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Τ
ελικά είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος
πού το πάει με αυτή την τακτική ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλεί-
νει η κυβέρνηση την αγορά, ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει

που την κλείνει. Την ανοίγει την αγορά, πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ
φωνάζει που την ανοίγει. Λένε υπουργοί της κυβέρνη-
σης για Πάσχα στο χωριό; «Όχι», λέει η αξιωματική αν-
τιπολίτευση, «με τέτοια κρούσματα θα έχουμε νέα
Θεσσαλονίκη». Λέει «όχι» στη μεγάλη έξοδο η κυβέρ-
νηση; «Ο Μητσοτάκης φταίει που δεν κάνουμε Πάσχα
στο χωριό».

Τελευταίο επεισόδιο στο αντιπολιτευτικό βέρτιγκο
ήταν η υπόθεση με το ακαταδίωκτο των επιστημόνων
που συμμετέχουν στις επιτροπές για τον Covid-19. Για
να είμαστε δίκαιοι, η κυβέρνηση έκανε λάθος στη στιγ-
μή που έφερε την περιβόητη πλέον τροπολογία. Θα
έπρεπε να την έχει φέρει από την αρχή που συστάθη-

καν οι επιτροπές. Θα μας πείτε τώρα ότι δεν μπορούσε
τότε κάποιος να προβλέψει τι θα ακολουθούσε. Ούτε,
φυσικά, ότι θα υπήρχαν… ψεκασμένοι που θα απει-
λούσαν με μηνύσεις και αγωγές.

Ας έρθουμε, όμως, στην ουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δια-
φωνεί με την προστασία των ειδικών. Τουλάχιστον αυ-
τό λέει. Έλα, όμως, που αυτά που λέει έχουν τεράστια
απόσταση με αυτά που πράττει. Αφού στην αρχή αμφι-
ταλαντεύτηκε σχετικά με το ποια στάση πρέπει να
κρατήσει, αποφάσισε όχι να καταψηφίσει την τροπο-
λογία, αλλά να απόσχει από αυτήν. Η απόλυτη υποκρι-
σία. Χρειάστηκε να περάσουν ώρες για να εμφανιστεί
ο κ. Τσίπρας και να πει ότι δεν αφορά στους επιστήμο-
νες, αλλά στα πολιτικά στελέχη που συμμετέχουν στις
επιτροπές!

Τότε γιατί δεν την καταψήφισε; Και πραγματικά στην

Κουμουνδούρου πιστεύουν ότι οι αμνηστεύσεις είναι
δύο ταχυτήτων. Δεν αμνήστευσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
συγκεκριμένους που συμμετείχαν σε κρίσιμες αποφά-
σεις; Έχει ακούσει τίποτε για το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ; Τι
έκανε εκεί ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός, ο οποίος
τώρα είναι στα κάγκελα ισχυριζόμενος ότι όλα γίνονται
για να μη διωχθούν πολιτικά στελέχη, τα οποία, εκτός
των άλλων, δεν ψηφίζουν στην επιτροπή και ούτε απο-
φασίζουν όπως και οι ειδικοί. Απλώς εισηγούνται.

Φ
αίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει απόφαση να
κινείται από το ακαταδίωκτο ως κυβέρνηση
στο ακαταλόγιστο ως αντιπολίτευση. Ακόμα

και στην πανδημία ποντάρει στον λαϊκισμό και στην
τακτική «άσπρο - μαύρο». Έτσι πιστεύει ότι θα κατα-
φέρει και πάλι να εξαπατήσει τους πολίτες. Αλλά το δις
εξαμαρτείν...

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ακαταδίωκτο και το ακαταλόγιστο
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Ε
βδομάδα-καμπή σε πολλαπλά
μέτωπα είναι αυτή που ολοκλη-
ρώνεται αύριο για το Μέγαρο
Μαξίμου. Και αν σε πολλούς,

καλόπιστους και μη, το «Μητσοτάκης re-
loaded» των τελευταίων ημερών -τηλεο-
πτικό μήνυμα την Τετάρτη, συνέντευξη
την Πέμπτη και οικονομικές παρεμβά-
σεις-ανάσα για εργαζομένους και επιχει-
ρήσεις- κίνησε υποψίες, δημιουργώντας
συνειρμούς… έκτακτης πολιτικής κινη-
τοποίησης, οι γνωρίζοντες μέσα από το
Μαξίμου απαντούσαν ορθά κοφτά με τη
φράση «back to reality». Όπου reality…
κανονικότητα, εξηγούσαν τα ίδια πρόσω-
πα, χωρίς την προσπάθεια να κρύψουν το
χαμόγελο τους. 

