δυστυχώς οι πολιτικές και
κοινωνικές αντοχές έχουν περιοριστεί πολύ.
Υπάρχει, βεβαίως, και το ζήτημα της εξαγω-
γής της τρομοκρατίας, με ακόμη μεγαλύτε-
ρη ένταση. Η Ευρώπη βιώνει τρομοκρατικές
επιθέσεις σχεδόν ως καθημερινό φαινόμε-
νο. Αν το Αφγανιστάν ξαναγίνει καταφύγιο
τρομοκρατών, οι επιθέσεις των «μοναχικών
λύκων» των τελευταίων ετών δεν αποκλεί-
εται να γίνουν πιο μαζικές και πιο οργανω-
μένες. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι εκ των ων ουκ άνευ. 

Επ’ αυτού, πώς αξιολογείτε τις πρώτες κι-
νήσεις της κυβέρνησης;
Η ελληνική Πολιτεία έκανε, νομίζω, αυτές

τις πρώτες ημέρες ό,τι ήταν εφικτό. Δεν
μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις. Κανέ-
νας δεν μπορεί. Αυτό που μπορεί να γίνει εί-
ναι να υπάρξουν εγρήγορση και σταθερός
συντονισμός σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά και με
την Τουρκία. Για τη χώρα το ζητούμενο είναι
να περιοριστούν οι πιέσεις στα ανατολικά
τουρκικά σύνορά. Και αν η Τουρκία μπορεί
να παίξει έναν εποικοδομητικό ρόλο στη
σταθεροποίηση του Αφγανιστάν -εξαιρετικά
αμφίβολο-, τότε δεν θα πρέπει ούτε εμείς
ούτε η Ευρώπη να διστάσουμε να την υπο-
στηρίξουμε.«
Αν η Τουρκία μπορεί να παίξει
έναν εποικοδομητικό ρόλο 
στη σταθεροποίηση -εξαιρετικά
αμφίβολο!-, τότε δεν θα πρέπει
ούτε εμείς ούτε η Ευρώπη 
να διστάσουμε να 
την υποστηρίξουμε…

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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«Α
περίφραστα είμαστε υπέρ
του εμβολιασμού, ως μία
πράξη κοινωνικής ευθύ-
νης και αλληλεγγύης», δη-

λώνει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Βαρδάκης, διευκρινί-
ζοντας ταυτόχρονα ότι «δεν πρέπει σε κα-
μία περίπτωση να συνδέεται η απόφαση
ενός εργαζομένου να μην εμβολιαστεί με
τον βιοπορισμό του ίδιου και της οικογέ-
νειάς του».

Παράλληλα, θεωρεί ότι τα θέματα
«ανεργία και ασφαλιστικό, η φτωχοποίηση
και ο διχασμός της ελληνικής κοινωνίας, η
δημόσια παιδεία και γενικότερα η οικονο-
μία» θα είναι αυτά που θα εντείνουν την
πολιτική αντιπαράθεση κατά τη νέα κοινο-
βουλευτική περίοδο. 

Η Βουλή επανήλθε στους γνώριμους
ρυθμούς της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Ποια θέματα κρίνετε ότι θα κυριαρχή-
σουν κατά τη νέα κοινοβουλευτική πε-
ρίοδο;
Μπροστά μας έχουμε ένα μείζονος ση-

μασίας ζήτημα, που αφορά το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας. Παρά τις διαβεβαι-
ώσεις του πρωθυπουργού για μόνιμες, κα-
λά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, τα νομο-
σχέδια του υπουργού Εργασίας, που ψήφι-
σε μόνη της η κυβέρνηση, έχουν απτά απο-
τελέσματα. Οι εμμονές του Κυρ. Μητσοτά-
κη σε πολιτικές μη ανταποκρινόμενες στις
ανάγκες του κόσμου της εργασίας αποτυ-
πώνονται σε αριθμούς. Τον Ιούνιο του τρέ-
χοντος έτους, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
ανέρχονταν σε 948.722 άτομα. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, τον Ιούλιο του
2021 οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.002.261 άτο-
μα, καταγράφοντας αύξηση 5,64% σε σχέ-
ση με τον Ιούνιο του 2021. 

Νούμερα δυσοίωνα και απαισιόδοξα.
Στοιχεία που προκαλούν φόβο και πολιτι-
κές που αποδεδειγμένα οδηγούν σε ανα-

σφάλεια και φτωχοποίηση της κοινωνικής
πλειοψηφίας.  Η κυβέρνηση λειτούργησε
σαν οδοστρωτήρας στο εργασιακό γίγνε-
σθαι, καταργώντας κάθε έννοια δικαίου
μέσα από την ψήφιση αλλεπάλληλων αν-
τεργατικών νομοσχεδίων. Η ανεργία, απο-
τέλεσμα των πολιτικών επιλογών της ΝΔ,
έχει λάβει δραματικές διαστάσεις, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της εργα-
σίας στη χώρα μας. Βεβαίως, εκκρεμεί και
το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αλλά υπάρ-
χουν και πολλά ανοιχτά μέτωπα σε Υγεία
(Ενδυνάμωση του ΕΣΥ), οικονομία, μετα-
ναστευτικό, περιβάλλον και Παιδεία
(ασφαλής λειτουργία των σχολικών μονά-
δων).

Εσείς, προσωπικά, κάνετε λόγο για επι-
τελική ισοπέδωση της δημόσιας παι-
δείας. Γιατί; Μήπως είστε πολύ αυστη-
ρός; 
Ποια άλλη λέξη να χρησιμοποιήσει κα-

νείς, όταν λίγες μέρες πριν από το πρώτο
κουδούνι δεν έχει παρθεί κανένα ουσια-
στικό μέτρο για την ασφαλή επιστροφή της
εκπαιδευτικής κοινότητας στα σχολεία; 

Όταν, παρά τους μόνιμους διορισμούς,
μετράμε χιλιάδες κενά (σε επίπεδο Ηρα-
κλείου 1.000 στην πρωτοβάθμια και 500
στη δευτεροβάθμια). 

Όταν οι τοποθετήσεις των νεοδιοριζόμε-
νων γίνονται παράτυπα, καθώς, ενώ τα
πραγματικά κενά των σχολείων θα παρου-
σιαστούν τον Σεπτέμβρη, το υπουργείο ζη-
τάει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπηρε-
σιακές μεταβολές μέχρι τις 25 Αυγούστου.

(Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νεοδιοριζό-
μενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν για την
τοποθέτηση τα κενά που έδωσαν τα διορι-
σμένα από την υπουργό περιφερειακά
συμβούλια, τα οποία –όπως καταγγέλλουν
οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί– είναι πλασματι-
κά, καθώς υπάρχουν αρκετά που δεν
έχουν δοθεί.)  Βεβαίως, να μην ξεχάσουμε
την Ειδική Βάση Εισαγωγής, που στέρησε
το δικαίωμα στο όνειρο σε χιλιάδες τελει-
όφοιτους, τη στιγμή που θα δούμε δεκάδες
ΑΕΙ να μένουν χωρίς πρωτοετείς φοιτητές. 

Το μέγα θέμα της υποχρεωτικότητας
των εμβολίων και της αναστολής εργα-
σίας στους μη εμβολιασμένους πώς το
κρίνετε; Τι προτείνετε;
Απερίφραστα είμαστε υπέρ του εμβο-

λιασμού, ως μία πράξη κοινωνικής ευθύ-
νης και αλληλεγγύης. Από εκεί και πέρα
θεωρώ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να συνδέεται η απόφαση ενός εργαζομέ-
νου να μην εμβολιαστεί με τον βιοπορισμό
του ίδιου και της οικογένειάς του. Καταλα-
βαίνουμε όλοι πως κάτι τέτοιο εγείρει ηθι-
κά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα. 

Ενημέρωση λοιπόν και όχι στοχοποίηση
και οικονομική αφαίμαξη των ανεμβολία-
στων πολιτών. Δωρεάν τεστ για όλους και
ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις.

Τελικά, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλεται άλ-
λοτε για χαλαρή και άλλοτε για ανεδα-
φική αντιπολίτευση. Πώς θα πορευτεί
κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο;
Είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευ-

ση, κοιτάμε πάντα την ουσία, η οποία είναι
οι βέλτιστες δυνατές απαντήσεις και λύ-
σεις στα αιτήματα και τις ανάγκες που δη-
μιουργούνται, έχοντας πάντα ως στόχο την
επίτευξη ενός ολιστικού πλάνου για την
κοινωνία. Αν θεωρούν κάποιοι ότι είναι
ανεδαφικό, αντί για άναρθρες κραυγές να
καταθέτεις άμεσα υλοποιήσιμες προτά-

σεις υπέρ του κοινωνικού συνόλου, με βρί-
σκει αντίθετο.  Θα συνεχίσουμε να κινού-
μαστε με θετικό τρόπο, αφουγκραζόμενοι
τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας,
εμμένοντας στην ουσία, στην πρόταση, στις
λύσεις, στηλιτεύοντας την αποτυχία του
επιτελικού κράτους σε κάθε τομέα, όπως
γίνεται φανερό όλο και περισσότερο σε κά-
θε πολίτη αυτής της χώρας.

Είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε; Έχετε
σαφή και πειστική πρόταση; Κι αν χρει-
αστείτε εταίρους, σε ποιους θα απευ-
θυνθείτε;
Το σχέδιο προγράμματος που έχουμε

ήδη παρουσιάσει, τεκμηριώνει την πρότα-
σή μας για την επόμενη μέρα διακυβέρνη-
σης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-
τική Συμμαχία:

1. Οικονομία: Συνεκτική στρατηγική και
σχέδιο για την επανεκκίνηση της ελληνι-
κής οικονομίας.

2. Περιβάλλον: Δίκαιη ισόρροπη πράσι-
νη μετάβαση.

3. Εργασία: Ενίσχυση του κατώτατου μι-
σθού και συλλογικές συμβάσεις, κατάργη-
ση των νόμων του Χατζηδάκη.

4. Κοινωνικό κράτος: Επανίδρυση του
κράτους δικαίου, του κοινωνικού κράτους
που σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτο.

5. Πολιτισμός: Πλήρης αναδιοργάνωση
του υπουργείου Πολιτισμού, ώστε να αντα-
ποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις δι-
ευρυμένης πολιτισμικής πολιτικής και
στρατηγικό σχέδιο διυπουργικών συμπρά-
ξεων. 

Οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνά-
μεις που μπορούν να συμβάλουν στην υλο-
ποίηση ενός τέτοιου σχεδιασμού νομίζω
ότι μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα,
για να βγει η χώρα μας από τα τεράστια
αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί από τις
εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβέρνη-
σης του κ. Μητσοτάκη. 
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Αρνητές και στις ΗΠΑ
Ο επικεφαλής του

Εθνικού Ινστιτούτου
Αλλεργιών και Λοι-
μωδών Νοσημάτων,
Anthony Fauci, προ-
έβλεψε ότι «τα πράγ-
ματα θα γίνουν χειρό-
τερα», γιατί υπάρχει
μια πανδημία ανεμ-
βολίαστων. «Αν κοιτάξετε την επιτάχυνση του αριθμού των κρου-
σμάτων, ο μέσος όρος των επτά ημερών έχει αυξηθεί σημαντικά.
Έχουμε 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε αυτήν τη χώρα που δι-
καιούνται να εμβολιαστούν και δεν εμβολιάζονται», είπε.

Οι συνεργίες 
Η Νο 1 αλυσίδα καφεστίασης στην Ελ-
λάδα, Coffee Island, εισέρχεται δυναμι-
κά στον κλάδο του οργανωμένου λια-
νεμπορίου, ανακοινώνοντας τη συνερ-
γασία της με την αλυσίδα σουπερμάρ-
κετ Σκλαβενίτης. Η εν λόγω συνεργασία
ξεκίνησε με την ένταξη κωδικών καφε-
κοπτείου Coffee Island -στις κατηγο-
ρίες καφέ, κάψουλας, espresso, ελλη-
νικού και φίλτρου- στα ράφια των υπε-
ραγορών Σκλαβενίτης σε όλη την επι-
κράτεια. Πολλά θα δούμε ακόμα στην
εφοδιαστική αλυσίδα.

Εμπιστοσύνη 
Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών είναι ένα διαρκές
στοίχημα τα τελευταία χρόνια: η χρηματοοικονομική κρί-
ση του 2007, η χρεοκοπία της χώρας και τώρα η πανδημία
ήταν προκλήσεις που κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί.
Πολύ λογικά, ο κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο της κρί-
σης. Όμως, η εικόνα σταδιακά έχει αλλάξει. Αδιάψευστο
σημάδι για αυτό, το αυξημένο ενδιαφέρον των ξένων που
ορισμένοι θεωρούν ότι θα αναζωπυρωθεί τους επόμε-
νους μήνες.

Πράσινα ομόλογα
Τη δυνατότητα έκδοσης πράσινων ομολόγων
από το 2022 εμφανίζεται να διερευνά η Ελληνι-
κή Δημοκρατία. Φυσικά, τέτοιες εκδόσεις διέ-
πονται από συγκεκριμένους κανόνες. Από την
άλλη πλευρά, τέτοιες εκδόσεις δίνουν τη δυνα-
τότητα διεύρυνσης της βάσης των αγοραστών
των ελληνικών ομολόγων ενώ αυξάνουν τη ρευ-
στότητα της ελληνικής αγοράς. Η νέα χρονιά θα
φέρει πολλά και σε αυτόν τον τομέα. 

O
λα τα μεγάλα κόμματα στη Γερμανία έχουν μια
ισχυρή δέσμευση απέναντι στην Ε.Ε., τη διατ-
λαντική συμμαχία και το ευρώ. Εκτός Γερμα-

νίας, συχνά υποτιμάται πόσο ισχυρά είναι τα γερμανι-
κά συμφέροντα στην ασφάλεια και στο εμπόριο και
εδραιώνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές
των ηγετών της. Η συμμετοχή στην Ε.Ε. και στο ΝΑ-
ΤΟ, για παράδειγμα, δεν είναι projects συναλλαγών
για τη Γερμανία αλλά στον πυρήνα του εθνικού της

συμφέροντος. Κανένας πιθανός καγκελάριος του
CDU δεν θα διέλυε το ευρώ ούτε θα έδιωχνε ένα από
τα μέλη του. Ούτε ένας πράσινος καγκελάριος ξαφνι-
κά θα άλλαζε πορεία για την Κίνα ριζικά, παρά κά-
ποια επιθετική ρητορική, καθώς τα εμπορικά συμφέ-
ροντα της Γερμανίας είναι πολύ ισχυρά. Η Ευρώπη
μπορεί να υπολογίζει στην επόμενη γερμανική κυ-
βέρνηση ότι θα παράσχει μια σταθερή, προβλέψιμη
ηγεσία.
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T
ο υψηλό ποσοστό αντιεμβολιαστών εν-
δείκνυται για πολλά συμπεράσματα.  Εί-
μαστε ένας πολιτισμός που δίνει έμφαση

στη λογική, αλλά σπάνια τη χειρίζεται αποτελε-
σματικά. Θεωρούμε ότι η χρήση και μόνο βασι-
κών κανόνων λογικής επαρκεί για μια πειστική
επιχειρηματολογία (έστω και αν συχνά, χωρίς να
το γνωρίζουμε, αυτοί οι «κανόνες» δεν είναι πα-
ρά λογικές πλάνες), ενώ την ίδια στιγμή μας δια-
φεύγει ότι το ζήτημα δεν είναι αυτό.
Αυτή θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση,
μιας και τις περισσότερες φορές συγχέουμε τη
λογική ως διαδικασία με το περιεχόμενό της. 
Σήμερα, την περίοδο της καταστροφής από τον
κορονοϊό, το ζήτημα είναι πώς θα αντιμετωπί-
σουμε τους αρνητές και τους συνωμοσιολόγους,
αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα
της κατάστασης, και διαμορφώνουν και προβάλ-
λουν θεωρίες που σε άλλες περιστάσεις θα ήταν
πολύ διασκεδαστικές. 
Επιχειρηματολογούμε λογικά, παραθέτουμε
στοιχεία, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
Αν θες να πείσεις τον άλλον, θα πρέπει η λογική
επιχειρηματολογία σου να περιλαμβάνει αυτά
που είναι βασικά για τον συνομιλητή σου. Τα υπό-
λοιπα, όσο λογικά και τεκμηριωμένα και αν είναι,
παραμένουν απλώς λογικά και τεκμηριωμένα.
Το ζήτημα, επομένως, είναι αν τηρείται ο συλλο-
γικός χαρακτήρας, οπότε και ο σκοπός της λογι-
κής, δηλαδή αν το όργανο αυτό χρησιμοποιείται
αποτελεσματικά ή όχι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να
το διαπιστώσουμε. Το δύσκολο είναι να προσαρ-
μόσουμε το όργανο στις περιστάσεις.
Με άλλα λόγια, η λογική δεν είναι μια αφηρημένη
δραστηριότητα, προς την οποία οφείλουμε να
δείξουμε πίστη και να υπακούμε στα πορίσματά
της, ανεξάρτητα από το ποια είναι αυτά, απλώς
και μόνο επειδή είναι λογικά επεξεργασμένα.
Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι τόσο η άρνη-
ση της πραγματικότητας εκ μέρους των συνωμο-
σιολόγων και λοιπών αρνητών, οι οποίοι διαμορ-
φώνουν την ιδιαίτερή τους αλήθεια. Το πρόβλη-
μα, κυρίως, είναι από τη μεριά των υπολοίπων
που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν αποτελε-
σματικά το όργανο της λογικής, ώστε να τους πεί-
σουν ότι κάνουν λάθος.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Φταίει και
η μέθοδος 

anetnews24@gmail.com 

Το μήνυμα των γερμανικών εκλογών
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Μ
ε «βήμα πρόσθες» οι κομάντο
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού
Κωνσταντίνου Φλώρου, σκαρ-
φαλώνουν στην κορυφή των κα-

λύτερων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων του
κόσμου, όπως μαρτυρούν οι τακτικές συνεκ-
παιδεύσεις με Αμερικανούς, Ισραηλινούς αλ-
λά και συναδέλφους τους από τις αραβικές
χώρες και τα Βαλκάνια. 

Η άσκηση «Μέγας Αλέξανδρος» που ολο-
κληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες ανέδειξε
την αναβαθμισμένη στρατιωτική συνεργασία
Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και το
υψηλότατο επίπεδο των Ελλήνων κομάντο, οι
οποίοι εντυπωσίασαν τους Αμερικανούς που
βρέθηκαν σε Αττική και Μαγνησία. Άλλωστε,
η φετινή άσκηση πέρασε για πρώτη φορά τα
«σύνορα» της Θεσσαλίας με αρκετά σενάρια
να λαμβάνουν χώρα σε περιοχές της Αττικής,
η οποία αποτελεί και τη φυσική έδρα της Δια-
κλαδικής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του Γε-
νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Επί έναν ολόκληρο μήνα, η ελίτ των ειδικών
τμημάτων από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες
Πολιτείες εξασκήθηκε σε κάθε μορφή επιχει-
ρήσεων και ανορθόδοξου πολέμου, συνδυά-
ζοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της χώ-
ρας, όπως η γειτνίαση θαλασσίου μετώπου
και μεγάλων ορεινών όγκων στη Μαγνησία,
αλλά και το αστικό περιβάλλον και οι νησίδες
στα ανοιχτά της Αττικής. Από αμερικανικής
πλευράς συμμετείχε για πρώτη φορά η Force
Recon του Σώματος των Πεζοναυτών, δηλαδή
οι ανιχνευτές, που ως αποστολή τους έχουν τη
διείσδυση από ξηρά, αέρα και θάλασσα πίσω
από τις γραμμές άμυνας του εχθρού. Η συμ-

μετοχή τους έφερε καινούργια δεδομένα
στην άσκηση που σχεδίασε το ΓΕΕΘΑ, καθώς
εντάχθηκαν νέες και πιο σύνθετες αποστολές.
Από ελληνικής πλευράς ενεπλάκησαν το Ειδι-
κό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών, η Ζ’ ΜΑΚ αλλά και
άλλες μονάδες της Διοίκησης Ειδικού Πολέ-
μου. 