Η ρεαλιστική προοπτική επανόδου σε
μια κατάσταση σταδιακού ξεπαγώματος
της πραγματικής οικονομίας επιτρέπει
στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους επιτε-
λείς τους να ξαναπιάσουν το νήμα από τον
Ιανουάριο του 2020. Να υλοποιήσουν, δη-
λαδή, ανεμπόδιστοι και κατά προτεραι-
ότητα το οικονομικό πρόγραμμα, που τέ-
θηκε υπ’ όψιν των Ελλήνων πολιτών τον
Ιούλιο του 2019 και απέσπασε σχεδόν το
40% του εκλογικού σώματος. Ως εκ τού-
του, οι φορολογικές - ασφαλιστικές ελα-
φρύνσεις, που ανακοινώθηκαν προχθές
Πέμπτη, είναι στην πραγματικότητα μια
εικόνα από τα… πολιτικά προσεχώς της
«γαλάζιας» διακυβέρνησης. Σηματοδο-
τούν, δε, την… επιστροφή στις κεντρικές
προτεραιότητες του προεκλογικού προ-
γράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη,
«πινελιές» του οποίου διαπνέουν και τις
εν μέσω της λαίλαπας του κορονοϊού πα-
ρεμβάσεις της κυβέρνησης. Και προφα-
νώς το… εξερχόμενο έχει συγκεκριμέ-
νους αποδέκτες. Κατ’ αρχάς, τη μεσαία
τάξη. Αυτή στην οποία ο κ. Μητσοτάκης
δεσμευόταν τέτοιες μέρες πάνω κάτω του
2019 στο πρακτορείο Reuters να «επι-
στρέψει όσα της πήρε από την τσέπη ο κ.
Τσίπρας τα τελευταία τέσσερα χρόνια».
Δευτερευόντως, τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ
με την υπόμνηση των πεπραγμένων μιας
ταξικά μυωπικής πολιτικής την περίοδο
2015-2019. 

Όπως το θέτει ανώτερος κυβερνητικός
αξιωματούχος, το πλέγμα των πρόσφα-

των οικονομικών παρεμβάσεων συνιστά
«το πρώτο κεφάλαιο της μετα-πανδημι-
κής περιόδου». Η ίδια πηγή υπογραμμί-
ζει τον μόνιμο χαρακτήρα τους, συσχετί-
ζοντάς τες με τον πυρήνα των προεκλο-
γικών εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσο-
τάκη και αποσυνδέοντάς τες υπό τη στε-
νή έννοια του όρου από τη συγκυρία της
διαχείρισης των οικονομικών επιπτώσε-
ων του Covid-19. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα εν λόγω
μέτρα αλλά και τα επόμενα, που οριστικο-
ποιούνται εν όψει της επανεκκίνησης της
τουριστικής περιόδου, λειτουργούν εκ
των πραγμάτων ως γέφυρα και καταδει-
κνύουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει μερι-
μνήσει κινούμενο στη λογική της σταδια-
κής αποσωλήνωσης της ελληνικής οικο-
νομίας, καθόσον υποχωρεί η πανδημία
του κορονοϊού. 

To Μαξίμου μηδενίζει το… κοντέρ

Ισχυρό συμβολισμό έχει η σημερινή, ολιγόωρη επί-
σκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη,
καθώς μαζί με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια
και τη Γιάννα Αγγελοπούλου αναμένεται να παρα-
βρεθούν στην εκδήλωση για την παράδοση στο Νο-
σοκομείο «Παπανικολάου» 18 κινητών Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας, δωρεά της Επιτροπής «Ελλά-
δα 2021». Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει
εκ νέου από τους πολίτες που δεν έχουν ακόμα εμ-
βολιαστεί να σπεύσουν, προκειμένου να χτιστεί το

συντομότερο δυνατόν ένα ασφαλές τείχος ανοσίας
εντός του καλοκαιριού, όπως διαβεβαιώνουν αρμό-
διοι παράγοντες. Λίγο αργότερα ο πρωθυπουργός
και ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής
αναμένεται να μιλήσουν στην εκδήλωση «Δρόμοι
ανάπτυξης: Θεσσαλονίκη - Έδεσσα και Δράμα - Αμ-
φίπολη», παρουσία των περιφερειαρχών Κεντρικής
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης Απόστολου Τζιτζικώστα και Χρήστου Μέτιου
αντιστοίχως.

Επίσκεψη-αστραπή στη Θεσσαλονίκη

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Η ρεαλιστική προοπτική επανόδου
σε μια κατάσταση σταδιακού 
ξεπαγώματος της πραγματικής 
οικονομίας επιτρέπει στον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τους επιτελείς 
τους να ξαναπιάσουν το νήμα 
από τον Ιανουάριο του 2020

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

OLITICALP ΟΛΙΤΙΚΗΠ4



ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

OLITICALP 5

Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύ-
τερη εταιρεία στην Ελλάδα

στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης
με πάνω από 4 εκατομμύρια
πελάτες, προχωρά σε διαρκείς επενδύ-
σεις στην τεχνολογία και σε έργα βελτι-
στοποίησης των παρεχόμενων υπηρε-
σιών της. 
Με βασικό στόχο της Εταιρείας να απο-
τελεί η συνεχώς αμεσότερη εξυπηρέ-
τηση των πελατών της, συνέχισε να
εμπλουτίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες της.
Σήμερα, μέσω του eΕΥΔΑΠ, του ηλεκτρο-
νικού καταστήματός της ΕΥΔΑΠ, οι πελά-
τες της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα
να πραγματοποιούν πλήθος αιτημάτων
από το σπίτι εύκολα, γρήγορα και με
ασφάλεια, όπως ακριβώς θα συνέβαινε
κατά την επιτόπια επίσκεψή τους σε ένα
από τα Περιφερειακά της Κέντρα.

Διεκπεραίωση πλήθους 
συχνών αιτημάτων ηλεκτρονικά 
Το eΕΥΔΑΠ λειτουργεί ως ένα άρτιο ψη-
φιακό κέντρο εξυπηρέτησης της ΕΥΔΑΠ,
μέσω του οποίου οι πελάτες της μπο-
ρούν να πραγματοποιήσουν με ταχύτητα
και από την ασφάλεια του σπιτιού τους
τα αιτήματά τους, χωρίς να είναι ανα-
γκαία η φυσική παρουσία τους σε κάποιο
από τα Περιφερειακά Κέντρα της Εται-
ρείας. 
Ενδεικτικά, μέσω της εγγραφής τους στο
eΕΥΔΑΠ, οι χρήστες μπορούν να υποβάλ-
λουν αίτημα για την υπαγωγή τους σε ει-
δικά τιμολόγια (φιλανθρωπικό,
επαγγελματικό, πολυτέκνων, υπερηλί-
κων) και στο Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο
(ΕΕΤ), να προβούν σε διακανονισμό των
οφειλών τους καθώς και να εξοφλούν
τις δόσεις τους ηλεκτρονικά, να ενημε-
ρώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε
περίπτωση μεταβολής, να ενημερώνον-
ται για παλαιότερους διακανονισμούς
των οφειλών τους αλλά και να πραγμα-
τοποιήσουν αίτημα για μείωση του λογα-
ριασμού τους λόγω αφανούς διαρροής,
ακόμα και να καταχωρούν την ένδειξη
του μετρητή τους. Επιπλέον, μέσω του
eΕΥΔΑΠ μπορούν να παρακολουθούν την
εξέλιξη όλων των αιτημάτων τους ηλε-
κτρονικά.