Η κινητοποίηση των «σκληροτράχηλων»
τμημάτων των δύο χωρών επέτρεψε την εκτέ-

λεση πληθώρας σεναρίων που περιλάμβαναν
αποστολές αναγνώρισης και άμεσες επιθετι-
κές ενέργειες. Μεταξύ αυτών, τη χάραξη δια-
δρομών, την κατάδειξη στόχων από τμήματα J-
TAC, την οργάνωση ζωνών ρίψεως αλεξιπτω-
τιστών, τις προσγειώσεις ελικοπτέρων και την
παροχή εφοδίων. Η συνεκπαίδευση εντάσσε-
ται στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης Συμ-
φωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ανα-
μένεται να υπογραφεί στα τέλη Σεπτεμβρίου ή
τις αρχές Οκτωβρίου. Ήδη, όμως, τα δύο Επι-
τελεία σχεδιάζουν τις επόμενες κοινές ασκή-
σεις ανάμεσα στα τμήματα της ΔΕΠ και τις δυ-
νάμεις των ΗΠΑ που βρίσκονται σε Αλεξαν-
δρούπολη, Μαγνησία, Σούδα και στο Αρχιπέ-

λαγος που το τελευταίο διάστημα αποτελεί βα-
σικό πεδίο συνεκπαιδεύσεων των ελληνικών
ΟΥΚ και των Αμερικανών Πεζοναυτών. 

Οι ανιχνευτές του Μεγαλέξανδρου

Επί έναν ολόκληρο μήνα, 
η ελίτ των ειδικών τμημάτων
από την Ελλάδα και τις
Ηνωμένες Πολιτείες
εξασκήθηκε σε κάθε μορφή
επιχειρήσεων και
ανορθόδοξου πολέμου

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στην Τανάγρα το Rafale
Στους ελληνικούς ουρανούς θα πετάξει το Σαββατοκύριακο ένα ειδικά δια-
μορφωμένο Rafale της γαλλικής αεροπορίας, ώστε να δείξει τις μοναδικές
πτητικές δυνατότητες του νέου αποκτήματος της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι
πτήσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ελληνικού αεροπορικού σό-
ου «Athens Flying Week», με τους Γάλλους να προσέρχονται με εντυπωσια-
κές συμμετοχές, μετά την πρόσκληση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
Εκτός από το υπερσύγχρονο Rafale, το Παρίσι, προκειμένου να τιμήσει τα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ενέκρινε τη συμμετοχή του σμή-
νους αεροπορικών επιδείξεων Patrouille de France, οι οποίοι είχαν φωτο-
γραφηθεί στο παρελθόν με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. «Η παρου-
σία του Rafale και της Patrouille de France στην Τανάγρα αναδεικνύει με
απαράμιλλη λάμψη την εξαίρετη σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Είμαι
ιδιαίτερα υπερήφανος επειδή στην επέτειο των διακοσίων ετών από την Ελληνική Επανάσταση, οι Γάλλοι και οι Έλληνες πιλότοι
ανοίγουν νέο κεφάλαιο ιστορικής μας συνεργασίας. Το γεγονός ότι εκπαιδεύονται από κοινού και χρησιμοποιούν τα ίδια αεροσκά-
φη εγγυάται τη συνέχεια και την εμβάθυνση της αδελφοσύνης στα όπλα για πολλά χρόνια ακόμη», ανέφερε σε μήνυμά του ο Γάλλος
πρέσβης στην Ελλάδα, Πατρίκ Μεζονάβ. 



«Θ
ερμό» φθινόπωρο προμη-
νύουν οι δηλώσεις του
Τούρκου προέδρου Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά

και του υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ,
με τις προκλητικές τοποθετήσεις τους να
ανεβάζουν τον πήχη της έντασης στα Ελλη-
νοτουρκικά, με φόντο τις τουρκικές διεκδι-
κήσεις και το Μεταναστευτικό.

Ο Τούρκος υπουργός, με τη γνωστή «καρα-
μέλα» της αποστρατιωτικοποίησης των νη-
σιών του Ανατολικού Αιγαίου, κατηγόρησε
την Ελλάδα για επεκτατισμό και επιθετική
ρητορική. Στο παραλήρημά του, από το τουρ-
κικό φυλάκιο της Ανδριανούπολης, ο Ακάρ
άνοιξε τη βεντάλια των παράνομων αιτιάσεων
της Άγκυρας, επιβεβαιώνοντας τις επιφυλά-
ξεις της Αθήνας ότι οι υποσχέσεις για «ήρεμα
νερά» ήταν προσχηματικές. «Οι Έλληνες
πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα πάνε που-
θενά με την επεκτατική συμπεριφορά και την
προβοκατόρικη στάση τους. Αυτές οι πολιτι-
κές απέχουν πολύ από το να είναι λογικές και
δεν σημαίνουν τίποτα», ανέφερε ο Τούρκος
υπουργός Άμυνας και συνέχισε: «Περιμέ-
νουμε οι πάντες και ιδιαίτερα η ελληνική ηγε-
σία να καταλάβει τη σπουδαιότητα των σχέ-
σεων καλής γειτονίας». Ο Ακάρ, μάλιστα, δεν
δίστασε να αμφισβητήσει την ελληνική κυ-
ριαρχία των νησιών του Αιγαίου. «Στο Αιγαίο
υπάρχουν νησιά, νησίδες και βραχονησίδες
που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με
συνθήκες. Κάποια νησιά δεν πρέπει να είναι
στρατιωτικοποιημένα. Και ενώ είναι τόσο ξε-
κάθαρο αυτό στις συνθήκες, οι Έλληνες γεί-
τονές μας με ακατανόητο τρόπο κάνουν τα
πάντα για να παραβιάσουν τα συμφωνηθέν-
τα». Ακόμη, έκανε λόγο για «επικίνδυνη» και
«εμμονική» λογική της Αθήνας για «μείωση
των διεθνών υδάτων από το 48% στο 20%» αν η
Ελλάδα κάνει χρήση του νόμιμου δικαιώμα-
τός της για επέκταση των χωρικών της υδά-
των στα 12 ναυτικά μίλια. 

Η ελληνική απάντηση στην αναθεωρητική
ρητορική του Χουλουσί Ακάρ ήταν άμεση.
«Απορρίπτουμε αβάσιμους ισχυρισμούς στο
σύνολό τους», ανέφεραν διπλωματικές πη-
γές της Αθήνας. Ο Τούρκος υπουργός Άμυ-
νας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο
Προσφυγικό, εξαπολύοντας ταυτόχρονη επί-

θεση σε Αθήνα και Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η
Ε.Ε. και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους. Εμείς κάναμε και κά-
νουμε αυτό που πρέπει. Η Ελλάδα σπρώχνει
πίσω τους πρόσφυγες με απάνθρωπο τρόπο
και σε κάποιες περιπτώσεις τους εγκαταλεί-
πουν στον θάνατο. Αυτό είναι απαράδεκτο»,
υποστήριξε.

Κύκλοι του ελληνικού Επιτελείου, πάντως,
σημειώνουν ότι ο Ακάρ ενοχλήθηκε ιδιαίτε-
ρα από την ετοιμότητα των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων, τις συνεχείς ασκήσεις αλλά
και τη διαρκή επιτήρηση στον Έβρο και το
Ανατολικό Αιγαίο. Η ισχυρή παρουσία στρα-
τιωτικών και αστυνομικών κλιμακίων κατά
μήκος των χερσαίων ελληνοτουρκικών συ-
νόρων, ο φράχτης του Έβρου και οι κάμερες
που καταγράφουν την παραμικρή κίνηση

ακόμη και σε βάθος αρκετών χιλιομέτρων
εντός της τουρκικής πλευράς, αποτελούν την
καλύτερη απάντηση στα τουρκικά «fake
news» για δήθεν ανοιχτά σύνορα με την Ελ-
λάδα που διαδίδονται από την Άγκυρα με
φόντο το Μεταναστευτικό, σημειώνουν ανώ-
τατες στρατιωτικές πηγές. 

Πιέσεις στην Ευρώπη με αφορμή το Μετα-
ναστευτικό επιχειρεί να ασκήσει και ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών. Ο Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου διεμήνυσε ότι «καμία χώρα δεν
έχει καταθέσει αίτημα για να φιλοξενήσουμε
προσωρινά πρόσφυγες από το Αφγανιστάν.
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα». Προειδοποίησε,
μάλιστα, την Ευρώπη και τις όμορες χώρες
του Αφγανιστάν να διδαχθούν από την πρό-
σφατη κρίση στη Συρία, τονίζοντας ότι θα
επηρεαστούν άμεσα αν οι μεταναστευτικές

ροές αυξηθούν και δημιουργήσουν κρίση.
Αίσθηση και ερωτήματα, πάντως, προκαλεί η
αποκάλυψη του Γερμανού υπουργού Εξωτε-
ρικών Χάικο Μάας για τις προθέσεις του Βε-
ρολίνου να στηρίξει την Τουρκία σε οικονο-
μικό και τεχνικό επίπεδο. «Ευχαριστούμε την
Τουρκία που έχει αιτηθεί να λειτουργήσει το
αεροδρόμιο της Καμπούλ, διότι προκλήθη-
καν ζημιές σε αυτό». 

Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν επιχείρησε για μία ακόμη φορά να
κάνει επίδειξη δύναμης και μεγαλομανίας,
με αφορμή την παρουσίαση ενός νέου μη
επανδρωμένου αεροσκάφους. «Όποιος θέ-
λει να μετακινήσει έστω και μία πέτρα στην
περιοχή μας, θα ζητήσει την άδεια της Τουρ-
κίας. Όποιος σκοπεύει να επιχειρήσει στην
περιοχή μας, θα λάβει υπόψη την προσέγγι-
ση της Τουρκίας που βασίζεται στην ειρήνη
και τη σταθερότητα», είπε χαρακτηριστικά. Ο
Ερντογάν, μάλιστα, κατέταξε την Τουρκία
ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες χώρες του κό-
σμου στην ανάπτυξη της αμυντικής της βιο-
μηχανίας, ενώ αποκάλυψε πως επιθυμεί να
συμμετάσχει σε επιχειρήσεις και αποστολές
στο εξωτερικό με τη χρήση των μη επανδρω-
μένων αεροσκαφών που παράγει.
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Τηλεφωνική συνομιλία Δένδια με Λαπίντ
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γαΐρ Λαπίντ είχε ο
Νίκος Δένδιας, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Ισραήλ. Οι
δύο υπουργοί συζήτησαν για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τις πε-
ριφερειακές εξελίξεις, με το Αφγανιστάν και το Μεταναστευτικό να βρί-
σκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανα-
μένεται να μεταβεί αύριο στα Σκόπια, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό
Εξωτερικών, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη,
κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του, Μπουζάρ Οσμάνι. 
Στη συνέχεια θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Ζόραν Ζάεφ, τον ανα-
πληρωτή πρωθυπουργό για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Νικολά Ντιμιτρόφ, τον
πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις επαφές του Νί-
κου Δένδια, αναμένεται να εξεταστεί το σύνολο των διμερών σχέσεων σε
όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας και της ενέργει-
ας, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ο κ. Δένδιας, μάλιστα, θα
θέσει στους αξιωματούχους της γείτονος το ζήτημα της πλήρους, συνεπούς
και με καλή πίστη εφαρμογής όλων των διατάξεων της Συμφωνίας των Πρε-
σπών. Θα συζητηθούν ακόμη οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και την ευρύ-
τερη περιοχή. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Θερμό» φθινόπωρο
προμηνύουν οι δηλώσεις 
του Τούρκου προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά
και του υπουργού Άμυνας,
Χουλουσί Ακάρ

Πήραν… αέρα (τώρα) οι Τούρκοι



Ένταση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Ιωάννου, στο Ριόλο Αχαΐας, ανάμεσα
στον πρώην μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιο και
σε πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στην εκκλη-
σία, με αφορμή… το φάρμακο κατά του κορονοϊού.

Όλα κυλούσαν ομαλά κατά την εορτή του Ιερού Να-
ού. Ωστόσο, όταν ο εφημέριος ολοκλήρωσε το κή-
ρυγμά του, στον άμβωνα ανέβηκε ο Αμβρόσιος, ο
οποίος είπε πως «είχε προσωπικούς λόγους από το
παρελθόν» και γι’ αυτό ήθελε να είναι παρών στην
εορτή της συγκεκριμένης εκκλησίας. Ο πρώην μη-
τροπολίτης έβγαλε κάποια στιγμή από την τσέπη του
ένα μπουκάλι με Αγιασμό, αναφέροντας: «Αυτό είναι

το φάρμακο για κάθε αμαρτία, όπως και το φάρμακο
για τον κορονοϊό»!

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην εκ-
κλησία βρίσκονταν μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερει-
άρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος, ο δήμαρχος
Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλωνάς, ο πρώην περιφε-
ρειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ο αντιπρόεδρος
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημήτρης Δριβίλας
και ο βουλευτής της Ν.Δ. Άγγελος Τσιγκρής. Ο Χαρά-
λαμπος Μπονάνος γύρισε την πλάτη στον πρώην μη-
τροπολίτη Αμβρόσιο φωνάζοντας «ντροπή» και απο-
χώρησε από τον ναό, ενώ επικράτησε αναστάτωση
ανάμεσα σε όλους τους παρισταμένους.

Μιλώντας στο thebest, ο κ. Μπονάνος ανέφερε
σχετικά με το επεισόδιο: «Προς το τέλος της λειτουρ-
γίας, ο ιεράρχης Αμβρόσιος ξεκίνησε να μιλάει για τα
παιδικά του χρόνια στην Κατοχή. Κάποια στιγμή
έβγαλε ένα βιβλιαράκι το οποίο επρόκειτο να μοιρά-
σει στον κόσμο και ένα ψεκαστήρι. Όπως είπε, επρό-
κειτο για Αγιασμό, που μπορεί, πέρα από το να σκο-
τώσει τα αμαρτήματα, να σκοτώσει και τον κορονοϊό.
Θεώρησα ότι δεν είχε κανένα νόημα να είμαι μέσα
στην εκκλησία και να ακούω αυτά τα αδιανόητα
πράγματα που παραπέμπουν στον Μεσαίωνα και
προσβάλλουν εμένα, τις σπουδές μου, τις γνώσεις
μου, τους πολίτες και τη νοημοσύνη όλων μας».

Τ
ην έντονη ανησυχία του εκ-
φράζει ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας, καθώς τα τε-
λευταία στοιχεία που έρχον-

ται στο φως σχετικά με τη μετάδοση του
κορονοϊού λόγω της μετάλλαξης «Δ»
αλλά και των ποσοστών εμβολιασμού
στην Ευρώπη δεν αφήνουν περιθώρια
για εφησυχασμό. Την ίδια στιγμή, δυ-
σοίωνες είναι και οι προβλέψεις για τον
αριθμό των θανάτων λόγω του Covid-19
το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ) στην Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, σε
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
χθες, εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για
την αύξηση στα ποσοστά μετάδοσης
του κορονοϊού τις τελευταίες δύο
εβδομάδες στη Γηραιά Ήπειρο, σε
συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα εμ-
βολιασμού σε ορισμένες χώρες. Ο
ΠΟΥ κρίνει αξιόπιστη πρόβλεψη για
236.000 επιπλέον θανάτους από στην
Ευρώπη έως την 1η Δεκεμβρίου, ση-
μείωσε ο ίδιος και έκανε λόγο για στα-
σιμότητα στον ρυθμό εμβολιασμού. 

«Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθ-
μός των νεκρών στην περιοχή αυξήθη-
κε κατά 11%, με μια αξιόπιστη πρόβλε-
ψη να αναμένει 236.000 θανάτους

στην Ευρώπη έως την 1η Δεκεμβρίου»,
οι οποίοι θα προστεθούν στο 1,3 εκα-
τομμύριο θανάτους που έχουν ήδη
προκληθεί από την πανδημία, σημεί-
ωσε ο περιφερειακός διευθυντής Ευ-
ρώπης του ΠΟΥ. Ο Κλούγκε τόνισε, μά-
λιστα, ότι «δεν είναι πολυτέλεια» μια
τρίτη ενισχυτική δόση των εμβολίων
κατά της Covid-19, αλλά ένας τρόπος
να παραμείνουν ασφαλείς οι πιο ευά-
λωτοι.

«Γονάτισε» το δυτικό ημισφαίριο 
Στο μεταξύ, έντονο ενδιαφέρον πα-

ρουσιάζουν τα στοιχεία που δείχνουν
πως το δυτικό ημισφαίριο, μολονότι
έχει μόνο το 18% του πληθυσμού των
περίπου 7,9 δισεκατομμυρίων κατοί-
κων της Γης, έχει το 47% των θανάτων
και το 39% των κρουσμάτων της Covid-
19. Οι θάνατοι από κορονοϊό παγκο-
σμίως έχουν ξεπεράσει τα 4,51 εκα-
τομμύρια και τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα τα 217,2 εκατομμύρια (τα συνο-
λικά, συμπεριλαμβανομένων των μη
διαγνωσμένων, θα είναι ασφαλώς πο-
λύ περισσότερα), σύμφωνα με τη βάση
δεδομένων Worldometers.info. Κατά
την τελευταία εβδομάδα, πάντως, τόσο
οι θάνατοι όσο και οι λοιμώξεις Covid-
19 διεθνώς εμφάνισαν μείωση της τά-

ξης του 3% έως 4%. Οι ΗΠΑ παραμέ-
νουν στην κορυφή της παγκόσμιας κα-
τάταξης τόσο σε θανάτους (654.689)
όσο και σε κρούσματα (39.665.515). Οι
περίπου 7.000 θάνατοι στη χώρα την
τελευταία εβδομάδα ήταν οι περισσό-
τεροι στον κόσμο. Οι θάνατοι στην Ευ-
ρώπη έχουν φθάσει πια τα 1,17 εκα-
τομμύρια και τα κρούσματα τα 55,1
εκατομμύρια αντίστοιχα. Στην Ευρω-
παϊκή Ένωση η χώρα με τα περισσότε-
ρα κρούσματα είναι η Γαλλία (6,74 εκα-
τομμύρια) και με τους περισσότερους
θανάτους από κορονοϊό η Ιταλία
(129.093).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμβολιά-
σει με τουλάχιστον μία δόση το 64,5%
του πληθυσμού της (Ισπανία 78%, Γαλ-
λία σχεδόν 70%, Γερμανία σχεδόν 65%),

έναντι περίπου 72% στη Βρετανία και
30% στη Ρωσία. Οι ΗΠΑ έχουν χορηγή-
σει τουλάχιστον μία δόση στο 61,4% του
πληθυσμού τους, έναντι 63,2% της
Βραζιλίας και 34,8% της Ινδίας (η χώρα
έχει εμβολιάσει πλήρως το 10,2% των
κατοίκων της).