Πλήρης έλεγχος της κατανάλωσης 
και του λογαριασμού
Στο eΕΥΔΑΠ οι χρήστες θα βρουν, με-
ταξύ άλλων, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
πληρωμής του λογαριασμού τους
(eBILL). Επιπλέον, μπορούν να επιλέξουν

να λαμβάνουν τον λογαριασμό τους
μέσω email ή/και sms, καταργώντας,
εάν το επιθυμούν, την αποστολή του σε
έντυπη μορφή, συμβάλλοντας επιπλέον
στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παρο-
χών των χρηστών δεν σταματάει εκεί,
καθώς η ηλεκτρονική πληρωμή του λο-
γαριασμού αποτελεί μόνο μία από τις
πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει
το ηλεκτρονικό κατάστημα. Με την εγ-
γραφή τους στο eΕΥΔΑΠ, οι πελάτες
αποκτούν τον πλήρη έλεγχο των παρο-
χών τους και των καταναλώσεών τους
μέσω μίας πληθώρας προσφερόμενων
υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά η άμεση
ενημέρωσή τους μέσω sms σε περί-
πτωση μεγάλων καταναλώσεων στις πα-
ροχές τους. Ειδικά στους ιδιοκτήτες των
ακινήτων, το eΕΥΔΑΠ προσφέρει επι-
πλέον οφέλη, καθώς μπορούν να κατα-
θέτουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους για
αφαίρεση μετρητή για λόγους ασφα-
λείας, κατάργηση παροχής αλλά και για
διακοπή υδροδότησης λόγω οφειλών.
Η ψηφιακή υπηρεσία eΕΥΔΑΠ προσφέρε-
ται εντελώς δωρεάν και η εγγραφή πραγ-
ματοποιείται εύκολα και γρήγορα μέσα
από την εταιρική ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ.
Το μόνο που χρειάζονται κατά την εγ-
γραφή τους οι νέοι χρήστες είναι οι προ-
σωπικοί κωδικοί εισόδου τους στο
taxisnet, οι οποίοι θα χρειαστούν για την
ταυτοποίησή του. Η στροφή στις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες φέρνει μεγάλη δι-
ευκόλυνση στους πελάτες και την

εξυπηρέτησή τους, ενώ ειδικά την εποχή
που διανύουμε αποτελεί βασικό σύμμαχο
για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Δυνατότητα κρατήσεων ραντεβού 
μέσω του www.eydap.gr
Για τους πελάτες, για τους οποίους δεν
είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή η τηλεφω-
νική εξυπηρέτηση, η ΕΥΔΑΠ σε ευθυ-
γράμμιση με τις τελευταίες εξελίξεις
περί περιορισμού των μετακινήσεων και
προς τη διασφάλιση της Δημόσιας
Υγείας προχώρησε στη δημιουργία ηλε-
κτρονικού ημερολογίου κρατήσεων ραν-
τεβού. Το ημερολόγιο κρατήσεων, το
οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο
www.eydap.gr, δίνει τη δυνατότητα
στους πελάτες να επιλέγουν δίωρα ραν-
τεβού, την ημερομηνία και την ώρα που
επιθυμούν, προκειμένου να διευθετούν
τα αιτήματά τους. 
Αφού συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα,
εκπρόσωποι της Εταιρείας επικοινωνούν
μαζί τους, τηλεφωνικά, για την οριστικο-
ποίηση του ραντεβού και την ακριβή ώρα
προσέλευσης. Εναλλακτικά, οι πελάτες
μπορούν να κλείνουν ραντεβού καλών-
τας στο 1022 ή στο 210214444, έχον-
τας διαθέσιμο τον Αριθμό Μητρώου της
παροχής τους.

24/7 εξυπηρέτηση μέσω 
του 1022 και εφαρμογή click2call 
Οι πελάτες μπορούν επίσης να επικοινω-
νήσουν με την ΕΥΔΑΠ μέσω της 24ωρης
γραμμής εξυπηρέτησης 1022, έχοντας

διαθέσιμο τον Αριθμό Μητρώου της πα-
ροχής τους ή του email 1022@eydap.gr. 
Επιπροσθέτως, στην επίσημη ιστοσελίδα
της εταιρείας www.eydap.gr μπορούν να
επιλέξουν την υπηρεσία click2call και,
αφού καταχωρήσουν τα στοιχεία τους,
να δεχτούν κλήση από την εταιρεία την
ώρα που έχουν δηλώσει για να εξυπηρε-
τηθούν για οποιοδήποτε ζήτημα.

Ας κρατήσουμε επικοινωνία
Δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες
της ΕΥΔΑΠ να επικοινωνούν ψηφιακά
με την Εταιρεία μέσα από την επίσημη
ιστοσελίδα της www.eydap.gr, καθώς
και μέσα από τις επίσημες σελίδες της
ΕΥΔΑΠ στα social media, Facebook,
Twitter, Instagram και LinkedIn. 
Επιπλέον, στο κανάλι της ΕΥΔΑΠ στο
Youtube και στα βίντεο της ενότητας
«Μάθετε πώς…» δίνονται χρήσιμες πλη-
ροφορίες βήμα-βήμα για θέματα που
σχετίζονται με το υδρευόμενο ακίνητο
των πελατών. Στο περιεκτικό βίντεο «Μά-
θετε πώς… Να εγγραφείτε στο eΕΥΔΑΠ,
το ηλεκτρονικό σας κατάστημα!», περι-
γράφονται τα βήματα για την εγγραφή σε
ένα περιβάλλον υψηλής ασφάλειας και
σύμφωνο με την προστασία προσωπικών
δεδομένων.  

Ολοκληρωμένη ψηφιακή εξυπηρέτηση
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Σπύρος Μουζακίτης - Γιώργος Ευγενίδης

Σ
ε ό,τι αφορά τους κανόνες επα-

ναλειτουργίας των εμπορικών

κέντρων, το ωράριο (προαιρετι-

κό) θα είναι από 7 π.μ. έως 8.30

μ.μ. τις καθημερινές, με εξαίρεση τη Με-

γάλη Παρασκευή (από 1 μ.μ. έως 7 μ.μ.)

και το Μεγάλο Σάββατο (7 π.μ. έως 6 μ.μ.).

Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες θα

κάνουν υποχρεωτικά self-test μία φορά

την εβδομάδα. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος

αριθμός εντός των καταστημάτων θα εί-

ναι ένας πελάτης για κάθε 25 τ.μ. Ο μέγι-

στος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εν-

τός των κοινόχρηστων χώρων των εμπο-

ρικών κέντρων (Μalls, εκπτωτικών χω-

ριών) ορίζεται ως εξής: ένας πελάτης για

κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου.

Θα πρέπει να τηρείται απόσταση δύο μέ-

τρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο

παραμονής στα ταμεία.

Την ίδια στιγμή, όπως διευκρινίστηκε

χθες, απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός

νομού, εκτός αν πρόκειται για τη μετάβα-

ση μόνιμου κατοίκου με επίδειξη του Ε1

και μετάβαση άπαξ στη μόνιμη κατοικία

του. Οι εργαζόμενοι τώρα θα μπορούν να

ταξιδέψουν μόνο με δύο προϋποθέσεις:

Οι μισθωτοί με έγγραφο από την ΕΡΓΑΝΗ

και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με επι-

βεβαιωμένο ραντεβού διάρκειας έως 48

ωρών. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση

που κάποιος επιχειρήσει να ταξιδέψει με

παραποιημένο έγγραφο ή έγγραφο το

οποίο δεν αποτυπώνει την πραγματική

εργασιακή του κατάσταση (π.χ., αν είναι

σε αναστολή), τότε το πρόστιμο είναι

τσουχτερό και ανέρχεται στα 500 ευρώ.

Μάλιστα, χθες διευκρινίστηκε ότι δεν

επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση του Ε1

και της βεβαίωσης εργασίας. 

Σε ό,τι αφορά τα κέντρα αισθητικής, τα

οποία μπορούν από σήμερα να επαναλει-

τουργήσουν, είναι υποχρεωτική η πραγ-

ματοποίηση self test δύο φορές την

εβδομάδα για εργαζομένους και επιχει-

ρηματίες (το κόστος του ενός εξ αυτών

βαρύνει το κράτος). Θα πρέπει να τηρείται

δύο μέτρα απόσταση μεταξύ των θέσεων

εργασίας, ενώ οι πελάτες θα προσέρχον-

ται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλε-

φώνου και ηλεκτρονικών μέσων. 