Δυσοίωνες είναι 
και οι προβλέψεις για 
τον αριθμό των θανάτων 
στη Γηραιά Ήπειρο τους 
επόμενους μήνες, 
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας

O Aμβρόσιος έχει το «φάρμακο» για τον κορονοϊό και για κάθε αμαρτία

«Θερίζουν» στην
ΕΕυρώπη η Δέλτα 
και οι αρνητές
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ΜΜΕΘ: Το 91% είναι
ανεμβολίαστοι  
Ενδεικτικά της μεγάλης ανάγκης να
προχωρήσουν οι εμβολιασμοί είναι τα
στοιχεία που έδωσε χθες ο ΕΟΔΥ,
σχετικά με το ποσοστό των ανεμβο-
λίαστων που νοσηλεύονται σε Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας, στα νοσο-
κομεία της χώρας. Την ίδια στιγμή,
επιβεβαιώνεται πως η μετάλλαξη
Δέλτα δεν κάνει… ηλικιακές διακρί-
σεις, καθώς αυξάνεται το ποσοστό
των παιδιών που έχουν νοσήσει από
κορονοϊό, λίγες ημέρες πριν από το
πρώτο κουδούνι στα σχολεία. 
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
2.343, εκ των οποίων 24 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών
με κορονοϊό είναι 19, ενώ από την
έναρξη της πανδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 13.656. Ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι είναι 338. Μεταξύ των
ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ,
309 (ποσοστό 91,42%) είναι ανεμβο-
λίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και
29 (8,58%) πλήρως εμβολιασμένοι.
Εξάλλου, οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικρά-
τειας είναι 214 (ημερήσια μεταβολή -
24,11%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 263 ασθενείς.
Στο άνοιγμα των σχολείων αναφέρθη-
κε χθες η πρόεδρος της Εθνικής Επι-
τροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδω-
ρίδου, κατά την ενημέρωση για την
πορεία του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος κατά της Covid-19. Όπως είπε,
η πρώτη σχολική χρονιά εν μέσω παν-
δημίας στηρίχθηκε στην τήρηση των
μέτρων προστασίας, ενώ η δεύτερη
έχει να κάνει με τη μετάλλαξη Δέλτα.
Ένα παιδί είναι στα πέντε κρούσματα
και μάλιστα με κλειστά σχολεία, τόνι-
σε χαρακτηριστικά. «Άμεσα το “κου-
δούνι χτυπά” για εμβολιασμό παιδιών
και εφήβων», τόνισε. Και επισήμανε:
«Τα παιδιά και οι έφηβοι θεωρούνται
σημαντικό μέρος των εμβολιαστικών
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας. Παρά το γεγονός ότι η
νόσηση είναι σπάνια στα παιδιά,
υπάρχουν σοβαροί λόγοι που αποφα-
σίστηκε ο εμβολιασμός τους».

Γράφουν: 
Μαρία Δήμα, Σπύρος Μουζακίτης

«Ο
χι» στο αίτημα έκδοσης
προσωρινής διαταγής
που είχαν υποβάλει νο-
σοκομειακοί γιατροί και

υπάλληλοι, ώστε να «παγώσει» η υπο-
χρεωτικότητα των εμβολιασμών, είπε το
Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Γ’ Θερινό
Τμήμα του ΣτΕ, υπό την προεδρία της αν-
τιπροέδρου κυρίας Κωνσταντινίδου,
απέρριψε τέσσερις σχετικές αιτήσεις,
τις οποίες είχαν υποβάλει 115 γιατροί και
διοικητικοί υπάλληλοι νοσοκομείων,
ενώ αναμένεται και η απόφαση περί
αναστολής ή μη του μέτρου.

Εν τω μεταξύ, εκκρεμεί στην Ολομέ-
λεια του ανωτάτου δικαστηρίου ανάλογο
αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ (έκδοση, δηλαδή,
προσωρινής διαταγής και αναστολή
απόφασης για υποχρεωτικότητα). Υπεν-
θυμίζεται ότι ο εμβολιασμός των υγει-
ονομικών κατά του κορονοϊού έχει γίνει
υποχρεωτικός. Όπως έχει ανακοινωθεί,
όσοι δεν κάνουν την πρώτη δόση μέχρι
την 1η Σεπτεμβρίου -όποτε και λήγει το
τελεσίγραφο που έχει δώσει η κυβέρνη-
ση- θα τίθενται σε αναστολή εργασίας.

Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν το τελευ-

ταίο διάστημα τα περιστατικά με για-
τρούς και υγειονομικούς οι οποίοι όχι
μόνο δεν κάνουν το εμβόλιο, αλλά ταυ-
τόχρονα προσπαθούν να αποτρέψουν
και τους πολίτες. Λίγες ημέρες μετά την
αποκάλυψη της εφημερίδας «Πελοπόν-
νησος», ότι γιατρός στο Κέντρο Υγείας
Βορείου Τομέα «χλεύαζε» μητέρα η
οποία ήθελε να κάνει το εμβόλιο στη
16χρονη κόρη της, ένα δεύτερο περιστα-
τικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας
και προκαλεί έντονο προβληματισμό.
Όλα συνέβησαν πριν από λίγο καιρό στο
Τμήμα Χημειοθεραπείας του Πανεπι-
στημιακού Νοσοκομείου. Νοσηλεύτρια
«αρπάχτηκε» με την κόρη καρκινοπα-
θούς, όταν η δεύτερη προσκόμισε τα
επίσημα έγγραφα πως έχει εμβολιαστεί
πλήρως, άρα θα μπορούσε να συνοδεύ-
σει τον πατέρα της στη διαδικασία που
θα ακολουθούσε.

«Έχετε κάνει εμβόλιο; Καλά να πάθε-
τε. Σε δύο τρία χρόνια θα είστε κι εσείς
εδώ», είπε η νοσηλεύτρια στην κόρη του
ασθενούς. Η νεαρή δεν κάθισε με…
σταυρωμένα τα χέρια. Επιτέθηκε φρα-
στικά στη νοσηλεύτρια και μέσα στον
συγκεκριμένο, ευαίσθητο χώρο ακο-
λούθησε διαπληκτισμός. Άναυδοι παρα-
κολουθούσαν τη σκηνή άλλοι ασθενείς ή

συνοδοί τους. Το επεισόδιο έληξε εκεί.
Δεν εκλήθη κάποιος από τη διοίκηση ή
οι άνδρες της Ασφάλειας του Νοσηλευ-
τικού Ιδρύματος. Όμως, η νεαρή ενημέ-
ρωσε και πρόσωπα της ιατρικής κοινό-
τητας της Πάτρας για το απίστευτο που
της συνέβη.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών μια
μητέρα ενός 16χρονου κοριτσιού στην
Πάτρα βρέθηκε μπροστά σε μια γιατρό
αρνήτρια των εμβολίων. Σύμφωνα με την
καταγγελία που έχει κάνει η μητέρα, η
γιατρός ειρωνευόταν την ίδια την ώρα
που το κορίτσι της έκανε το εμβόλιο
ενάντια στον κορονοϊό. Για το θέμα πα-
ρενέβη ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης
Καρβέλης, ο οποίος διέταξε την άμεση
έρευνα. 

Εκκρεμεί απόφαση 
για ανάλογο αίτημα της 
ΠΟΕΔΗΝ - Πληθαίνουν τα
περιστατικά υγειονομικών
που προσπαθούν 
να αποτρέψουν πολίτες… 
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ΣτΕ: «Όχι» στο πάγωμα του
υποχρεωτικού εμβολιασμού 



Λιβαδειά

Και οι δήμοι ξεφαντώνουν

Παρά την πανδημία και τους περιορισμούς που επιβάλλει η
Πολιτεία, στη Λιβαδειά ξεφάντωσαν για τα καλά. Στο Ανοικτό
Θέατρο της Κρύας έγινε κυριολεκτικά χαμός στη συναυλία της
Ματούλας Ζαμάνη που διοργάνωσε ο Δήμος Λεβαδέων, στο
πλαίσιο των Τροφωνίων 2021. Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στα
social media και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προκάλεσαν σά-
λο με εκατοντάδες θεατές χωρίς μάσκες και χωρίς αποστάσεις
και δεκάδες όρθιους να χορεύουν και να τραγουδούν. Ο δή-
μαρχος Γιάννης Ταγκαλέγκας παραδέχτηκε ότι «η κατάσταση
ξέφυγε» και ζήτησε από την ερμηνεύτρια να κλείσει τη συναυ-
λία. «Ήταν ένα κακό γεγονός που συνέβη μόνο για ένα λεπτό»,
υπογράμμισε ο δήμαρχος.

Οικονομική ενίσχυση των 
νοσοκομείων Δράμας και Καβάλας

Με νέα χρηματοδότηση στηρίζει τη Δημόσια Υγεία η Περι-
φέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκταμιεύοντας
πόρους από το ΕΣΠΑ. Ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος με
δύο αποφάσεις του διαθέτει: Στο νοσοκομείο Δράμας 566.480
ευρώ για σύγχρονο χειρουργικό, εργαστηριακό και νοσηλευτι-
κό εξοπλισμό, εξοπλισμό ιατρείων, πληροφορικής και εστία-
σης. Στο νοσοκομείο Καβάλας 460.160 ευρώ για γενικό ιατρο-
τεχνολογικό εξοπλισμό, εξοπλισμό πληροφορικής και καθα-
ριότητας.

Έργα προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε ο οικείος
περιφερειάρχης για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερα υποέργα, που αφο-
ρούν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, εθνικό και επαρχια-
κό, της Π.Ε. Χανίων και συγκεκριμένα των Δήμων Πλατα-
νιά, Καντάνου Σελίνου και Κισσάμου καθώς και ένα αθλη-
τικό έργο στις Βουκολιές Πλατανιά ύψους 600 χιλ. ευρώ.
«Τα έργα θα βοηθήσουν πολύ στην οδική ασφάλεια, στο
επαρχιακό και εθνικό δίκτυο. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές
μαζί με το μεγάλο έργο οδικής ασφάλειας του ΕΣΠΑ σε
105 σημεία της Π.Ε. και όσα έργα έπονται, θα μας οδηγή-
σουν να ολοκληρώσουμε σε μία διετία όλο το επαρχιακό
δίκτυο της Π.Ε. Χανίων, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες
μελέτες», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος
Αρναουτάκης.

Δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ, για 3.400 θέσεις,
στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου
Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης είναι σε εξέλιξη. Στόχος είναι
η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγο-
ρά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελμα-
τικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρ-
ροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού. Δι-
καιούχοι είναι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού,
δημόσιου και κοινωνικού τομέα που δεν έχουν
μειώσει το προσωπικό τους κατά το τρίμηνο
πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματο-
δότηση από κρατική ενίσχυση άνω των
200.000 ευρώ τα προηγούμενα τρία χρόνια.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας 18-30
ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στο μητρώο του
ΟΑΕ. Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και ο
ΟΑΕΔ θα καταβάλλει σε 3.000 ωφελούμενους
μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώ-
τατο μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές.

! ΟΑΕΔ

Δύο προγράμματα 
για 3.400 ανέργους σε
τέσσερις περιφέρειες

Λέρος 

Διαμαρτυρία δημάρχου για 
τα πολύωρα μπλακ άουτ
Έντονη διαμαρτυρία εκφράζει η Δημοτική Αρχή Λέ-
ρου για τις πολύωρες διακοπές ρεύματος σε ολόκλη-
ρο το νησί. Στην επιστολή του προς τον υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, ο δήμαρχος
Λέρου Μιχαήλ Κόλιας υποστηρίζει ότι οι πολύωρες
διακοπές ρεύματος οφείλονται στο «πεπαλαιωμένο,
μη συντηρημένο δίκτυο του νησιού μας, στην έλλει-
ψη προσωπικού, αλλά και στο δυσπρόσιτο εναέριο δί-
κτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος».

Έργα 6,5 εκατ. ευρώ για τα Χανιά
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κρήτη

Δυτική Ελλάδα

«Μύθοι και αλήθειες για το εμβόλιο»,
σε διαδικτυακή συζήτηση

Ανοιχτή διαδι-
κτυακή συζήτη-
ση με θέμα «Εμ-
βόλιο Covid-19:
Μύθοι και αλή-
θειες» οργάνωσε
χθες βράδυ η
Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδας σε συνεργασία με την αστική μη κερδο-
σκοπική εταιρεία ΑΜΚΕ ΔΡΑΣΙΣ. Συμμετείχαν διακε-
κριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι, μετά τις εισηγήσεις
τους, απάντησαν στις ερωτήσεις που τους έθεσαν οι
απλοί πολίτες που αθρόα έλαβαν μέρος στην εκδήλω-
ση. Με αφορμή τη συζήτηση ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Αχαΐας, αρμόδιος για θέματα υγείας, Χαράλαμπος Μπο-
νάνος επισήμανε: «H περιφέρεια επιδιώκει να λύσει
όλες τις απορίες που δημιουργούνται στους πολίτες,
σχετικά με την αξία και την ασφάλεια των εμβολίων,
ώστε να καταφέρουμε όλοι μαζί να θωρακίσουμε υγει-
ονομικά την ελληνική κοινωνία και να υψώσουμε το τεί-
χος ανοσίας που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας».
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A
λλο ένα έργο που θα βελτιώσει την
καθημερινότητα των κατοίκων της
Περιφέρειας Αττικής και θα διευ-

κολύνει ιδιαίτερα όσους οδηγούν στους
δρόμους της, είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Και
αυτό γιατί υπεγράφη από τον περιφερειάρ-
χη Αττικής Γιώργο Πατούλη η σύμβαση
ανάθεσης σε τεχνική εταιρεία της υλοποί-
ησης έργων εκσυγχρονισμού του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού στο Πρωτεύον Αστικό
Οδικό Δίκτυο εντός των διοικητικών ορίων
της Περιφέρειας Αττικής και αφορά τα έτη
2021-2022. Η εργολαβία έχει ως αντικείμε-
νο τη συμπλήρωση, βελτίωση, επέκταση
και συντήρηση των εγκαταστάσεων του δι-
κτύου ηλεκτροφωτισμού.  Ειδικότερα, στις
εργασίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά η
πλήρης εγκατάσταση σιδηροϊστών οδικού
ηλεκτροφωτισμού, βραχιόνων φωτιστικών
σωμάτων, λαμπτήρων, σωλήνων, καλω-

δίων, η κατασκευή βάσεων σιδηροϊστών, η
πλήρωση φρεατίων με διογκωμένη πολυ-
στερίνη και σκυρόδεμα, η εγκατάσταση πί-
λαρ ηλεκτρικών διανομών και η εκτέλεση
λοιπών εργασιών οδοφωτισμού. Ο καθορι-
σμός των δρόμων ή τμημάτων τους θα γίνε-
ται με προγράμματα ή ειδικές εντολές της
επιβλέπουσας υπηρεσίας της περιφέρειας,
κατά τη διάρκεια της εργολαβίας. Σχετικά
με το έργο ο κ. Πατούλης τόνισε: «Συνεχί-
ζουμε να επενδύουμε στην οδική ασφά-
λεια και στον εκσυγχρονισμό του οδικού
δικτύου αρμοδιότητάς μας, όπως έχουμε
δεσμευτεί. Στην Αττική, τη μεγαλύτερη πε-
ριφέρεια της χώρας, αρμόζει ένα οδικό δί-
κτυο πλήρως λειτουργικό και ασφαλές κα-
τά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε αυτό το πλαί-
σιο, μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας
εργαζόμαστε καθημερινά και τα αποτελέ-
σματα είναι ήδη ορατά στους πολίτες». 

Αντίθετος στο κυνήγι 
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Δα-

σαρχείου Πεντέλης για τη μείωση του υπερπληθυ-
σμού των αγριόχοιρων στην ευρύτερη περιοχή του
Πεντελικού όρους, σε συνεργασία με τον Κυνηγε-
τικό Σύλλογο Αμαρουσίου, ο Δήμος Διονύσου δη-
λώνει απερίφραστα και κατηγορηματικά ότι αντιτί-
θεται σε κάθε δράση που στρέφεται κατά της ζωής
ανυπεράσπιστων ζώων. Όπως κάνει σαφές ο δή-
μαρχος Γιάννης Καλαφατέλης: «Ο Δήμος Διονύ-
σου δεν επικροτεί σε καμία περίπτωση την πρακτική και “δράση” που έχει προγραμματιστεί για
σήμερα, Τρίτη, η οποία απλώς μας κοινοποιήθηκε από το αρμόδιο Δασαρχείο χωρίς να υπάρχει
η παραμικρή συνεννόηση. Η άγρια πανίδα βρίσκεται σε κίνδυνο και όλα τα ζώα έχουν υποστεί
απίστευτη ταλαιπωρία. Για αυτό καλούμε το Δασαρχείο να ακυρώσει τη “δράση” και να εξετάσει
άλλες εναλλακτικές μεθόδους μείωσης του πληθυσμού των αγριόχοιρων».

Το «Φεστιβάλ Πόλης»
2021 είναι γεγονός  

Ξεκινώντας από τις 28 Αυγούστου, ο
Δήμος Αγίου Δημητρίου τιμά και φέ-
τος τον πολιτισμό και τις τέχνες με
ποιοτικές και προσεκτικά επιλεγμέ-
νες εκδηλώσεις χορού, μουσικής,
τραγουδιού, θεάτρου και παραστά-
σεων για παιδιά. Σημειώνεται πως
όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθε-
ρη είσοδο για το κοινό αλλά με πρό-
σκληση, διατηρώντας πάντα το κοι-
νωνικό τους πρόσημο, αφού οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να τις προ-
μηθεύονται προσφέροντας τρόφιμα
μακράς διάρκειας, σχολικά είδη και
είδη καθαριότητας και προσωπικής
υγιεινής για τις ανάγκες των Κοινω-
νικών Δομών της πόλης. Όπως τονί-
ζεται από τη δήμαρχο Μαρία Αν-
δρούτσου, η πολύπλευρη στήριξη
της κοινωνίας είναι πολύ σημαντική
υπόθεση για τον δήμο, ενώ και η
υποστήριξη του καλλιτεχνικού κό-
σμου μπαίνει σε προτεραιότητα.

Ιδανικές συνθήκες 
Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης επισκέφτηκε πρόσφατα
τον νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώ-
ρο διεξαγωγής των πρακτικών εξε-
τάσεων για τους υποψήφιους δικυ-
κλιστές στο ΟΑΚΑ. Στο πλαίσιο της
αναβάθμισης των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττικής προς τους πο-
λίτες, οι πρακτικές εξετάσεις των
δικύκλων του Βόρειου Τομέα μετα-
φέρθηκαν από τον Χολαργό στο
ΟΑΚΑ. Ο χώρος διαμορφώθηκε
κατάλληλα με την ολοκλήρωση της
περίφραξης, την τοποθέτηση στε-
γάστρων και την ανάπλαση του πε-
ριβάλλοντος χώρου. Την ικανοποί-
ησή τους για την άμεση ανταπόκρι-
ση της περιφέρειας σε ένα αίτημα
χρόνων εξέφρασαν και οι εκπρό-
σωποι των σχολών οδηγών που
ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης του περιφερειάρχη.  

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
τον τελευταίο καιρό παρατη-
ρείται ότι ο πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου όλο και
περισσότερο αμφισβητεί και
επικρίνει τη Δημοτική Αρχή;
Αυτοί που γνωρίζουν τα πολι-
τικά της πόλης εκτιμούν ότι
όσο πλησιάζουμε προς τις
εκλογές, η «ένταση» της κρι-
τικής θα αυξάνεται για να δι-
καιολογηθεί η τελική ρήξη… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Πράσινο σημείο» 
στο Ηράκλειο       
Στις γειτονιές του Ηρακλείου Αττικής
θα βρεθεί το κινητό «Πράσινο ση-
μείο» του ΕΔΣΝΑ σήμερα, Τρίτη 31
Αυγούστου, προκειμένου να δώσει
την ευκαιρία σε όσους πολίτες το επι-
θυμούν να γνωρίσουν από κοντά τη
διαδικασία της ανταποδοτικής ανα-
κύκλωσης. Στα «Πράσινα σημεία», ο
κάτοικος της πόλης μπορεί να απορ-
ρίπτει τα ανακυκλώσιμα υλικά με
εκάστοτε οφέλη για τον ίδιο, όπως
κουπόνια αγορών ή, αργότερα με τη
μονιμοποίηση των σχετικών υποδο-
μών, έκπτωση στα δημοτικά τέλη. Άλ-
λωστε, θυμίζουμε, και ο Δήμος Ηρα-
κλείου Αττικής εφαρμόζει σταθερά
τους τελευταίους μήνες πρόγραμμα
ανταποδοτικής ανακύκλωσης με οι-
κονομικά οφέλη για τους δημότες
που συμμετέχουν, το οποίο έχει ξεκι-
νήσει από τη γειτονιά της Καναπί-
τσας, αλλά έχει ως στόχο να επεκτα-
θεί σύντομα και στην υπόλοιπη πόλη.

Ξεκινούν τα έργα βελτίωσης
του ηλεκτροφωτισμού 
στο αστικό οδικό δίκτυο

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
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ΙΕΚ: Αυτές είναι οι νέες ειδικότητες που έγιναν… viral από τους μαθητές 
Τα παραϊατρικά επαγγέλματα, τα επαγγέλματα Υγείας και οι ει-

δικότητες που σχετίζονται με τον Τουρισμό και την Πληροφορική
κέρδισαν το ενδιαφέρον των 22.000 μαθητών που, φέτος για
πρώτη φορά, συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό για
να εισαχθούν στα δημόσια ΙΕΚ. Και αν τα παραπάνω επαγγέλμα-
τα είναι ούτως ή άλλως πρώτα στις προτιμήσεις των νέων, φέτος
αναδείχθηκαν κι άλλες ειδικότητες, οι οποίες, όπως όλα δεί-
χνουν, θα αποτελέσουν τάση στο μέλλον. Μεταξύ αυτών είναι οι
Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική
Βιομηχανία, Τεχνικός Βιολογικής/ Οργανικής Τεχνολογίας και…
Τεχνικός Μηχανοτρονικής (συνδυάζει γνώσεις μηχανολογίας,

ηλεκτρονικών και ψηφιακού ελέγχου και έχει ως αντικείμενο
τον σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών
προϊόντων, οχημάτων και μοτοσικλετών).

Οι ειδικότητες Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνικός
Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ, Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντι-
κών και Παρεμφερών Προϊόντων, Βοηθός Εργοθεραπείας, Βοη-
θός Νοσηλευτικής και Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου για
μία ακόμα χρονιά τράβηξαν το ενδιαφέρον. Στις πρώτες θέσεις
κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού βρέθη-
καν και οι ειδικότητες Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τέ-
χνη Φωτογραφίας, Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και

Σχεδιασμός Αντικειμένων, Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Στέλεχος Διοίκησης και Οικονο-
μίας στον Τομέα του Τουρισμού. 

Συνολικά, 8.594 μαθητές εξασφάλισαν την εισαγωγή τους σε
δημοφιλείς ειδικότητες ΙΕΚ και, σύμφωνα με τα στοιχεία που
προέκυψαν, 1 στους 5 επιτυχόντες επέλεξε κάποιο Ίδρυμα
εκτός της Περιφέρειας όπου κατοικεί. Το υπουργείο Παιδείας
ανακοίνωσε ότι όσοι δεν πήραν το εισιτήριο θα έχουν άλλη μία
ευκαιρία, τον Σεπτέμβριο, μέσω της διαδικασίας υποβολής αί-
τησης για περίπου επιπλέον 20.000 θέσεις στα δημόσια ΙΕΚ
όλης της χώρας.

Α
κόμα και την περιζήτητη Σχολή Ευελ-
πίδων έπληξε η Ελάχιστη Βάση Εισα-
γωγής (ΕΒΕ), με αποτέλεσμα να μετρά
103 κενές θέσεις, αφού από τις 258

προσφερόμενες στη γενική κατηγορία των ΓΕΛ
καλύφθηκαν οι 155. Φέτος, η βάση εισαγωγής
διαμορφώθηκε στα 14.022 μόρια, με τον πρώτο
επιτυχόντα να συγκεντρώνει 18.762, ενώ την
περασμένη χρονιά για να εισαχθεί κάποιος στην
Ευελπίδων θα έπρεπε να έχει πετύχει βαθμολο-
γία ίση ή μεγαλύτερη από 15.200 μόρια. Δεδο-
μένου ότι είναι η πρώτη φορά που η Σχολή
Ευελπίδων έχει κενές θέσεις, λόγω της υψηλής
ζήτησής της από τους υποψηφίους, αποτελεί
μέγα ερώτημα πώς θα καλυφθούν αυτές, κα-
θώς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Νόμο.
Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι οι 103 θέσεις θα
πληρωθούν από επιλαχόντες, όπως θα συνέ-
βαινε σε περίπτωση μη φοίτησης των επιτυχόν-
των λόγω παραίτησης, απομάκρυνσης ή απο-
χώρησής τους. 

Πάντως, η Σχολή Ευελπίδων δεν είναι η μο-
ναδική μεσαίας ή υψηλής κλίμακας, όπου, ενώ
τα προηγούμενα χρόνια οι υποψήφιοι έδιναν
μάχη για να εισαχθούν, φέτος τα αμφιθέατρά
της θα είναι σχεδόν άδεια. Η -μέχρι πέρυσι-
υψηλόβαθμη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ξάνθης φέτος δεν θα έχει ούτε έναν φοιτητή,
ενώ η αντίστοιχη της Πάτρας κατάφερε να κα-
λύψει 37 από τις 96 προσφερόμενες θέσεις, με
τη βαθμολογία του πρώτου εισακτέου να είναι
21.534 μόρια. Βαρύ πλήγμα δέχθηκαν συνολικά
οι Ξένες Φιλολογίες και ιδιαίτερα τα ξενόγλωσ-
σα Τμήματα του ΑΠΘ, με χαρακτηριστική περί-
πτωση το Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
όπου εισήχθησαν μόλις 17 υποψήφιοι, ενώ οι
προσφερόμενες θέσεις ήταν 117. Μόλις τους μι-
σούς φοιτητές θα έχει και το Τμήμα Μηχανικών
Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ (55 από 108), με τον
πρώτο εισακτέο να συγκεντρώνει 17.302 μόρια. 

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινω-
νίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορεί

να είχε «ταβάνι» τα 20.763 μόρια, όμως 122 από
τις 180 θέσεις του έμειναν κενές. Άδειο, κατά το
ήμισυ, θα είναι και το αμφιθέατρο του Τμήματος
Θεολογίας του ΕΚΠΑ, με 103 εισακτέους και 215
προσφερόμενες θέσεις. Τέλος, η Σχολή Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογει-
ακού Πανεπιστημίου θα υποδεχθεί μόνο 54
(από 112) φοιτητές, παρότι θεωρείται από τις
πλέον περιζήτητες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά 16 σχολές
δεν θα υποδεχθούν ούτε έναν φοιτητή (ανάμεσά
τους πολλές Ιερατικές, το Τμήμα Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος στη Δράμα κ.ά.) και
17 ακόμα θα λειτουργήσουν με έναν μόνο εισα-
κτέο (Νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο, Μηχανι-

κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στις
Σέρρες κ.λπ.). Το αμέσως επόμενο διάστημα,
όπως είχε προαναγγείλει η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως, αναμένεται να ανοίξει η συζή-
τηση για το μέλλον των συγκεκριμένων τμημά-
των, καθώς και άλλων με λιγότερους από 30
φοιτητές. Πρόκειται για σχολές οι οποίες, ενώ
αύξησαν τις βάσεις εισαγωγής τους, δεν προ-
σέλκυσαν φοιτητές, αποδεικνύοντας ότι επιλέ-
γονταν από υποψηφίους με πολύ χαμηλές βαθ-
μολογίες, χωρίς να τους ενδιαφέρει το γνωστι-
κό αντικείμενο. Μάλιστα, πολλές από τις σχολές
αυτές ιδρύθηκαν ή ανωτατοποιήθηκαν επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ και συγκεκριμένα επί υπουργίας Γαβρό-
γλου. Το υπουργείο Παιδείας δεν έχει αποκλεί-

σει το ενδεχόμενο κατάργησης ορισμένων εξ
αυτών των σχολών, ωστόσο ως ιδανική λύση για
τις περισσότερες προκρίνεται η συγχώνευσή
τους με άλλες, συναφούς αντικειμένου. 

Πανελλαδικές: Πότε ξεκινούν
οι επαναληπτικές 
Την ερχόμενη Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η
διαδικασία των επαναληπτικών Πανελλαδικών
Εξετάσεων, παραδοσιακά με το μάθημα της Νε-
οελληνικής Γλώσσας. Θα συμμετάσχουν υποψή-
φιοι οι οποίοι, για λόγους υγείας (συμπεριλαμβα-
νομένων και όσων νόσησαν με κορονοϊό) ή άλλες
σοβαρές αιτίες, δεν κατάφεραν να διαγωνιστούν
στην κανονική διαδικασία. Την Τετάρτη 8 Σεπτεμ-
βρίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα
ομάδας προσανατολισμού Αρχαία Ελληνικά, Μα-
θηματικά και Βιολογία και την Πέμπτη 9 του μήνα
σε Κοινωνιολογία, Χημεία και Πληροφορική. Οι
επαναληπτικές Πανελλαδικές θα ολοκληρωθούν
στις 10 Σεπτεμβρίου με τα μαθήματα της Ιστορίας,
της Φυσικής και της Οικονομίας. 
Η ώρα εξέτασης έχει οριστεί για τις 4 το απόγευ-
μα σε συγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα, ενώ οι
υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε ειδικά και μουσι-
κά μαθήματα το διάστημα μεταξύ 11 και 21 Σε-
πτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές εξετά-
ζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων
στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή με την
αίτηση-δήλωση που υπέβαλαν και όχι μόνο σε
όσα απουσίασαν.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
έπληξε την Ευελπίδων 
και άλλα μεσαίας ή υψηλής
κλίμακας τμήματα… 

«Καλές» σχολές με κενές θέσεις 
Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου
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Α
πειλούσε με κατσαβίδι και
λήστευε καταστήματα ψιλι-
κών και παντοπωλεία. Ο
30χρονος, ο οποίος συνελή-

φθη επ’ αυτοφώρω, κατηγορούμενος
για τέσσερις επιθέσεις μέσα σε λίγες
ημέρες, όπως και διαδοχικές κλοπές
από το ίδιο κατάστημα, οδηγήθηκε το
μεσημέρι της Δευτέρας στην ανακρί-
τρια Θεσσαλονίκης, από την οποία ζήτησε και πήρε νέα
προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. 

Ο νεαρός κατηγορείται ότι διέπραξε την τελευταία από
τις τέσσερις ληστείες στο Κέντρο των Αμπελοκήπων.
Όταν, όμως, εισέβαλε στο κατάστημα ψιλικών τα ξημε-
ρώματα του Σαββάτου, τον είδαν γείτονες και ειδοποί-
ησαν την Αστυνομία. 

Ύστερα από καταδίωξη λίγων
μέτρων, αστυνομικοί του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Αμπελοκήπων -
Μενεμένης τον ακινητοποίησαν
και τον συνέλαβαν. Από την έρευ-
να διαπιστώθηκε ότι εμπλέκεται
σε άλλες τρεις ληστείες, όλες
στους Αμπελοκήπους, ενώ κατη-
γορείται και για κλοπές χρηματι-

κών ποσών με τη μέθοδο της απασχόλησης, από πρατή-
ριο υγρών καυσίμων. 

Στην προανακριτική του απολογία ομολόγησε ορισμέ-
νες από τις πράξεις του. Πληροφορίες αναφέρουν πως
αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ληστείας κατά συρροή,
της κλοπής κατ’ εξακολούθηση και της οπλοφορίας -
οπλοχρησίας. 

Το θέμα των «ανταλλάξιμων» οικοπέδων της Καλαμαριάς
έχει αναλάβει να λύσει ο Δημήτρης Κούβελας.  Ο βουλευτής
Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. είχε συνεχείς επαφές με τα υπουρ-
γεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, ώστε να

«τρέξει» το θέμα. Στόχος του είναι να καταλήξει η σχετική νο-
μοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα δώσει λύση στο πρόβλημα
εκατοντάδων πολιτών της Καλαμαριάς, σε βάρος της περιου-
σίας των οποίων το ελληνικό Δημόσιο προβάλλει απαιτήσεις.

Τρέχει για τα «ανταλλάξιμα» της Καλαμαριάς 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έτοιμοι 
από καιρό 
Σαν έτοιμοι από καιρό περιμένουν το
τηλέφωνο συμμετοχής στο κυβερ-
νητικό νέο σχήμα που θα προκύψει
μετά τον ανασχηματισμό τον οποίο
ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα
«γαλάζιων» βουλευτών της Θεσσα-
λονίκης. Ονόματα δεν θα πούμε ακό-
μη, ωστόσο έχουν απομακρυνθεί οι
φωνές που θέλουν νεοεκλεγείς
βουλευτές να αναλαμβάνουν
υπουργικά χαρτοφυλάκια, με τα τε-
λευταία νέα να αναφέρονται σε πρό-
σωπα τα οποία έχουν γράψει «χιλιό-
μετρα» στα βουλευτικά έδρανα. 

Παραίτηση στον
Δήμο Κορδελιού
Παραιτήθηκε από ειδικός σύμβου-
λος του δημάρχου Κορδελιού Ευό-
σμου ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος
Κωνσταντινίδης. Ευχαρίστησε τον
Κλεάνθη Μανδαλιανό για την έως
τώρα συνεργασία και πρόσθεσε
πως οι επαγγελματικές του υποχρε-
ώσεις στην Αθήνα δεν θα του επι-
τρέπουν από τη νέα σεζόν να είναι
όσο κοντά θα επιθυμούσε στις απαι-
τήσεις του δήμου.

Φοιτητής 
ετών 52!
Φοιτητής είναι, πλέον, ο
52χρονος δημοτικός σύμ-
βουλος Κορδελιού - Ευό-
σμου και εργολάβος στο
επάγγελμα, Λευτέρης Αλε-
ξανδρίδης, καθώς κατάφε-
ρε να περάσει στο Τμήμα
Μηχανικών, Χωροταξίας
και Ανάπτυξης του ΑΠΘ και
μάλιστα πρώτος στην κατά-
ταξη! Ο κ. Αλεξανδρίδης
αποφάσισε να εκμεταλλευ-
τεί την πανδημία και να κά-
νει ένα όνειρό του πραγμα-
τικότητα: Να εισαχθεί στο
πανεπιστήμιο. Και τα κατά-
φερε, αφού στις Πανελλή-
νιες Εξετάσεις συγκέντρω-
σε 15.040 μόρια. 

Μετά τη ΔΕΘ οι αλλαγές 
Μετά την 85η ΔΕΘ θα ανοίξει τα χαρτιά του ο δή-

μαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας,
αναφορικά με τις αλλαγές που προτίθεται να κάνει
στο σχήμα διοίκησής του. Τα δύο πρώτα χρόνια πέ-
ρασαν και, εν όψει της συνέχειας και φυσικά της
τελικής ευθείας πριν από τις εκλογές του 2023, ο
δήμαρχος θέλει να φρεσκάρει το ρόστερ, για να
«φορτσάρει» η ομάδα του.

«Καραμπόλες» 
σε αντιδημαρχίες
Βέβαια, πολλά είναι τα σενάρια που ακούγονται
και γράφονται για αλλαγές ή καραμπόλες σε αν-
τιδημαρχίες, ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι πως
ακόμη ο κ. Ζέρβας δεν έχει καταλήξει σε οριστι-
κές αποφάσεις. Σίγουρα θέλει να μπουν νέα
πρόσωπα, κάποια άλλα πιέζουν για να λάβουν
θέση, ενώ η καρέκλα μερικών «τρίζει», με βάση
την έως τώρα πορεία τους.

Βελτιώνεται 
η καθημερινότητα 
των πολιτών 

Πάντως, ο δήμαρχος σε όλες του τις συνεντεύ-
ξεις δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το έρ-
γο της διοίκησής του όσον αφορά στη βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών της Θεσσαλονί-
κης και ο βαθμός που βάζει έχει ξεπεράσει τη βά-
ση και έχει αγγίξει το «καλώς» - με στόχο, όπως ο
ίδιος ο κ. Ζέρβας αναφέρει, να φτάσουν τόσο η
υλοποίηση των έργων όσο και οι υπόλοιποι τομείς
στο «άριστα».

Οικογενειακό τραπέζι 
Σε οικογενειακό τραπέζι συναντήθηκε ο κ. Ζέρ-
βας με τη μητέρα του Λιλίκα και τις αδελφές του.
Οι υποχρεώσεις που έχει ως δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης μπορεί να είναι πολλές, ωστόσο ξέκλε-
ψε λίγο χρόνο και έφαγε μαζί τους. Μάλιστα, ο
ίδιος απαθανάτισε τη στιγμή με μια σέλφι, κατά
την οποία τόσο ο ίδιος όσο και οι γυναίκες της
ζωής του χαμογελούσαν πλατιά.

Στον ανακριτή ο 30χρονος
ληστής με το κατσαβίδι 
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Ο ντράμερ των Rolling Stones
δεν είναι πια εδώ

Δ
εν υπάρχει, ίσως, νέος τα τελευταία σαράντα χρόνια σε χώρα
της Δύσης που να μην έχει ακούσει σε πάρτι, σε συναυλία ή
έστω στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση το εμβληματικό τρα-
γούδι των Rolling Stones «(I can’t get no) Satisfaction», ενώ

εκατομμύρια είναι όσοι στα νιάτα τους απόλαυσαν, τραγούδησαν και πο-
ρώθηκαν με τις μεγάλες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος, που
είχε ως βιτρίνα του δυο ιερά τέρατα της ροκ μουσικής, τον Μικ Τζάγκερ

και τον Κιθ Ρίτσαρντς,
ωστόσο είχε σε δεύτερο
πλάνο τις πραγματικές αι-
τίες της επιτυχίας των
Rolling Stones: τον Ρον
Γουντ στην κιθάρα και τον
ντράμερ Τσάρλι Γουάτς στα

τύμπανα και τα κρουστά. Ο Γουάτς άφησε την τελευταία του πνοή στις 24
Αυγούστου, σκορπίζοντας τη θλίψη στα εκατομμύρια πιστών θαυμα-
στών του συγκροτήματος «Οι Πέτρες Που Κυλάνε»…

Ο Τσάρλι Γουάτς γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 2 Ιουνίου 1941, μέσα
στον χαμό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κι από μικρός άκουγε τζαζ. Είχε
μετατρέψει ένα μπάντζο σε ταμπούρλο και έπαιζε για δική του ευχαρί-
στηση τύμπανα, ενώ στα 16 του χρόνια, το 1957, σταμάτησε να πηγαίνει
στο σχολείο και γράφτηκε στο καλλιτεχνικό σχολείο του Χάροου.

Τρία χρόνια αργότερα άρχισε να εργάζεται σε μια διαφημιστική εται-
ρεία του Λονδίνου, ενώ έγραψε και ένα παιδικό βιβλίο με τίτλο «Ωδή σ’
ένα πουλί που πετά ψηλά», το οποίο αναφερόταν στον αγαπημένο του
τζαζίστα Τσάρλι Πάρκερ. Παράλληλα έπαιζε τύμπανα για διάφορες
μπάντες, ενώ συνεργάστηκε και με πασίγνωστους μουσικούς, όπως ο
Μικ Τζάγκερ και ο Έρικ Κλάπτον που τότε ήταν μαζί στο συγκρότημα
Alexis Korner’s Blues. Ωστόσο δουλειά και συγκρότημα δεν συμβάδι-
ζαν και επειδή χρειαζόταν χρήματα, κράτησε τη δουλειά και έφυγε από
το συγκρότημα.

Η μουσική, όμως, του έλειπε. Έτσι, ξαναδοκίμασε να μπει σε ένα συγ-
κρότημα, όχι με μεγάλη προθυμία, απλώς για λίγο, για να του περάσει ο
«καημός». Το συγκρότημα λεγόταν The Rolling Stones. Αυτά έγιναν τον
Ιανουάριο του 1963. Όταν, όμως, λίγο αργότερα έγραψαν κι έπαιξαν το
«Satisfaction», ο Γουάτς κατάλαβε ότι αυτή η δουλειά με τους Rolling S-
tones θα ήταν η κανονική του. Ακολούθησαν τεράστιες επιτυχίες, όπως
τα «Paint it Black», «Ruby Tuesday» κ.λπ.