Διαγνωστικοί έλεγχοι
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό

Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, από τη Δευ-

τέρα 26 Απριλίου η υποχρέωση διαγνω-

στικού ελέγχου σε εβδομαδιαία βάση

απευθύνεται σε όλους τους εργαζομέ-

νους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι

παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία

εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της

υπηρεσίας τους. Στην κατηγορία αυτήν

περιλαμβάνονται και οι κληρικοί, οι ιερο-

ψάλτες και το προσωπικό των ναών. Ειδι-

κά για την εβδομάδα 26 Απριλίου έως 5

Μαΐου, θα διατεθούν σε συγκεκριμένες

κατηγορίες δύο self-tests. Στην εκπαι-

δευτική κοινότητα η διάθεση των self-

tests θα ξεκινήσει ξανά την Πέμπτη του

Πάσχα. 

H μεταβατική χρονική περίοδος υπο-

χρεωτικής εφαρμογής του μέτρου αυτο-

διαγνωστικού ελέγχου στους εργαζομέ-

νους του ιδιωτικού τομέα παρατείνεται

μέχρι 2 Μαΐου. Όπως είπε ο κ. Κοντοζα-

μάνης, από τις 10 Μαΐου σταδιακά θα αυ-

ξάνεται το προσωπικό του Δημοσίου που

θα παρέχει εργασία με φυσική παρουσία,

ενώ οι υπάλληλοι οι οποίοι ανήκουν στις

ομάδες αυξημένου κινδύνου θα συνεχί-

ζουν να εργάζονται με τηλεργασία ή να

απουσιάζουν με ειδική άδεια. Η εξυπη-

ρέτηση του κοινού συνεχίζει να γίνεται

κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την εστίαση, αυτή θα

επαναλειτουργήσει στις 3 Μαΐου και απο-

κλειστικά σε εξωτερικούς χώρους. Μετα-

ξύ 23.00 και 05.00 τα καταστήματα θα εί-

ναι κλειστά. Στο πλαίσιο επαναλειτουρ-

γίας της εστίασης είναι υποχρεωτική η

πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού self-

test δύο φορές την εβδομάδα για όλο το

προσωπικό της επιχείρησης (το κόστος

του ενός εξ αυτών βαρύνει το κράτος).

Για πολιτικό κατήφορο κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα η

κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, με

αφορμή ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που βάλ-

λει κατά του Μεγάρου Μαξίμου σχετικά με την τροπολο-

γία για το ακαταδίωκτο της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-

νων. «Το ύφος της δήλωσης του κ. Τσίπρα έρχεται να

επιβεβαιώσει την ανάγκη προστασίας του επιστημονι-

κού προσωπικού, που από την πρώτη στιγμή το κόμμα

του έβαλε στο στόχαστρο, επιχειρώντας την αποδόμηση

και τη στοχοποίηση προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύ-

ρους. Ο κ. Τσίπρας τρέφεται από την πανδημία. Και όσο

αντιλαμβάνεται ότι κάθε ημέρα που περνά φτάνουμε πιο

κοντά στο τέλος της πρωτοφανούς κρίσης τόσο πατάει

γκάζι αντί για φρένο στον πολιτικό του κατήφορο». 

Σε ανάρτησή του, ο αρχηγός του κόμματος της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης ισχυριζόταν ότι η τροπολογία

για το ακαταδίωκτο των μελών των Επιτροπών του

υπουργείου Υγείας αποτελεί στυγνή ομολογία ενοχής

της κυβέρνησης της Ν.Δ. για την τραγική διαχείριση της

πανδημίας. 

ΣΣύγκρουση Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ για την τροπολογία περί «ασυλίας» των Επιτροπών

Το χρονοδιάγραμμα της επόμενης
μέρας αλλά και το κλείσιμο 
των «παραθύρων» εξόδου για 
το Πάσχα οριστικοποιήθηκαν χθες…
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Ο οδικός χάρτης
έγινε πλέον… 
συγκεκριμένος
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Τ
εράστια απήχηση στις αγορές είχε η έκδοση του «πρά-
σινου» ομολόγου της MYTILINEOS, συγκεντρώνοντας
προσφορές-μαμούθ ύψους 1,8 δισ. ευρώ, ενώ το επι-
τόκιο διαμορφώθηκε στο 2,25%.