Ο Γουάτς ακολούθησε ως ντράμερ ολόκληρο τον θεαματικό κύκλο
ζωής των Stones, μέχρις ότου, τη δεκαετία του ’80, αποξενώθηκαν με-
ταξύ τους (είχε προηγηθεί η σφοδρή σύγκρουση Μικ Τζάγκερ - Κιθ Ρί-
τσαρνς) και αφιερώθηκαν στις σόλο καριέρες τους. Τότε ίδρυσε την
Charlie Watts Orchestra με 32 άτομα, ενώ μετείχε στο συγκρότημα
Rocket88 με τον Ίαν Στιούαρτ. Τελευταία του προσπάθεια, μαζί με τους
υπόλοιπους της θρυλικής μπάντας, ήταν να επανεμφανιστούν οι Rolling
Stones (2016) με το μπλουζ άλμπουμ «Blue and Lonesome».

seitanidisd@gmail.com
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Τυφώνας «Άιντα»: Ένα
εκατομμύριο άνθρωποι
χωρίς ηλεκτρικό 

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άν-
θρωποι βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
στην πολιτεία της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, απ’
όπου πέρασε ο τυφώνας «Άιντα», προερχό-
μενος από τον Κόλπο του Μεξικού, ως μια
σφοδρή καταιγίδα Κατηγορίας 4. Η ηλε-
κτροδότηση διακόπηκε χθες το βράδυ σε
ολόκληρη τη μητροπολιτική περιφέρεια της
Νέας Ορλεάνης, όπως ανακοίνωσε η εται-
ρεία Entergy Louisiana. Όπως ανακοίνωσε
ο Λευκός Οίκος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν κήρυξε τη Λουιζιάνα σε κατάστα-
ση μείζονος καταστροφής και έδωσε εντο-
λή να διατεθεί βοήθεια για την αποκατάστα-
ση των περιοχών που πλήττονται από τον
τυφώνα «Άιντα». Αργά χθες το απόγευμα ο
τυφώνας εξασθένισε στην Κατηγορία 2,
ωστόσο ακόμα πλήττει -σε μικρότερο βαθ-
μό- τη Λουιζιάνα.

Βόρεια Κορέα: 
Επαναλειτουργεί 
ο πυρηνικός 
αντιδραστήρας
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομι-
κής Ενέργειας, η Βόρεια Κορέα έχει θέ-
σει και πάλι σε λειτουργία έναν αντιδρα-
στήρα που παράγει πλουτώνιο στις πυρη-
νικές εγκαταστάσεις της Πιονγιάνγκ.
«Από τις αρχές Ιουλίου υπάρχουν ενδεί-
ξεις, ιδίως η απόρριψη ύδατος ψύξης,
που είναι συμβατές με τη λειτουργία του
αντιδραστήρα», αναφέρει ο ΔΟΑΕ στην
ετήσια έκθεσή του. Ο αντιδραστήρας στη
Γιονγκμπιόν δεν βρίσκεται σε λειτουργία
από τον Δεκέμβριο του 2018, σύμφωνα με
την ίδια έκθεση. Η επανέναρξη του αντι-
δραστήρα αυτού, δυναμικότητας πέντε
Μεγαβάτ, ίσως σημαίνει ότι η Πιονγιάνγκ
συνεχίζει την πολιτική της για την ανά-
πτυξη πυρηνικών όπλων, παραβιάζοντας
κατάφωρα τις σχετικές αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
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Σ
το χάος έχει βυθιστεί το Αφγανιστάν
και ειδικότερα η περιοχή γύρω από
το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας
Καμπούλ, όπου σημειώνονται αλ-

λεπάλληλες εκρήξεις και χιλιάδες πολίτες,
Αφγανοί στη μεγάλη τους πλειονότητα, συ-
νωστίζονται, αναμένοντας την πρώτη ευκαι-
ρία για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Παράλ-
ληλα, βέβαια, με το πολυήμερο χάος εντός
του Αφγανιστάν προκαλούνται συνθήκες
ανασφάλειας και πιθανής αποσταθεροποί-
ησης και στη Δύση, που ζει με τον εφιάλτη
της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του
Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον,
ο οποίος κάλεσε χθες τους Ταλιμπάν να μην
κάνουν και πάλι τη χώρα τους ένα «εκκολα-
πτήριο τρομοκρατίας» και βάση τζιχαντι-
στών. Όπως σημειώνει η εφημερίδα «Daily
Mail», ο πρώην διοικητής των βρετανικών
στρατευμάτων στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ
Κεμπ, δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει
«τη μεγαλύτερη απειλή τρομοκρατικού χτυ-
πήματος από την εποχή που το Ισλαμικό
Κράτος ήταν στο απόγειο της δύναμής του».
Και πρόσθεσε ότι η απειλή ίσως είναι μεγα-
λύτερη τώρα.

Οι Αφγανοί, βέβαια, έχουν άλλες προτε-
ραιότητες, καθώς οι ΗΠΑ άρχισαν τα στρα-
τιωτικά πλήγματα στην περιοχή του αερο-
δρομίου της Καμπούλ, με το αιτιολογικό ότι

κτυπούν πιθανά ορμητήρια του ISIS-K, δη-
λαδή του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανι-
στάν. Παράλληλα, οι Ταλιμπάν προσπαθούν
να διαχειριστούν την εικόνα τους στη Δύση,
η οποία έχει ξεσηκωθεί εναντίον της προ-
οπτικής μιας κυβέρνησης μόνο από τους
οπαδούς του ισλαμικού φονταμενταλισμού.
Έτσι, χθες, ο υπουργός Αμπντούλ Μπάκι Χα-
ζάνι υπογράμμισε ότι οι Αφγανοί «θα μπο-
ρούν να συνεχίσουν τις ανώτατες σπουδές
τους τηρώντας τη σαρία (τον ισλαμικό νόμο),
χωρίς να αναμιγνύονται οι γυναίκες με τους
άνδρες. Ο Χαζάνι, που μετείχε σε μια συνε-
δρίαση της Λόγια Τζίργκα, του «Μεγάλου
Συμβουλίου» των δημογερόντων, πρόσθεσε
ότι σκοπός τους είναι «ένα ισλαμικό και ορ-
θολογικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμ-
φωνο με τις ισλαμικές, εθνικές και ιστορικές
αξίες μας, το οποίο θα είναι σε θέση να αντα-
γωνίζεται (τα προγράμματα) άλλων χωρών».

Πάντως, και οι Ταλιμπάν δείχνουν μπερ-
δεμένοι όσο δεν εμφανίζεται ο ηγέτης τους,
που θα βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Ο
Χαμπιτουλάχ Αχουντζάντα βρίσκεται στο
Αφγανιστάν, στην πόλη Κανταχάρ, σύμφωνα

με εκπρόσωπο του κινήματος. «Μπορώ να
επιβεβαιώσω ότι βρίσκεται στην Κανταχάρ.
Θα εμφανιστεί σύντομα δημοσίως», είπε ο
Μπιλάλ Καρίμι. Σύμφωνα με το κανάλι Ari-
ana News, ο Αχουντζάντα βρίσκεται στην
Κανταχάρ εδώ και τέσσερις ημέρες και συ-
ναντήθηκε με κορυφαία στελέχη των Ταλιμ-
πάν με τα οποία συζήτησε το μέλλον του Αφ-
γανιστάν και τη σύνθεση της επόμενης κυ-
βέρνησης του κινήματος.

Στη Δύση, η Γερμανία ζητά τη συμμετοχή
της Ρωσίας και της Κίνας στις συζητήσεις
για το μέλλον του Αφγανιστάν, αρχής γενο-
μένης από την έκτακτη συνεδρίαση (αργά
χθες το βράδυ) του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ για το πρόβλημα.

Νέo αμερικανικό χτύπημα 
σε περιοχή που 
θεωρήθηκε άντρο του ISIS - Η
Βρετανία αντιμετωπίζει 
τη μεγαλύτερη τρομοκρατική
απειλή εδώ και χρόνια, λόγω
Αφγανιστάν, λένε ειδικοί

seitanidisd@gmail.com
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Διαμαντής Σεϊτανίδης

H καχυποψία κυριαρχεί
σε Ταλιμπάν και Δύση



Σ
το στόχαστρο των ελεγκτικών μηχα-
νισμών θα βρεθούν επιχειρήσεις,
επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακι-
νήτων για τις επιστρεπτέες προκα-

ταβολές, τα ειδικά επιδόματα και τις αποζη-
μιώσεις Covid, προκειμένου να εντοπιστούν
περιπτώσεις απάτης και κατάχρησης των
κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν την πε-
ρίοδο 2020-2021 λόγω της πανδημίας.

Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ τρέχει
ελέγχους και διασταυρώσεις με στόχο τον
εντοπισμό υποθέσεων καταστρατήγησης
των όρων και προϋποθέσεων εκταμίευσης
των κρατικών ενισχύσεων. Ο ελεγκτικός μη-
χανισμός εστιάζεται στα στοιχεία που έχουν
δηλώσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ MyBusines-
Support και στα αντίστοιχα στοιχεία που
αναγράφονται στις περιοδικές δηλώσεις
ΦΠΑ και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδή-
ματος.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των
δηλώσεων Ε3, η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει εντατι-
κά τις διασταυρώσεις στοιχείων για τα ποσά
και από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας
προκαταβολής με σκοπό να συλληφθούν
όσες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν δηλώσεις
αν και έλαβαν ενισχύσεις ή εμφάνισαν πλα-
σματική πτώση τζίρου.

Πού θα επικεντρωθούν:
Πλασματικοί τζίροι. Οι επιχειρήσεις που

δήλωναν ισχνούς τζίρους και έσπευσαν πριν
ανοίξουν οι κύκλοι των επιστρεπτέων προ-
καταβολών να υποβάλουν τροποποιητικές
δηλώσεις για να εμφανίσουν μεγαλύτερους
τζίρους και κέρδη το 2019 και τους τρεις
πρώτους μήνες του 2020 βρίσκονται στο
επίκεντρο των ελέγχων. Οι πρώτοι έλεγχοι
έφεραν στην επιφάνεια φυτώρια και κρεο-

πωλεία που, ενώ είχαν δηλώσει στην Εφορία
τζίρο 3.000-7.000 ευρώ, έτρεξαν να κάνουν
τροποποιητικές δηλώσεις εκτοξεύοντας
τους τζίρους στα 2 και τα 3 εκατ. ευρώ, προ-
κειμένου να πάρουν μεγάλα κομμάτια από
την πίτα των επιστρεπτέων προκαταβολών.

Πλασματικές μειώσεις τζίρου με μεταφο-
ρές τιμολογίων. Το κριτήριο της πτώσης τζί-
ρου αποτελούσε την προϋπόθεση για τη λή-
ψη κρατικής ενίσχυσης και πολλοί επιχείρη-
σαν να το καλύψουν με τιμολόγια εκ των
υστέρων. Ο έλεγχος επικεντρώνεται τώρα
στον χρόνο έκδοσης των τιμολογίων και τη
χρονική απόκλισή τους από φορτωτικές και
δελτία αποστολής.

Ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι αιτούντες

ενίσχυσης άλλα είχαν δηλώσει με τις περιο-
δικές ΦΠΑ και άλλα στην πλατφόρμα My-
BusinesSupport, εικάζοντας ενδεχομένως
πως κανείς δεν θα μπει στον κόπο της δια-
σταύρωσης. Οι διασταυρώσεις των στοιχεί-
ων θεωρείται απλή διαδικασία.

Αποζημιώσεις Covid. Κάποιοι ιδιοκτήτες
δήλωσαν υπερβολικά μεγάλες αυξήσεις μι-
σθωμάτων στην πλατφόρμα Covid σε συνεν-
νόηση με τον ενοικιαστή για να λάβουν πε-
ρισσότερα χρήματα. 

Εικονικές προσλήψεις εργαζομένων για
να λάβουν το ειδικό μηνιαίο επίδομα 534 ευ-
ρώ. Σύμφωνα με αρμόδιους κύκλους, κά-
ποιοι εργοδότες σε συνεννόηση με εργαζό-
μενους προχώρησαν σε εικονικές προσλή-
ψεις, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού

σκοπού, την οποία μοιράζονταν οι εργοδό-
τες και οι «μαϊμού» εργαζόμενοι. 

Τέλος, υπάρχουν και περιπτώσεις εργο-
δοτών που προχώρησαν σε πλασματικές αυ-
ξήσεις μισθών προκειμένου να λάβουν
υψηλότερο πόσο από το Δημόσιο για τις
αποδοχές και τις ασφαλιστικές εισφορές
μέσω του προγράμματος «Συν-Εργασία».

Όλες οι πληρωμές από ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ έως τις 3 Σεπτεμβρίου
Οι τελευταίες πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου,

η προκαταβολή για τις συντάξεις και η πληρωμή των επι-
δομάτων του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων-
στον προγραμματισμό των καταβολών από υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και
ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 30 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρί-
ου.

Χθες, Δευτέρα, καταβλήθηκαν 553,2 εκατ. ευρώ σε
912.825 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις Σεπτεμβρίου.

Από τον ΟΠΕΚΑ σήμερα, Τρίτη 31 Αυγούστου, θα πραγ-

ματοποιηθούν οι εξής καταβολές:
� 70,4 εκατ. ευρώ σε 172.269 δικαιούχους για αναπηρικά
επιδόματα
� 47,5 εκατ. ευρώ σε 214.990 δικαιούχους για Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα
� 30 εκατ. ευρώ σε 245.173 δικαιούχους για επίδομα
στέγασης
� 12,8 εκατ. ευρώ σε 12.758 δικαιούχους για επίδομα
γέννησης
� 11,7 εκατ. ευρώ σε 34.989 δικαιούχους για επιδόματα
ανασφάλιστων υπερηλίκων

� 14 εκατ. ευρώ σε 81.385 δικαιούχους ως συνεισφορά
του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» 
� 231.128 ευρώ σε 6.567 δικαιούχους για επίδομα ομο-
γενών-προσφύγων
� 226.432 ευρώ σε 886 δικαιούχους για επίδομα στεγα-
στικής συνδρομής
� 150.691 ευρώ σε 293 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής
� 84.218 ευρώ σε 106 δικαιούχους για έξοδα κηδείας
ανασφαλίστων
� 307.326 ευρώ σε 4.267 δικαιούχους ως συνεισφορά
του Δημοσίου σε δάνεια.

ΑΑΔΕ - ΣΔΟΕ: Μπαράζ ελέγχων 
για τις κρατικές ενισχύσεις 

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών
μηχανισμών όσοι έχουν
«πειράξει» τους τζίρους τους -
Μεγάλη αύξηση μισθωμάτων
από ιδιοκτήτες 
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ΤΤα μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων 
τον Σεπτέμβριο 

Σημαντικά μέτρα στήριξης των επιχει-
ρήσεων προωθούνται από αύριο και
σταδιακά έως το τέλος του μήνα, προκει-
μένου να περιοριστούν οι συνέπειες της
πανδημίας. Συγκεκριμένα, εκτός από το
πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπα-
νών που αφορά 30.000 επιχειρήσεις,
αναμένεται να ακολουθήσει και το πρό-
γραμμα χρηματοδότησης με το 35% των
ποσών που έλαβαν στους τρεις πρώτους
κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβο-
λής. Επιπλέον, 10.000 επιχειρήσεις της
εστίασης έχουν λάβει την ενίσχυση που
δικαιούνται μέσω ΕΣΠΑ, συνολικού
προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, ενώ
ξεκινά εντός του Σεπτεμβρίου και ειδικό
πρόγραμμα για τον τουρισμό, προϋπολο-
γισμού 420 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα
προσφέρει έως 400.000 ευρώ για κεφά-
λαιο κίνησης σε μικρομεσαίες και μεγά-
λες υφιστάμενες επιχειρήσεις τουρι-
σμού (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα κατα-
λύματα, ταξιδιωτικά πρακτορεία, κάμ-
πινγκ, τουριστικά λεωφορεία). Βασική
προϋπόθεση είναι το 2020 η επιχείρηση
να έχει καταγράψει μείωση τζίρου μεγα-
λύτερη ή ίση με 30% σε σχέση με το 2019.

ΣΥΝ-Εργασία: 
Τι ισχύει 
για τον Σεπτέμβριο  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρί-
ου θα μπορούν οι επιχειρήσεις να εν-
ταχθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία.
Το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι
η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων έν-
ταξης στον μηχανισμό για την πρώτη
φάση, μπορεί να γίνει, εφόσον γνωστο-
ποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή
ή τροποποίηση της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4.
Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των
ορθών επαναλήψεων για ένταξη των
ενδιαφερομένων στην Α’ φάση. Επι-
προσθέτως, για τον Αύγουστο 2021 (Β’
φάση ΣΥΝ-Εργασία) δίνεται η δυνατό-
τητα υποβολής των δηλώσεων κατά το
χρονικό διάστημα από 01/09 έως 10/09,
ενώ για διορθωτικές δηλώσεις του Ιου-
λίου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπο-
βάλουν τις σχετικές δηλώσεις έως την
προσεχή Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, εφό-
σον αφορούν εργαζομένους για τους
οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση
κατά τη δεύτερη φάση, αλλά και τους
εργαζομένους που αποκλείστηκαν από
τις πληρωμές της Β’ φάσης. 

Σ
ίγουρες και υψηλότερες συντά-
ξεις για τους νέους ασφαλισμέ-
νους φέρνει το καινούργιο πλαί-
σιο για τις επικουρικές, το οποίο

ψηφίζεται εντός της εβδομάδας στη Βου-
λή, από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Η κυριότερη αλλαγή είναι η εισαγωγή
του συστήματος του «ατομικού κουμπα-
ρά», που εφαρμόζεται με επιτυχία σε ανε-
πτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και
αρκετές δεκαετίες. Το σύστημα αυτό θα
επιτρέψει στους νέους ασφαλισμένους να
αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της επι-
κουρικής τους σύνταξης, ενώ παράλληλα
δεν θα υπάρξουν ανατροπές για τους υφι-
στάμενους συνταξιούχους και τους παλαι-
ούς ασφαλισμένους. 

Οι εισφορές των νέων θα αποταμιεύον-
ται και θα επενδύονται, δημιουργώντας
ένα αποθεματικό, από το οποίο θα πληρω-
θούν οι μελλοντικές τους συντάξεις. Οι ει-
σφορές που πληρώνει ο κάθε νέος εργα-
ζόμενος θα πηγαίνουν στη δική του σύντα-
ξη, η οποία θα υπολογίζεται στη βάση του
σωρευμένου ποσού εισφορών και αποδό-
σεων. Το ύψος των εισφορών για το νέο
επικουρικό σύστημα παραμένει ως έχει.
Δηλαδή 6,5% μέχρι τα μέσα του 2022 και
6% από εκεί και πέρα για τους μισθωτούς
και βάσει ασφαλιστικής κλάσης για τους
αυτοαπασχολούμενους.

Το αποθεματικό αυτό το διαχειρίζεται

ένα νέο δημόσιο ταμείο, το ΤΕΚΑ, που θα
επενδύει τις αποταμιεύσεις. Θα υπάρχουν
και τρία επενδυτικά προφίλ, μεταξύ των
οποίων θα διαλέγει ο ασφαλισμένος: το
«συντηρητικό», το «ισορροπημένο» και το
«επιθετικό», με δυνατότητα αλλαγής ανά
πενταετία. Το σύστημα αυτό ισχύει σε
προηγμένες χώρες όπως η Σουηδία, η Δα-
νία, η Ολλανδία και έχει αποδειχθεί ότι
μπορεί να οδηγήσει σε επικουρικές συν-
τάξεις μεγαλύτερες από 43% μέχρι 68%.
Με το νομοσχέδιο εισάγονται στοιχεία κε-
φαλαιοποιητικού συστήματος στις επι-
κουρικές συντάξεις για τους νεοεισερχό-
μενους στην αγορά εργασίας (από 1η Ια-
νουαρίου 2022) που είναι υπόχρεοι επι-
κουρικής ασφάλισης και εθελοντικά για
εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους
έως 35 ετών.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις μελέ-
τες και τις προβολές που έχουν γίνει, η μη-
νιαία επικουρική σύνταξη εργαζόμενου
που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό (650
ευρώ) και διαθέτει 40 χρόνια ασφάλισης
διαμορφώνεται με το υφιστάμενο σύστη-
μα στα 153 ευρώ. Με το νέο κεφαλαιοποι-

ητικό σύστημα η σύνταξη μπορεί να ανέλ-
θει στα 219 ευρώ, να αυξηθεί δηλαδή κατά
43%, με αποδόσεις ίσες με τον μέσο όρο
των κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών
συστημάτων των χωρών-μελών του ΟΟ-
ΣΑ. Μπορεί δε να αυξηθεί ακόμα περισσό-
τερο, στα 257 ευρώ (αύξηση 68% σε σχέση
με το υφιστάμενο σύστημα), εάν επιτευχ-
θούν αποδόσεις ίσες με τη μέση ετήσια
απόδοση των αποθεματικών του ΕΦΚΑ
που διαχειρίζεται το Μεικτό Αμοιβαίο Κε-
φαλαίο της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργα-
νισμών.

Με σχετική ανακοίνωσή του, το υπουρ-
γείο Εργασίας απαντά και στις αιτιάσεις
της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι
δεν πρόκειται ούτε για ιδιωτικοποίηση της
κοινωνικής ασφάλισης αλλά ούτε και για
«τζόγο» με τις εισφορές των νέων ασφαλι-
σμένων. 

Ποια είναι τα βασικά σημεία
του νομοσχεδίου που 
ψηφίζεται αυτή 
την εβδομάδα στην 
Ολομέλεια της Βουλής 
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Έρχεται και ο «ατομικός
κουμπαράς» για τους νέους 



Έπειτα από σειρά επιτυχημένων υλο-
ποιήσεων και χρόνιας συνεργασίας, η
EY ανακοινώνει την παγκόσμια συμμα-
χία της με τη Fadata, ηγέτιδα εταιρεία
λογισμικού που εστιάζει σε κεντρικές
ασφαλιστικές επιχειρησιακές πλατφόρ-
μες (core insurance operational plat-
forms), με στόχο τη βελτίωση της από-
δοσης των ασφαλιστικών εταιρειών μέ-
σω του τεχνολογικού μετασχηματισμού
τους, που θα τους επιτρέψει να παρέ-
χουν ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία
στους πελάτες τους. Η συμμαχία συν-
δυάζει την εμπειρία της EY στον ασφα-
λιστικό κλάδο και στην υλοποίηση έρ-
γων επιχειρηματικού και τεχνολογικού
μετασχηματισμού μεγάλης κλίμακας με
την κεντρική ασφαλιστική επιχειρησια-
κή τεχνολογία της Fadata. Χρησιμοποι-
ώντας την πλατφόρμα ασφαλιστικών

διεργασιών INSIS της Fadata, οι δύο ορ-
γανισμοί θα βοηθήσουν τους ασφαλι-

στικούς παρόχους να δημιουργήσουν
ευέλικτα και καινοτόμα προϊόντα, λαν-

Σε ισχύ ο νέος Οργανισμός 
Προσωπικού της Alpha Bank

H διοίκηση της Alpha Bank και ο Σύλλογος
Προσωπικού, αποδεικνύοντας για μία ακόμη
φορά το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και
υπευθυνότητας, κατέληξαν σε συμφωνία και
υπέγραψαν Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβα-
ση Εργασίας με την οποία τίθεται σε ισχύ ο νέος
Οργανισμός Προσωπικού. Όπως επισημαίνει
σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, ο νέος Οργανι-
σμός Προσωπικού αποτελεί κομβική παράμε-
τρο στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου
της τράπεζας, καθώς και του προγράμματος
εταιρικού μετασχηματισμού. Επιδιώκει παράλ-
ληλα την αύξηση της αποτελεσματικότητας και
την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου υπηρε-
σιών προς τους πελάτες. Η τροποποίηση του
Οργανισμού Προσωπικού συνιστά καίρια και
επιβεβλημένη προσαρμογή στις νέες και διαρ-
κώς μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνι-
κές συνθήκες.

Πειραιώς: Διπλάσια yellows 
στο spitishop
Έξτρα επιβράβευση στην κάρτα τους θα κερ-
δίζουν όσοι αποκτήσουν τον εξοπλισμό για το
φοιτητικό σπίτι από το spitishop, πληρώνον-
τας με κάρτες yellow της Τράπεζας Πειραι-
ώς. Η προσφορά ισχύει για αγορές έως και
τις 20 Σεπτεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει κατεβεί στο κινητό η εφαρμογή yellow
app.

Interamerican: Μειώνει τα 
ασφάλιστρα στην ετήσια ανανέωση

Πελατοκεντρική τιμολογιακή πολιτική στα
προγράμματα ασφάλισης υγείας Bewell εφαρ-
μόζει η Interamerican, προχωρώντας ακόμη
σε μειώσεις των ασφαλίστρων της. Συγκεκρι-
μένα, ανακοινώθηκε η εφαρμογή μείωσης ή
μηδενικής αναπροσαρμογής ασφαλίστρων στη
συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων
Bewell από τον Αύγουστο και μετά, στην επέ-
τειο ανανέωσης κάθε συμβολαίου. Παράλληλα
η Interamerican παρέχει χωρίς χρέωση σε
όλους τους ασφαλισμένους υγείας με πρό-
γραμμα Bewell την υπηρεσία εξ αποστάσεως
ελέγχου συμπτωμάτων ασθένειας με την
εφαρμογή Medi ON.
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Σε έκτακτη διευρυμένη κοινή συνεδρίαση της Διοικητικής Επι-
τροπής της ΚΕΕE και του Επιμελητηρίου Ευβοίας, συζητήθηκε η
διαμορφωθείσα κατάσταση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές
καθώς και οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, προκειμένου
να στηριχθούν οι πυρόπληκτες επιχειρήσεις και να ξεκινήσει η
ανασυγκρότηση της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συνεδρία-
σης, ο πρόεδρος της ΚΕEΕ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανακοίνωσε
την έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων προς το Επιμελητήριο Ευβοίας για τις πυρόπληκτες
επιχειρήσεις, ύψους 40.000 ευρώ, ενώ τόνισε την απόφαση της
ΚΕΕΕ για περαιτέρω στήριξη των πληγέντων. Ο κ. Χατζηθεοδοσί-
ου δεσμεύθηκε ότι θα μεταφέρει στον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη τα αιτήματα των πληγέντων.

Είναι ενδεικτικό ότι τα EBITDA της θυγατρικής των
ΕΛΠΕ (50%) και της ιταλικής Edison (50%) σχεδόν δι-
πλασιάστηκαν κατά το 2ο τρίμηνο, παρουσιάζοντας
αύξηση 97% και αγγίζοντας τα 21 εκατ. ευρώ, από 11
εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγού-
μενου έτους. Επίδοση που προήλθε από την αύξηση
κατά 95% των πωλήσεων, η οποία διαμορφώθηκε στα
235 εκατ., από 121 εκατ. ευρώ πέρυσι. Κινητήριο μο-
χλό για τις παραπάνω επιδόσεις αποτέλεσε η άνοδος
κατά 1.054 MWh το 2ο τρίμηνο της εγχώριας ηλεκτρο-
παραγωγής από φυσικό αέριο, καθώς το αέριο καύσι-
μο διευρύνει το μερίδιό του στην κάλυψη των εγχώ-
ριων αναγκών σε ρεύμα.

Elpedison: Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας

ΚΕΕΕ: Ενισχύει τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στην Εύβοια

Συμμαχία EY με Fadata για βελτίωση
της απόδοσης των ασφαλιστικών 



ΕΡΓΟΣΕ
Δημοπράτηση τεσσάρων
έργων, προϋπολογισμού
373,9 εκατ. ευρώ

Υ
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει η ΕΡΓΟΣΕ τις
διαδικασίες για την ολοκλήρωση κομβικών υπο-
δομών που αναβαθμίζουν το σιδηροδρομικό δί-

κτυο της χώρας, προχωρώντας στη δημοπράτηση τεσ-
σάρων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 373,9 εκατ.
ευρώ. Πρόκειται για την κατασκευή συστήματος ηλε-
κτροκίνησης και αντιθορυβικών ηχοπετασμάτων στο
τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη, προϋπολογισμού μελέτης 84
εκατ. ευρώ, την κατασκευή σιδηροδρομικών σταθμών
και στάσεων και Η/Μ εγκαταστάσεων σήραγγας Πανα-
γοπούλας για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο - Πά-
τρα, στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ρίο, προϋπολογισμού με-
λέτης 175 εκατ. ευρώ, εργασίες σιδηροδρομικής υποδο-
μής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης στον σιδηροδρομικό
σταθμό Αθηνών και σύνδεσή του με μετρό - Β’ φάση σι-
δηροδρομικού σταθμού Αθηνών, προϋπολογισμού με-
λέτης 42,1 εκατ. ευρώ, και κατασκευή ηλεκτροκίνησης,
σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και ETCS της υφιστάμε-
νης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος -
Καλαμπάκα και κατασκευή νέας παρακαμπτήριου
γραμμής στον σιδηροδρομικό σταθμό Σοφάδων, προ-
ϋπολογισμού μελέτης 72,8 εκατ. ευρώ.

Visa - skroutz.gr: Προσφορές 
για σχολικές τσάντες

Νέα καμπάνια «Visa Back to School Promo 2021»
που τρέχει από το skroutz.gr σε συνεργασία με τη
Visa. Η προσφορά ισχύει έως και τις 26 Σεπτεμβρίου
για αγορές στην κατηγορία «σχολικές τσάντες». Για
κάθε συναλλαγή με κάρτα Visa θα υπάρχει αυτόματα
έκπτωση 20%. Το μέγιστο ποσό της έκπτωσης ανά πα-
ραγγελία είναι τα 40 ευρώ.

Θετικές εξελίξεις για το 
συλλογικό σήμα «Μacedonia»
Το επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανώς και εντός του
φθινοπώρου, εκτιμάται ότι θα έχει πλέον κλείσει στο
Αλικάντε της Ισπανίας η διαδικασία οριστικής κατο-
χύρωσης του σήματος «Μacedonia the GReat» για το
σύνολο και των 38 κλάσεων ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών, για τις οποίες ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων
(ΣΕΒΕ) κατέφυγε στο γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτη-
σίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Στις 16 Αυ-
γούστου, το εδρεύον στο Αλικάντε EUIPO κατοχύρω-
σε το σήμα για τις 27 από τις 38 κλάσεις προϊόντων και
υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες 11 κλάσεις είχαν εξαιρεθεί
προσωρινά όταν εταιρεία από τη Βόρεια Μακεδονία
άσκησε ανακοπή του συλλογικού σήματος του ΣΕΒΕ,
καταθέτοντας ένσταση στο γραφείο Διανοητικής Ιδιο-
κτησίας της Ε.Ε. Ωστόσο, το γραφείο έλαβε προ ημε-
ρών απορριπτική της ένστασης απόφαση, γεγονός
που ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες θετικές εξε-
λίξεις.

Αττικές Εκδόσεις: Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.
Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική

Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά
την 26η Αυγούστου 2021 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο ορίστηκε με απόφα-
ση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
26/8/2021, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να
ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού,
λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό των τριών ανεξάρτητων
μελών από τη Γ.Σ. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα,
ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του
ως ακολούθως: Θεοχάρης Φιλιππόπουλος πρόεδρος,
μη εκτελεστικό μέλος, Enrico Vigano αντιπρόεδρος,
εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Πανόπουλος διευθύνων
σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Carlo Luigi Mandelli
μέλος, μη εκτελεστικό, Alessandro Edoardo Franzosi
μη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Ελένη-Άννα
Κυρκιλή ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
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Attica Bank: Στην Ellington 
το 69% των μετοχών 
της Thea Artemis

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια
των ανακοινώσεων της 27/4/2021 και της
14/5/2021 και αναφορικά με την τιτλοποίηση
«Ωμέγα», ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η πώληση
του 69% των μετοχών της Thea Artemis Financial
Solutions (TAFS), εκ των οποίων 49% ιδιοκτησίας
της εταιρείας DDM AG και 20% της Attica Bank, σε
εταιρεία της Ellington Solutions S.A. που είχε
καταστεί προτιμητέος επενδυτής, στο πλαίσιο
πραγματοποίησης σχετικής διαδικασίας προ-
σφορών. Από την ανωτέρω συναλλαγή, το κέρδος
για την τράπεζα εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1
εκατ. ευρώ. Η επίδραση της συναλλαγής αυτής
στη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέ-
σματα της τράπεζας θα απεικονιστεί στις ενδιά-
μεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της
30ής Σεπτεμβρίου 2021.

CITY College: Το ευρωπαϊκό 
campus του University 
of York Europe
Έπειτα από μια πορεία 30 χρόνων ως διεθνές εκ-
παιδευτικό ίδρυμα που συνδέει τη Μεγάλη Βρε-
τανία με τη χώρα μας, τη Νοτιοανατολική Ευρώ-
πη και τον κόσμο, το CITY College ανακοίνωσε
ότι είναι πλέον το ευρωπαϊκό campus ενός κο-
ρυφαίου βρετανικού πανεπιστημίου, του Πανε-
πιστημίου του York, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το
CITY College, University of York Europe Campus
είναι η φυσική παρουσία του Πανεπιστημίου του
York στην Ευρώπη και αναπόσπαστο τμήμα του.
Είναι ένα μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με
κέντρο τη Θεσσαλονίκη και προγράμματα σε
οκτώ χώρες, με διεθνή χαρακτήρα που παρέχει
στη μετά-Brexit εποχή τη φοιτητική και εκπαι-
δευτική εμπειρία, τα προγράμματα σπουδών και
την παράδοση ενός διακεκριμένου βρετανικού
πανεπιστημίου.

CIMC: Σε ύψος-ρεκόρ τα κέρδη 
από τα εμπορευματοκιβώτια

Ο όμιλος εταιρειών China International Marine
Containers, που έχει ηγετική θέση στην παραγω-
γή εμπορευματοκιβωτίων, κατέγραψε απόδοση
ρεκόρ στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς,
με δεδομένη την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση
ναυτικών εμπορευματοκιβωτίων. Τα έσοδα του
αναφερόμενου εταιρικού ομίλου έφτασαν στα
11,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο πρώτο εξάμηνο
του χρόνου, καταγράφοντας ετήσια αύξηση
85,6%, σύμφωνα με την αναφορά του CIMC για το
πρώτο εξάμηνο.



ΤΡΙΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP PORTSS28
Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Γ
ια το κακούργημα του ομαδικού βιασμού
αναμένεται να απολογηθεί σήμερα στον
ανακριτή ο 27χρονος Πορτογάλος αμυν-
τικός των «ερυθρόλευκων» Ρούμπεν

Σεμέδο, μετά την καταγγελία μιας ανήλικης σε βά-
ρος του, ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου την πα-
ρέσυρε στο σπίτι του και τη βίασε μαζί με έναν
40χρονο άνδρα νιγηριανής καταγωγής, ο οποίος
συνελήφθη χθες το μεσημέρι.
Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο ποδο-
σφαιριστής φέρεται μαζί με έναν 40χρονο Νιγη-
ριανό, που εμφανίσθηκε ως μάνατζέρ του, να την
παρέσυρε στο σπίτι του, όπου και τη βίασαν. Το πε-
ριστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 28ης Αυγού-
στου, όταν η 17χρονη συναντήθηκε με τον Σεμέδο
σε κλαμπ στον Ωρωπό και μετά τη διασκέδαση ο
Πορτογάλος πήρε την κοπέλα με το αυτοκίνητό του
και τη μετέφερε στο σπίτι του, στη Γλυφάδα, όπου

και τη βίασαν μαζί με τον 40χρονο φίλο του. 
Το κορίτσι, σοκαρισμένο, όταν επέστρεψε σπίτι
του, εξιστόρησε στη μητέρα του τι πέρασε στο σπίτι
του παίκτη της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας.
Εν συνεχεία μάνα και κόρη μετέβησαν στο Αστυ-
νομικό Τμήμα του Βύρωνα, όπου κατήγγειλαν
στους αστυνομικούς τόσο τον Σεμέδο όσο και τον
40χρονο φίλο του. Ακολούθως, την υπόθεση ανέ-
λαβε το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Ασφά-
λειας Αττικής, που προχώρησε την Κυριακή στη
σύλληψη του ποδοσφαιριστή, στον οποίο ο εισαγ-
γελέας Πρωτοδικών της Αθήνας απήγγειλε το κα-
κούργημα του ομαδικού βιασμού (άρθρο 336 παρ. 3
ΠΚ), κατηγορία με την οποία βαρύνεται και ο
40χρονος Νιγηριανός, που καταγγέλθηκε επίσης
από το θύμα.
Ο 27χρονος Πορτογάλος έλαβε προθεσμία για να
απολογηθεί σήμερα το πρωί, ενώ ο ανακριτής προ-

χώρησε άμεσα χθες στην έκδοση εντάλματος σύλ-
ληψης εναντίον του Νιγηριανού.
Πάντως, σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του
χθες στους δημοσιογράφους, ο Σεμέδο αρνείται
την κατηγορία του βιασμού και εμφανίζεται παρα-
πλανημένος από τη 17χρονη, η οποία τον… έπεισε
ότι είναι μεγαλύτερη σε ηλικία κατά δύο χρόνια.
«Αν τη δείτε και εσείς, θα μου πείτε αν μοιάζει με
17 ή 23-24 ετών. Πρόκειται για μια παρέα που ήταν
μαζί επί 15 ώρες - είναι αδιανόητο να καταγγέλθη-
καν αυτά».
Κατά τον συνήγορό του Σταύρο Γεωργόπουλο,
υπάρχουν στοιχεία ακλόνητα που αποκλείουν την
καταγγελία, ενώ έμμεσα μίλησε για συναίνεση του
θύματος, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Σκε-
φτείτε όταν αποχωρήσουμε από τα δικαστήρια της
Ευελπίδων, μετανιωμένος που εκτέθηκα, να σας
καταγγείλω ότι πήρατε τη δήλωσή μου με βία...».