Η εταιρεία αναζητούσε ποσό 500 εκατ. ευρώ, αλλά οι προσφο-
ρές ήταν τετραπλάσιες, γεγονός που αντανακλά την τεράστια απή-
χηση και αναγνώριση της εταιρείας και προσωπικά του Ευάγγε-
λου Μυτιληναίου στους διεθνείς και εγχώριους επενδυτικούς κύ-
κλους. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το βιβλίο προσφο-
ρών άνοιξε και έκλεισε μέσα σε μερικές ώρες, καταγράφοντας
ρεκόρ για τα δεδομένα των εκδόσεων, ενώ όλα έγιναν μέσω πα-
ρουσιάσεων μέσα σε μόλις δύο μέρες!

Η υπερκάλυψη κατά τέσσερις φορές καταδεικνύει την εμπιστο-
σύνη των επενδυτών στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση και τη
στοχοπροσήλωση στις αρχές του ESG, ενώ το εξαιρετικό επιτόκιο
2,25% είναι καλύτερο από άλλα επιτόκια ευρωπαϊκών εταιρειών
με παρόμοια επενδυτική διαβάθμιση από τους οίκους αξιολόγη-
σης (Standard & Poor’s, Fitch). Είναι χαρακτηριστικό ότι το βιβλίο
προσφορών άνοιξε την Πέμπτη στις 11.00 ώρα Ελλάδας και έκλει-
σε στις 14.00!

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της έκδοσης αποδεικνύουν
πώς τοποθετούνται οι αγορές έναντι μεγάλων εταιρειών με υψηλή
πιστοληπτική διαβάθμιση. Τα rating agencies δίνουν καλές προ-
οπτικές στο ομόλογο όπως και στην εταιρεία, ενώ πρέπει να ση-
μειωθεί ότι η MYTILINEOS στοχεύει να έχει ένα ισορροπημένο βι-
βλίο με Έλληνες και ξένους επενδυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι
γενικοί συντονιστές της έκδοσης ήταν οι χρηματοοικονομικοί κο-
λοσσοί BNP Paribas, Citigroup και HSBC, ενώ συνδιαχειριστές

του βιβλίου προσφορών είναι οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική
Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP
Morgan, Morgan Stanley και Nomura.

Η απόλυτα επιτυχημένη έκδοση του «πράσινου» ομολόγου
αποτυπώνει και τις προοπτικές της εταιρείας, έτσι όπως φαίνεται
από τις τοποθετήσεις των διεθνών επενδυτών, ενώ η MYTILINE-
OS μπαίνει πλέον σε μια μικρή διεθνή ελίτ. Με την άντληση φθη-
νού χρήματος από την αγορά και την αποπληρωμή δανειακών
υποχρεώσεων υψηλότερου επιτοκίου, η εταιρεία θα επιτύχει και
σημαντική μείωση χρηματοοικονομικών δαπανών. Συγκεκριμέ-
να, τα χρήματα θα διατεθούν σε «πράσινες» επενδύσεις, όπως η
ανάπτυξη του portfolio του 1,5 GW φωτοβολταϊκών, που πρό-
σφατα απέκτησε η εταιρεία, και η κυκλική οικονομία, που έχει
τεθεί στο επίκεντρο από την εταιρεία, με έμφαση στο «πράσινο»
αλουμίνιο. 

Η πρώτη «πράσινη» βιομηχανική εταιρεία
Η MYTILINEOS αποτελεί πλέον την πρώτη «πράσινη» βιομηχα-

νική εταιρεία, με αιχμή το υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου στις εγκαταστά-
σεις του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.

Την περασμένη Δευτέρα έφτασε ο πρώτος αεριοστρόβιλος τύ-
που HA της General Electric, που αποτελεί την «καρδιά» της νέας
μονάδας, η οποία θα είναι η πιο αποδοτική σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη και από τις πιο αποδοτικές παγκοσμίως. Η τουρμπίνα βρί-
σκεται ήδη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις οποίες επισκέ-
φτηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας προκειμένου να δει από κοντά τον σταθμό παραγωγής, ο

οποίος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς της «καθαρής» ενέργει-
ας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος αεριοστρόβιλος μειώνει τις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα στα 250 κιλά για την ίδια παραγω-
γή ενέργειας. Δηλαδή, μειώνει τις εκπομπές ρύπων κατά πέντε
φορές.