Δίωξη για ομαδικό 
βιασμό στον Σεμέδο 

Το αμαρτωλό 
παρελθόν… 
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρούμπεν Σεμέδο
απασχολεί τη Δικαιοσύνη. Τον Οκτώβριο του 2017
συνελήφθη έπειτα από καταγγελία γυναίκας που
υποστήριξε ότι είχε δεχθεί επίθεση με σπασμένο
μπουκάλι από τον ποδοσφαιριστή. Τον Νοέμβριο
του ίδιου χρόνου ανακρίθηκε από την Αστυνομία
ως ύποπτος για επίθεση -υπό την απειλή όπλου-
σε υπάλληλο γνωστού νάιτ κλαμπ της πόλης. Η
έρευνα αποκάλυψε πως είχε εκνευριστεί, καθώς
του έλεγαν πως το νυχτερινό κέντρο έχει κλείσει
και πρέπει να φύγει, ενώ εκείνος ήθελε να μείνει
κι άλλο. Οι Αρχές έψαξαν το σπίτι του. Το όπλο δεν
το βρήκαν και τον άφησαν ελεύθερο. 
Τον Φεβρουάριο του 2018 έκανε τρεις τις συλλή-
ψεις. Αυτήν τη φορά στο κρατητήριο βρέθηκε και
ο ξάδελφος με τον φίλο του. Είχαν επιτεθεί σε
έναν άνδρα, τον απήγαγαν, τον μετέφεραν στο
υπόγειο του σπιτιού του Σεμέδο, όπου τον έδεσαν
σε μια καρέκλα, τον χτύπησαν με ρόπαλο του
μπέιζμπολ και τον απείλησαν πως θα του κόψουν
τα δάχτυλα. Μετά πήραν τα κλειδιά του διαμερί-
σματός του, πήγαν σε αυτό και πήραν -μεταξύ άλ-
λων- 24.000 ευρώ, ρολόγια και έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Πέρασε στη φυλακή 142 ημέρες,
προτού αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 30.000 ευ-
ρώ. Τον Ιούλιο του 2020 παραδέχθηκε τις κατηγο-
ρίες της απαγωγής, της ληστείας και της παράνο-
μης κατοχής όπλου. Εξαιτίας αυτού του γεγονό-
τος δεν μπορεί να επιστρέψει στην Ισπανία έως το
2028.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Ρούμπεν Σεμέδο,
που ξανακλήθηκε από τον Φερνάντο Σάντος στην
Εθνική Πορτογαλίας, έπεσε σε δυσμένεια τόσο
από τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρι-
νάκη όσο και από τον συμπατριώτη του προπονητή
Πέδρο Μαρτίνς, καθότι θεωρήθηκε ο βασικός
υπεύθυνος του αποκλεισμού από τη βουλγαρική
Λουντογκόρετς στο Champions League. Τον
έβγαλαν προς πώληση και η αγγλική Γουλβς τον
απέρριψε λόγω του ποινικού του παρελθόντος. 
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Ε
ντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Κώστας
Τζούνης στους Παραολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκιο, καθώς έστειλε τον δίσκο

στα 42.86μ., που αποτελεί πανευρωπαϊκό ρε-
κόρ, αλλά δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο
των μεταλλίων και πήρε τελικά την 4η θέση. Ο
αγώνας ήταν συγκλονιστικός, με τον Βραζιλιά-
νο Μπατίστα να κάνει Παραολυμπιακό ρεκόρ
(45.59μ.) και να παίρνει αυτός το χρυσό μετάλ-
λιο. Ασημένιος ο Ινδός Κατουνίγια και χάλκι-
νος ο Κουβανός Ντίας Αλντάνα. Έτσι, δεν μπό-
ρεσε η Ελλάδα να πανηγυρίσει ένα ακόμα με-
τάλλιο, έχοντας πέντε μέχρι τώρα, τέσσερα
χάλκινα (δυο στην κολύμβηση με τους Τσαπα-
τάκη, Μιχαλεντζάκη, ένα στην άρση βαρών με
τον Μπακομήτρο και ένα στην ξιφασκία με τον
Τριανταφύλλου) και ένα ασημένιο (με τον Θα-
νάση Κωνσταντινίδη στην κορύνα F32). 

Ο Λέο Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Ρεμς και αποθεώθηκε
ακόμα και από τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας. Μπήκε αλλαγή στο 66’ στη θέση του Νεϊμάρ, έκα-
νε και πάλι τα μαγικά του, αλλά αντιμετώπισε πολλές φορές τη σκληράδα των αμυντικών της Ρεμς,
υπό την ανοχή του διαιτητή. Η Παρί νίκησε 2-0 με δυο γκολ του Εμπαπέ.

Τρομερός αλλά άτυχος ο Τζούνης Πήρε Βιτάλ ο ΠΑΟ 
περιμένει Παλάσιος

Ο Παναθηναϊκός, που για όγδοο σερί ματς προ-
ετοιμασίας δεν νίκησε, καθώς ήρθε ισόπαλος 1-1
με τον Αστέρα Τρίπολης στη «Λεωφόρο», έφερε
τον Βραζιλιάνο μέσο Ματέους Βιτάλ, 20 ετών, από
την Κορίνθιανς, με συστάσεις του άλλοτε άσου
των «πρασίνων» και αρχηγού της εθνικής Βραζι-
λίας, Ζιλμπέρτο Σίλβα. Σε πολύ καλό δρόμο είναι
και η μεταγραφή του Αργεντινού εξτρέμ Σεμπά-
στιαν Παλάσιος.

Μεταγραφικός 
πυρετός στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ απέκτησε δανεικό με οψιόν αγοράς τον
Ελβετό διεθνή μέσο Στίβεν Ζούμπερ με οικονομι-
κή υπέρβαση 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ταυτόχρο-
να, είναι κοντά στην απόκτηση του συμπατριώτη
του μέσου Ντάρκο Γέφτιτς της Ρούμπιν Καζάν.
Στο φιλικό με τον Βόλο, ωστόσο, η ΑΕΚ προβλη-
μάτισε χάνοντας 4-3 στο «Πανθεσσαλικό».

Τον Βραζιλιάνο Παστόρε
«χτυπάει» ο ΠΑΟΚ!

Οργασμός μεταγραφών στον ΠΑΟΚ. Απέκτησε
τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ Σίνκλεϊ δανεικό
από την Ντιναμό Κιέβου και τον Ρουμάνο αριστε-
ρό εξτρέμ Αλεξάντρου Μίτριτα από τη Νιου Γιορκ.

Χτύπησε και «μεγάλη πόρτα», τον Αργεντι-
νό διεθνή επιθετικό Χαβιέ Παστόρε, που
έμεινε ελεύθερος από τη Ρόμα και πε-
ριμένει. Εναλλακτική λύση, ο άλλοτε

παίκτης του «δικεφάλου του βορρά»,
Ισπανός Λούκα Πέρεζ.

Τέλος ο Μανωλάς 
για τον Ολυμπιακό

Μια ανάρτηση του Κώστα Μανωλά στα social
media έβαλε τέλος στα μεταγραφικά σενάρια με-
ταγραφής του στον Ολυμπιακό. «Φόρτσα Νάπολι,
για πάντα», έγραψε μετά την εκτός έδρας νίκη 2-1
των Ναπολιτάνων επί της Τζένοα. Ο Ολυμπιακός,
πάντως, πήρε κεντρικό μπακ τον 19χρονο Καμε-
ρουνέζο Κινκούε από την Ίντερ Β’. 

Θλίψη για τον θάνατο του Ζακ Ρογκ
Θλίψη στον αθλητικό κόσμο προκάλεσε ο θάνατος του πρώην προέδρου της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Ζακ Ρογκ, σε ηλικία 79 ετών. Ήταν πρό-
εδρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, που κατά την τελετή
λήξης είχε συγκινήσει το πανελλήνιο με τη φράση «ευχαριστούμε Αθήνα,
ευχαριστούμε Ελλάδα».
Ο Βέλγος γιατρός (ορθοπεδικός) υπήρξε αθλητής του ράγκμπι και της κω-
πηλασίας. Μάλιστα είχε λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες και συγκε-
κριμένα το 1968, το 1972 και το 1976. Τη θλίψη της για τον θάνατο του Ζακ
Ρογκ εξέφρασε η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. «Έφυγε ένας μεγάλος
φίλος της Ελλάδος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Μαγεία 
και… ξύλο 
στον Μέσι



P
O
L
IT
IC
A
L
G
O
S
S
IP

ΤΡ
ΙΤ

Η
 3

1
 Α

Υ
Γ

Ο
Υ

Σ
Τ
Ο

Υ
 2

0
2

1

• Αποκλειστικό: Η Αντελίνα Βαρθα-

κούρη και το «ΣΚ Family» δεν χωρά-

νε στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ με

πιθανότερο σενάριο να κάθεται σπίτι

της και να πληρώνεται.
•Δημόσια ερωτική εξομολόγηση
της Δανάης Μιχαλάκη στον σύζυ-
γό της Γιώργο Παπαγεωργίου: «Α
ναι, ξέχασα να σου πω πως τα στά-
χυα είναι χρυσά κι απέραντα, γιατί
σ’ αγαπώ».

• Η Μαρία Ηλιάκη επέστρεψε στην

Αθήνα για την πρεμιέρα της στο

Mega με την Κατερίνα Καραβάτου.
•Οι «Melisses» και οι «Onirama»
τραγούδησαν στο γαμήλιο πάρτι
του Μύρωνα Στρατή και της Κατε-
ρίνας Ζαρπάδα.

• Παραμυθένιος γάμος για τη διε-

θνούς φήμης σχεδιάστρια Μαίρη

Κατράντζου και τον διακεκριμένο

καθηγητή Νευρολογίας Μάριο Πολί-

τη στις Σπέτσες.
•Έλενα Ασημακοπούλου: Κάλεσε
την Αστυνομία για να σωθεί από
επίμονο θαυμαστή!

• «Σ’ αγαπώ και μου λείπεις», έγρα-

ψε στο Instagram η Μαρία Βοσκο-

πούλου, σαράντα ημέρες από τον θά-

νατο του πατέρα της, Τόλη Βοσκό-

πουλου.
•Χριστόφορος Παπακαλιάτης -
Κλέλια Ανδριολάτου: Διακοπές
στους Παξούς! «Ήρθε να μας τρε-
λάνει», σχολίασε ο ηθοποιός.

• Στο Παρίσι βρίσκεται η Σταματίνα

Τσιμτσιλή και έπεσε πάνω στην αυτο-

κινητοπομπή του Γάλλου προέδρου

Εμανουέλ Μακρόν.
•Χλιαρή η κυριακάτικη μαγνητο-
σκοπημένη πρεμιέρα του «Big
Brother» με τηλεθέαση 22,4%. Σο-
καριστική, ωστόσο, η εξομολόγη-
ση της παίκτριας Γιώτας Μυλωνά
για τη δολοφονία του συντρόφου
της.
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Α
ντιδράσεις και δυσαρέσκεια από μερίδα
κατοίκων του ιστορικού κέντρου προκά-
λεσαν τα κυριακάτικα γυρίσματα του τρί-
του κύκλου της ξένης δημοφιλούς σειράς

«Jack Ryan» που υπογράφει η χολιγουντιανή εται-
ρεία παραγωγής Studio Paramount Pictures. Οι
κλειστοί δρόμοι, η φασαρία των τηλεοπτικών συνερ-
γείων, το στήσιμο σκηνικών, η δύσκολη μετακίνηση
αλλά και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που επέβαλαν
οι αστυνομικές Αρχές προκάλεσαν αγανάκτηση σε
οδηγούς και πολίτες. 

Στέλεχος της παραγωγής από την ελληνική πλευρά
που συμμετέχει στο ξένο project, φανερά δυσαρε-
στημένος, μίλησε στην «Political» και καταδίκασε τέ-
τοιες λυπηρές συμπεριφορές. «Είναι κατανοητό πως
κάτοικοι της περιοχής όπου έγιναν τα γυρίσματα ξε-
βολεύτηκαν. Όμως δεν περιμέναμε τέτοιες αντιδρά-
σεις. Εισπράξαμε χαμόγελα και συγχαρητήρια από
Αθηναίους, όμως υπήρξαν και εκείνοι που διαμαρ-
τυρήθηκαν έντονα… Δεν επιθυμώ να το σχολιάσω,
πάντα όμως να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας
πως τέτοιες υπερπαραγωγές είναι προς όφελος της
χώρας μας», δήλωσε η αξιόπιστη πηγή που επιθυ-
μούσε να κρατήσει την ανωνυμία του λόγω του συμ-
βολαίου εχεμύθειας που έχει υπογράψει με την
Paramount. Για τον ίδιο λόγο αρνήθηκε να αποκαλύ-
ψει αν ο διάσημος πρωταγωνιστής της σειράς Τζον
Κρασίνσκι βρίσκεται ή αναμένεται να φτάσει στη χώ-
ρα μας.

Χθες, Δευτέρα, τα θηριώδη φορτηγά με το πανά-
κριβο οπτικοακουστικό υλικό, τις κάμερες και τους
γερανούς μεταφέρθηκαν στην Πύλη Ε2 του λιμένος
Πειραιά όπου για τρεις ημέρες ο χώρος θα αποκλει-
σθεί λόγω γυρισμάτων, όπως επίσης και συγκεκρι-
μένες γειτονιές στο Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα. 

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στις 30, 31
Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου 2021, μεταξύ 21.00-
06.00, θα διεξαχθούν κινηματογραφικά γυρίσματα»,

ανακοινώθηκε στα social media από εγχώρια βοη-
θητική εταιρεία παραγωγής, προσθέτοντας: «Ζητάμε
προκαταβολικά συγγνώμη για οποιαδήποτε ενόχλη-
ση προκύψει κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας
στην περιοχή και σας ευχαριστούμε προκαταβολικά
για την κατανόησή σας».

Μετά τον Πειραιά, σειρά έχει ο Δήμος Λαυρίου.
Πρωταγωνιστές και συνεργεία θα στρατοπεδεύσουν
στην παραλία Βαμβακούση κοντά στον ναό του Πο-
σειδώνα, σε μια από τις όμορφες και όχι ιδιαίτερα
γνωστές ακτές της Αττικής. Ωστόσο το ακριβές ση-
μείο, όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, αφορά την
παραλία Port Arthur με προγραμματισμένες σκηνές
για τις 13, 14, 15 Σεπτεμβρίου, αποκλείοντας την πρό-
σβαση λουόμενων και οχημάτων στην περιοχή. Θα
υπάρχει φύλαξη και συνεργείο για την εύκολη προ-
σέγγιση των λουόμενων στην ακτή Ασημάκη.

Ενθουσιασμός αλλά και… 
γκρίνια για τον «Jack Ryan» 

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο

Η «Political» βρέθηκε στα κυριακάτικα
γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς στο
κέντρο της Αθήνας...

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Γέλια στα backstages
«Πολύ ρουζ βάζεις, Βιβή!» ακούστηκε η
φωνή της Χαρούλας Αλεξίου από την άκρη
του καμαρινιού και τα κορίτσια ξέσπασαν
σε γέλια. Έτσι χαρούμενα περνάνε στα
backstage της παράστασης «Ιφιγένεια εν
Ταύροις» οι νεαρές ταλαντούχες δεσποινί-
δες του Χορού, με τη σημαντική Ελληνίδα
τραγουδίστρια να τους δίνει συμβουλές
αγάπης, όπως φαίνεται και στη φωτογρα-
φία που δημοσίευσε η πρωταγωνίστρια στο
Instagram. 

Ατίθασος ο γιος 
του Άκη Πετρετζίκη
Ο δύο μηνών Άκης τζούνιορ στις
πρώτες οικογενειακές διακο-
πές, έβγαλε νοκ άουτ τους διά-
σημους γονείς του. «Του πήραμε
γυαλάκια, μαγιουδάκι και μία μι-
κρή φουσκωτή πισινούλα… πού
να ξέραμε… Μας γλέντησε κα-
νονικά το τσουρεκάκι μας!»,
αποκάλυψε ο Άκης Πετρετζίκης
ποζάροντας στην πισίνα με την
αγαπημένη του Κωνσταντίνα Πα-
παμιχαήλ. Το Instagram έδειξε
κατανόηση(!) αλλά υποκλίθηκε
στους κοιλιακούς και στο τα-
τουάζ κουκουβάγια του διάση-
μου σεφ.

GOSSIP
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Σαρώνει στο πόκερ
Η Χριστίνα Ορφανίδου, η επαγγελματίας παίκτρια πόκερ που γνωρί-
σαμε στο περσινό «Big Brother», σαρώνει στις πράσινες τσόχες! Η
hot καλλονή μοιράζεται το ίδιο χόμπι με τον Αντώνη Ρέμο και πιθα-
νότατα υψηλά κέρδη, δηλώνοντας στο διαδίκτυο έτοιμη για νέες
προκλήσεις και επιστροφή στην τηλεόραση: «Καλή ποκερική σεζόν
να έχουμε αλλά και τηλεοπτική και ραδιοφωνική και ιντερνετική, s-
tay tuned! Τα καλύτερα έρχονται!».

Σ
την πολυτελή έπαυλη της Επιδαύρου συνεχίζουν τις διακοπές
τους ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη μαζί με τις κόρες
τους. Τις τελευταίες ημέρες φιλοξενούν την αδελφή της πα-

ρουσιάστριας, η οποία απαθανάτισε τον γιο του Γιάννη Πάριου να
κοιμάται του καλού καιρού μέσα στην πισίνα. «Έχεις βάλει το blue-
tooth ηχειάκι και παίζει, τα παιδιά σου πιο κει παίζουν, ο ήλιος καίει,
και γέρνεις λίγο το κεφάλι για να χαρείς τις διακοπές - που είχες να
κάνεις από το καλοκαίρι του 2019! (...) Λίγη ώρα πιο μετά η Άννα
Μαρία Τελώνη, η κουνιάδα σου, σου στέλνει αυτή τη φωτογραφία!
Ναι, με πήρε ο ύπνος στο νερό και μου έτρεχαν και τα σάλια. Προ-
φανώς είχα ανάγκη από ξεκούραση ενώ ξεκουραζόμουν!» παραδέ-
χτηκε με χιούμορ ο τραγουδιστής στο Instagram.

Η επιτομή της θερινής
ραστώνης

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Βόλτα με τα δίδυμα

Θετική η Διδασκάλου 
στον κορονοϊό

Από την ημέρα άφιξης των κοριτσιών του, ο Σά-
κης Τανιμανίδης αποδεικνύεται ο καλύτερος
φρέσκος μπαμπάς της showbiz. Ο παρουσιαστής
μοιράζεται τις δίδυμες οικογενειακές ευθύνες
με τη σύζυγό του Χριστίνα Μπόμπα, απολαμβά-
νοντας από κοινού τον νέο τους ρόλο. Το ερωτευ-
μένο ζευγάρι αντικατέστησε τις άλλοτε ξέγνοι-
αστες βραδινές εξόδους του με τις βόλτες στη
γειτονιά, σπρώχνοντας τα καροτσάκια κάτω από
τον απογευματινό ήλιο. Όσο για την influencer,
μέρα με τη μέρα ξαναβρίσκει τη φόρμα της.

Φρέναραν απότομα τα γυρίσματα της σειράς
«Άγριες Μέλισσες» όταν σε ένα από τα τακτικά
rapid test που υποβάλλονται οι πρωταγωνιστές,
η τηλεοπτική Μυρσίνη βγήκε θετική: «Τελικά
περνάω Covid. Ήθελα να το μάθετε εσείς πρώτοι.
Μην ανησυχείτε, το περνάω σχετικά ελαφρά, αλ-
λά με υψηλό πυρετό. Καλή αντάμωση, θα τα πού-
με πολύ σύντομα από κοντά», αποκάλυψε η Κα-
τερίνα Διδασκάλου ανακοινώνοντας την αναβο-
λή των θεατρικών εμφανίσεών της με το έργο «Η
πόρνη από πάνω» μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου.



Μ
ετά τη μεγάλη συζήτηση που άνοιξε
για την εξέλιξη της πανδημίας στη
χώρα, πλέον είναι σαφές ότι τα παιδιά
κινδυνεύουν και αυτά από τον κορο-

νοϊό, σε μικρότερο βαθμό από τους ενήλικες, αλ-
λά μπορούν να προσβληθούν και να μεταδώσουν
τον ιό στην κοινότητα. Η Εθνική Επιτροπή Εμβο-
λιασμών της χώρας μας, αφού μελέτησε όλα τα
επιστημονικά δεδομένα, συνιστά τον εμβολιασμό
έναντι της Covid-19 των παιδιών ηλικίας άνω των
12 ετών.

Η Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανι-
κού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ) με τη βοήθεια της παιδιά-
τρου, αναπληρώτριας διευθύντριας Α’ Παιδιατρι-
κής Κλινικής, υπεύθυνης Διαβητολογικού Κέν-
τρου Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»,
Ανδριανής Βαζαίου, μας λύνουν όλες τις απορίες
που αφορούν τον εμβολιασμό των παιδιών. Σύμ-
φωνα με την κα Βαζαίου, ο μαζικός εμβολιασμός
του πληθυσμού είναι η απάντηση στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας και τα εμβόλια έχουν απο-
δειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά. Έχουν χο-
ρηγηθεί πάνω από 4 δισεκατομμύρια δόσεις εμ-
βολίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ μόνο στις
ΗΠΑ έχουν εμβολιαστεί περίπου 10 εκατομμύρια
παιδιά ηλικίας έως 17 ετών. Μέχρι στιγμής, στη
χώρα μας έχει δοθεί σύσταση εμβολιασμού για τα

παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών με το εμβόλιο των
Pfizer-BioNTech, σε δύο δόσεις με διαφορά 3
εβδομάδων. Οι παρενέργειες του εμβολίου είναι

παρόμοιες σε παιδιά και ενήλικες. Το παιδί μετά
τον εμβολιασμό μπορεί να νιώσει πόνο στο σημείο
της ένεσης και να αισθάνεται κούραση, πονοκέ-
φαλο, πονόλαιμο, πόνο στους μυς ή τις αρθρώ-
σεις, ακόμη και χαμηλό πυρετό ή ρίγη. Πρόκειται
για ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες υποχωρούν
μέσα σε 48 ώρες. Οι αλλεργίες στα συστατικά του
εμβολίου είναι σπάνιες. Αν το παιδί έχει σοβαρές
αλλεργίες σε φάρμακα, τροφές, μέλισσες, θα
πρέπει να παραμείνει στον χώρο του εμβολια-
σμού μετά την ένεση για 30 λεπτά, αντί για 15 λε-
πτά που είναι για τον γενικό πληθυσμό. Αν το παιδί
εμφανίσει μετά τον εμβολιασμό πυρετό ή πόνο
στο σώμα, τότε μπορεί να δοθεί ένα ήπιο αναλγη-
τικό ή αντιπυρετικό.

Οι γονείς εκφράζουν ανησυχίες για το αν το εμ-
βόλιο θα μπορούσε να επηρεάσει την εφηβεία ή
τη γονιμότητα, όμως δεν υπάρχει βιολογικά καμία
εύλογη εξήγηση για αυτό και θα πρέπει να γνωρί-
ζουμε ότι το μόριο των εμβολίων mRNA κατα-
στρέφεται μόλις ολοκληρώσει την αποστολή του
και αποβάλλεται από το σώμα. Και ενώ τα παιδιά
νοσούν ήπια, οι γιατροί ανέφεραν έναν αυξανόμε-
νο αριθμό ασθενών με Πολυσυστηματικό
Yπερφλεγμονώδες Σύνδρομο, μια κατάσταση που
φαίνεται ότι συνδέεται με την Covid-19 και είναι
εξαιρετικά σοβαρή.
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Επιμέλεια:
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kpapakosto@yahoo.gr

Ανδριανή Βαζαίου

Εμβόλιο κατά της 
Covid-19 στα παιδιά

Προσοχή στα άτομα 
με διαβήτη
Παρόλο που τα παιδιά και οι έφηβοι με
διαβήτη δεν αντιμετωπίζουν μεγαλύ-
τερο κίνδυνο προσβολής από τον ιό, η
ίδια η φροντίδα του διαβήτη μπορεί να
γίνει πιο περίπλοκη μετά τη μόλυνση
και τη νόσηση από κορονοϊό. Λόγω πι-
θανών ήπιων συμπτωμάτων μετά το
εμβόλιο, είναι σημαντικό τα άτομα με
διαβήτη τύπου 1 να είναι σε εγρήγορ-
ση για τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα
τις πρώτες 24 έως 48 ώρες μετά τη λή-
ψη του εμβολίου. Ενδέχεται να υπάρ-
χει μικρή αύξηση των τιμών του σακ-
χάρου ιδίως σε περίπτωση που εμφα-
νισθεί πυρετός. Ωστόσο, στην πλει-
ονότητα των περιπτώσεων παιδιών με
διαβήτη που εμβολιάσθηκαν δεν ανα-
φέρονται ιδιαίτερες μεταβολές στις
τιμές του σακχάρου. 



ΤΡΙΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP ΩΔΙΑΖ33

Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ο
Έντουαρντ Τόμας Χάρντι είναι Άγγλος
ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγω-
γός. Έκανε το ντεμπούτο του το 2001

στην ταινία δράσης του Ρίντλεϊ Σκοτ «Black
Hawk Down». Άλλες αξιόλογες ταινίες του
Χάρντι είναι η επιστημονικής φαντασίας «Star
Trek: Nemesis» (2002), η «RocknRolla», το βιο-
γραφικό ψυχολογικό δράμα «Bronson», το θρί-
λερ επιστημονικής φαντασίας «Inception», το
αθλητικό δράμα «Warrior», η ταινία κατασκο-
πείας «Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι», τα δρά-
ματα «Lawless» και « Locke», το «The Drop»
και το βιογραφικό γουέστερν θρίλερ «The
Revenant», για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα
για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου. 

Μεταξύ των ρόλων του Χάρντι στην τηλεόρα-
ση περιλαμβάνονται η μίνι σειρά πολεμικού
δράματος της ΗΒΟ «Band of Brothers», η μίνι
σειρά ιστορικού δράματος της BBC «The Virgin
Queen», τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» του ITV, η
δραματική τηλεοπτική σειρά «The Take» του
Sky 1 και η δραματική τηλεοπτική σειρά «Peaky
Blinders» του βρετανικού BBC. Ο Χάρντι έχει
επίσης υποδυθεί ρόλους σε βρετανικές και
αμερικανικές παραγωγές. Ήταν υποψήφιος για
το Βραβείο Ολίβιε για τον ρόλο του ως Σανκ το
2003 στην παραγωγή «Στην Αραβία θα ήμασταν
όλοι βασιλιάδες» και τιμήθηκε το 2003 με βρα-
βείο στα Evening Standard Awards για τις εξαι-
ρετικές εμφανίσεις του. 

Ο Χάρντι γεννήθηκε στο Hammersmith του
Λονδίνου και είναι το μοναδικό παιδί της Άννας
(το γένος Μπάρετ), καλλιτέχνιδας και ζωγρά-
φου, της οποίας η οικογένεια ήταν ιρλανδικής
καταγωγής, και του Έντουαρντ «Τσιπ» Χάρντι,

πεζογράφου και συγγραφέα κωμωδιών. Μεγά-
λωσε στο East Sheen, στο Λονδίνο και σπούδα-
σε στο Tower House School, Reed’s School, και
στο Κολέγιο Duff Miller Sixth Form. Για να εξε-
λίξει τη φιλοδοξία του στην ηθοποιία, ο Χάρντι
αργότερα σπούδασε στο Richmond Drama
School και στη συνέχεια στο Drama Centre
London.

Παντρεύτηκε το 1999 την παραγωγό Σάρα
Γουόρντ. Από το 2003 έως το 2004 συζούσε με
την τότε σχέση του, Λίντα Παρκ, στο Λονδίνο.
Το 2005 γνώρισε στα γυρίσματα της σειράς
«The Virgin Queen» τη βοηθό σκηνοθέτη Ρέι-
τσελ Σπιντ με την οποία απέκτησε έναν γιο το
2008. Ύστερα από τέσσερα χρόνια σχέσης, το
ζευγάρι χώρισε το 2009. Την ίδια χρονιά ο
Χάρντι γνώρισε την ηθοποιό Σαρλότ Ρίλεϊ στα
γυρίσματα της σειράς «Ανεμοδαρμένα Ύψη».
Τον Ιούλιο του 2014 το ζευγάρι παντρεύτηκε
και τον Οκτώβριο του 2015 απέκτησε έναν γιο.
Και οι δυο εμφανίστηκαν στη σειρά «Peaky
Blinders».

Χαρισματικός Παρθένος, με Ερμή και Ήλιο σε
σύνοδο. Η Σελήνη στον Ζυγό τού δίνει γλυκό
πρόσωπο. Η Αφροδίτη στον Λέοντα τον κάνει
αρεστό και τον βοηθά να διακριθεί μεταξύ άλ-
λων. Με Άρη και Δία στον Καρκίνο, χαρακτηρί-
ζεται από εσωστρέφεια. Ο Κρόνος στον Λέοντα
τον κάνει να αφοσιώνεται και να βιώνει αυτό
που υποδύεται. Ο Ουρανός στον Σκορπιό τού
έδωσε ευκαιρίες να διακριθεί ή να δικτυωθεί. Ο
Ποσειδώνας στον Τοξότη τον κάνει είδωλο, λό-
γω και του τετραγώνου με τον Ήλιο του. Ο Πλού-
τωνας στον Ζυγό, μαζί με τη Σελήνη, τον κάνει
πολύ δημοφιλή στα πλήθη.

Κριός
(21/3-20/4)
Να προωθείτε με βεβαιότητα κά-
θε έργο, γνωρίζοντας ότι τα
πράγματα θα λειτουργήσουν
υπέρ σας συν τω χρόνω. Ανα-
πτύξτε το μυαλό σας και οι αντα-
μοιβές σας θα είναι καλύτερες.
Θα προσελκύσετε ευεργετικούς
ανθρώπους και καταστάσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μην ανησυχείτε συνεχώς, προ-
σπαθώντας να αποκτήσετε περισ-
σότερα. Επικεντρωθείτε σε αυτά
που έχετε ήδη. Όσο πιο ισορροπη-
μένα και σταθερά είναι τα συναι-
σθήματά σας, τόσο περισσότερη
ευημερία θα έρθει στη ζωή σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μη φοβάστε να δείτε υπό νέο πρί-
σμα τη ζωή. Πιθανότατα, νέα
πράγματα που έρχονται τώρα και
σας τρομάζουν να καταλάβετε αρ-
γότερα πως έχουν νόημα. Εμπι-
στευθείτε την καρδιά σας. Γνωρί-
ζει την κατεύθυνση που πρέπει να
ακολουθήσετε.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μπορεί οι άνθρωποι γύρω σας
να μη βλέπουν τα πράγματα με
την υπευθυνότητα που θα θέλα-
τε. Καλό είναι να το δείτε όλο αυ-
τό σαν ένα σημάδι ότι ίσως είστε
εσείς αυτοί που πρέπει να πά-
ρουν πρωτοβουλίες. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μην απορρίπτετε κάποιες ευκαι-
ρίες, Λέοντες, ακόμα κι αν φαίνον-
ται αρχικά δύσκολες. Ωστόσο, μη
ρισκάρετε σε χρήμα. Συνειδητο-
ποιήστε ότι η επιτυχία δεν έχει μια
ταμπέλα που δείχνει προς τη σω-
στή κατεύθυνση. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Παρότι υπάρχει μια πολύ επεκτα-
τική ενέργεια μέσα σας που σας
ωθεί να κάνετε διασυνδέσεις με
άλλους, θυμηθείτε ότι… όπου λα-
λούν πολλά κοκόρια αργεί να ξη-
μερώσει. Ωστόσο, μη διστάσετε
να ζητήσετε βοήθεια από κάποιο
άτομο εμπιστοσύνης.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Υπάρχει μια επεκτατική ενέρ-
γεια από την πλευρά σας, που
σας παροτρύνει να επιδιώξετε
την ευημερία σε κάθε πτυχή της
ζωής σας. Πάρτε τον έλεγχο της
κατάστασης και ενεργήστε με
βάση τα συναισθήματά σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Κρατήστε αποφασιστική στάση
με κάποια άτομα, αλλά να είστε
σίγουροι για τις επιλογές σας.
Στην εργασία δώστε ό,τι έχετε.
Εάν κάτι δεν λειτουργεί, δοκι-
μάστε μια διαφορετική προσέγ-
γιση. Μην παραλύετε. Πάρτε τον
έλεγχο της ζωής σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Τα επιχειρήματά σας θα μπορού-
σαν γρήγορα να μετατραπούν σε
λογομαχίες σήμερα. Τα πράγμα-
τα θα μπορούσαν να ξεφύγουν
από τον έλεγχο. Αν αναμετρη-
θείτε με κάποια άτομα, χρειάζε-
ται προσοχή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Όλα φαίνεται να επεκτείνονται
ταυτόχρονα. Μπορεί να είναι δύ-
σκολο να βρείτε μια σταθερή λα-
βή από την οποί να κρατηθείτε.
Προσπαθήστε να μην κατακλυ-
στείτε από φόβο. Κάντε ένα βήμα
τη φορά.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Θα έχετε ένα καταπληκτικό συ-
ναίσθημα επέκτασης και μια αύρα
αισιοδοξίας. Αυτή είναι μία από
εκείνες τις στιγμές που… το μι-
κρόβιο μιας ιδέας μπορεί να με-
γαλώσει και να πραγματοποιηθεί
μπροστά στα μάτια σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Τα πράγματα στροβιλίζονται γύ-
ρω σας και όλα φαίνονται να βρί-
σκονται εκτός ελέγχου. Μην τρο-
μάζετε. Δεν υπάρχει τίποτα που
μπορείτε να κάνετε γι’ αυτό. Αφή-
στε την «καταιγίδα» να κάνει πε-
ράσει μόνη της. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

email: geovrad@hotmail.com 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGOiqGkWzXJmoAp6SqefJnQ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Ο ΠαρθένοςΤομ Χάρντι
15 Σεπτεμβρίου 1977
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Π
ροσπαθώ να φανταστώ τον πρώην μητροπολί-
τη Αμβρόσιο να κραδαίνει στην εκκλησία το
ψεκαστήρι με τον αγιασμό ως το μόνο φάρμα-

κο κατά της αμαρτίας και του κορονοϊού, και δεν τα
καταφέρνω. Κι όμως, το ρεπορτάζ βεβαιώνει ότι αυτό
συνέβη στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη στον Ριόλο
Αχαΐας. Πάνω που τελείωνε η λειτουργία και ο ιερέας
είχε κάνει το εκκλησιαστικού περιεχομένου κήρυγ-
μα, ο πρώην Καλαβρύτων σηκώθηκε και κραδαίνον-
τας κάτι σε ψεκαστήρι, άρχισε να φωνάζει: «Αυτό εί-
ναι το φάρμακο για κάθε αμαρτία και για τον κορο-
νοϊό»! Έγινε σούσουρο, οι Αρχές του τόπου, όπως λέ-
νε, έμειναν άγαλμα, και μόνο ο αντιπεριφερειάρχης
είπε: «Ντροπή», γύρισε την πλάτη και αποχώρησε.

Το περιστατικό είναι μάλλον διαφωτιστικό για τη
σύνθεση όχι του «ρεύματος» των εν Ελλάδι αντιεμ-
βολιαστών, τουλάχιστον όμως για το προφίλ αυτών
που συνέρρευσαν στην πλατεία Συντάγματος και στη
Θεσσαλονίκη. Τα πρόσωπα, ο φανατισμός, τα εθνικά
και θρησκευτικά σύμβολα που επιχείρησαν να οι-
κειοποιηθούν, η κάλυψή τους από γνωστά κέντρα
στήριξης των νέας κοπής «αγανακτισμένων», δεν
αφήνουν πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Άλλο
οι διαφωνίες για την αποτελεσματικότητα των εμβο-
λιασμών, άλλο ο δισταγμός, έστω λόγω του (αδικαιο-
λόγητου, όπως αποδεικνύεται) φόβου παρενεργειών
και άλλο οι τύποι που βάζουν φωτιές σε κάδους, ξη-
λώνουν πεζοδρόμια και πετροβολούν αστυνομικούς.
Τι συνδέει όλους αυτούς τους ανθρώπους, εκτός από
τη θρησκοληψία, τη φανατίλα, τον φόβο και το περι-
θώριο; Η οργή. Όχι ειδικώς για τον κορονοϊό. Για τα
πάντα.

Ο ιατρός, πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας
και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π. Πολάκης ασφαλώς
και δεν έχει ιδεολογική σχέση με τον πρώην μητρο-
πολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιο. Ούτε με τους τύπους

που κράδαιναν εικονίσματα στα επεισόδια της πλα-
τείας Συντάγματος. Έχει, όμως, σχέση με την οργή,
καθώς με αυτή συστηματικά τροφοδοτεί τον δημόσιο
λόγο. Γιατί; Επειδή, εκτός του ότι κατέχει, για τους
πάντες και τα πάντα, τη μία και μοναδική «αλήθεια»,
ξέρει καλά πως μόνο στις δεξαμενές των «αγανακτι-
σμένων» τα όσα υποστηρίζει μπορούν να επιπλεύ-
σουν. Με τις απόψεις του για τα εμβόλια και τους εμ-
βολιασμούς ίσως κάποιος διαφωνήσει, αλλά, ως
προσωπικές, θα τις σεβαστεί. Όμως, οι απόψεις του
Π. Πολάκη ως βουλευτή και κομματικού στελέχους
δεν δεσμεύουν μόνο τον ίδιο. Δεσμεύουν τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όσο και αν η Κουμουνδούρου προσπαθεί να τις
τινάξει από πάνω της. Εξίσου δεσμευτικοί για το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο βίαιος λό-
γος και ο προκλητικός τρόπος του. Οι ρήσεις (τα γρα-
πτά του, μάλλον) περί «χούντας», «ιεράς εξέτασης»
και «Μητσοτακικού κράτους» που χρησιμοποίησε
εναντίον του κοσμήτορα της Ιατρικής του ΑΠΘ επει-
δή τόλμησε να εγκαλέσει γνωστό αντιεμβολιαστή
καθηγητή της σχολής, δεσμεύουν τον ΣΥΡΙΖΑ σε δι-
χαστική γραμμή. Όπως και οι χαρακτηρισμοί «αι-
σχροί», «πληρωμένα αμόρφωτα υποκείμενα», «οπα-
δοί του σκοταδισμού» και πάει λέγοντας.

Βεβαίως, ο βουλευτής Χανίων ισχυρίζεται ότι αυ-

τός, κατά την άποψή του, είναι ο καλύτερος τρόπος για
να στραφεί εναντίον όσων θεωρεί ως δίωξη της «επι-
στημονικής σκέψης». Δεν μένει παρά να το βεβαι-
ώσει και το κόμμα του που, είναι αλήθεια, προσπάθη-
σε να τον συγκρατήσει και να του επιβάλει σιωπητή-
ριο. Όχι επειδή τον αποδοκιμάζει ως εξ αριστερών
τροφοδότη του αντιεμβολιστικού ρεύματος. Ούτε
επειδή τηρεί αποστάσεις από την εκφορά του απειλη-
τικού και διχαστικού λόγου που, ως πρόσφατα, εξέ-
φραζε το σλόγκαν «Ή εμείς ή αυτοί». Ο ΣΥΡΙΖΑ επι-
χειρεί να «μαζέψει» τον βουλευτή του και πρώην
αναπληρωτή υπουργό Υγείας μόνο και μόνο για να
παύσει να βλάπτει το συναινετικό, εσχάτως, προφίλ
που θέλει να φιλοτεχνήσει και να αντιπολιτευτεί την
κυβέρνηση με άλλο, από το πολάκειο ύφος. 

Όμως, αυτό που στο τέλος μένει, εκτός από τον
Μεσαίωνα τον οποίο ο πρώην Καλαβρύτων θέλει να
επιβάλει στις εκκλησίες όπου ανενόχλητος αλωνίζει
αλλά και τον διχασμό που ένας βουλευτής επιχειρεί,
είναι ο φανατισμός. Θρησκευτικός ή κομματικός, μι-
κρή σημασία έχει. Το αποτέλεσμα είναι ότι, μαζί με
την εντέχνως καλλιεργούμενη πόλωση, κρατούν πί-
σω ολόκληρη την κοινωνία την ώρα που πρέπει να
ομονοήσει και να τρέξει. Το κρίσιμο στοίχημα των
επόμενων εβδομάδων είναι το τρίπτυχο: επιτάχυνση
των εμβολιασμών, διαχείριση της επιστροφής από
τις διακοπές ώστε να μην εξαπλωθεί η πανδημία,
ομαλό άνοιγμα σχολείων και σχολών. Παράλληλα, θα
πρέπει να εξεταστούν όλα τα δεδομένα και να λη-
φθούν αποφάσεις για την τρίτη δόση των εμβολια-
σμών αλλά και την πιθανή επέκτασή τους προς υπε-
ράσπιση της δημόσιας υγείας. Όσοι δεν κατανοούν
τα προβλήματα και τις προκλήσεις αυτές, ας κατέ-
βουν και την επόμενη εβδομάδα σε διαδήλωση. Πα-
ρέα με τον Αμβρόσιο και τον Πολάκη. Αλλά να ψεκα-
στούν μόνο. Και να μη σπάσουν πεζοδρόμια.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Όσο και αν ο Αλ. Τσίπρας
προσπαθεί να «μαζέψει» τον
βουλευτή Χανίων, ο διχαστικός
λόγος του στοιχειώνει τον
ΣΥΡΙΖΑ. Όπως το ψεκαστήρι 
του Αμβρόσιου διασύρει 
την Εκκλησία...

Το ψεκαστήρι του Αμβρόσιου και ο Π. Πολάκης