«Η μονάδα αυτή έχει ισχύ 826 μεγαβάτ και μπορεί κάλλιστα να
αντικαταστήσει ένα μεγάλο μέρος από τους λιγνίτες που η κυβέρ-
νηση έχει σκοπό να αποσύρει στο πλαίσιο της συνολικής απολι-
γνιτοποίησης», όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος μετά την ολοκλή-
ρωση της ξενάγησης της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας στον σταθμό του Αγίου Νικολάου. Η επένδυση
ύψους 300 εκατ. ευρώ προχώρησε με βάση το χρονοδιάγραμμα,
παρά τις αντιξοότητες που έχει επιφέρει η πανδημία. Στο τέλος
του έτους αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του τεχνολογικού
επιτεύγματος και έτσι η εν λόγω μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να
καλύψει σχεδόν το 50% της ενεργειακής ζήτησης που σήμερα
προέρχεται από λιγνίτη.

Η MYTILINEOSκαθίσταται πλέον σημείο αναφοράς για τη μετά-
βαση στην «πράσινη ενέργεια» στην Ελλάδα, ενώ η λειτουργία της
νέας εξελιγμένης μονάδας στον Άγιο Νικόλαο αναμένεται να κα-
ταστήσει πιο ανταγωνιστικές τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας
για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί
ότι την 1η Ιουνίου μπαίνει η πρώτη μπουλντόζα για την κατασκευή
ηλιακών πάρκων στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία, συνολικής
ισχύος 1.500 μεγαβάτ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο ανα-
μένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2023, διοχετεύοντας στην
αγορά περισσότερη «πράσινη» ενέργεια.

Ιστορική έξοδος στις αγορές
M Y T I L I N E O S

Mε προσφορές-μαμούθ 1,8 δισ. ευρώ και επιτόκιο 2,25% για το «πράσινο» ομόλογο
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Η
επίσκεψη Ντράγκι στη Λιβύη, σε συνδυα-
σμό με την επίσκεψη Ντι Μάιο στις ΗΠΑ (li-
byareview.com, 14/4/2021), σηματοδοτεί

την «ολική επαναφορά» της Ιταλίας στη Λιβύη. Μά-
λιστα, η Ρώμη, έχοντας εξασφαλίσει το «πράσινο
φως» από την Ουάσιγκτον να δράσει και ως broker
των αμερικανικών συμφερόντων στη Λιβύη, συνε-
χίζει να ενισχύει τις σχέσεις της και με τη Γαλλία,
που δρομολογήθηκαν από τα τέλη Μαρτίου, προ-
κειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουν τον Ερντο-
γάν (middleeastmonitor.com, 27/3/2021).

Οι οικονομικές σχέσεις Ιταλίας - Λιβύης ανέ-
καθεν ήταν στενές, ιδίως την εποχή του Μουσολί-
νι, όταν η Λιβύη αποτελούσε ιταλική αποικία. Στην
εποχή του Καντάφι οι σχέσεις των δύο χωρών
ήταν εξαιρετικά στενές, με τη Λιβύη να πραγμα-
τοποιεί μέσω της λιβυκής κρατικής εταιρείας
επενδύσεων πολλές επενδύσεις στην Ιταλία,
όπως στη Fiat, στην εταιρεία πετρελαίων Eni, στην
εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Enel, στην τράπε-
ζα Unicredit, στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Te-
lecom Italia, στην κλωστοϋφαντουργία Olcese,
ακόμη και στην ποδοσφαιρική ομάδα της Γιου-
βέντους, όπου φιγουράριζε συχνά ο γιός του
Καντάφι, Αλ Σαάντι (Reuters, 8/6/2009).

Σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της εξωτερι-
κής πολιτικής της Ιταλίας διαδραματίζει η Eni,
που έχει τεράστια συμφέροντα στη Λιβύη. Κατ’
αρχάς, είναι ο φορέας εκμετάλλευσης αλλά και
κατά 50% μέτοχος του περίφημου Western Li-
byan Gas Project (WLGP), που περιλαμβάνει το
χερσαίο παραγωγικό κοίτασμα της Wafa στα σύ-

νορα Λιβύης - Αλγερίας, τα υπεράκτια παραγωγι-
κά κοιτάσματα Bahr Essalam και Bouri, το συγ-
κρότημα εγκαταστάσεων επεξεργασίας πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου στο Mellitah και τον
αγωγό Greenstream, που μεταφέρει φυσικό αέ-
ριο από το συγκρότημα Mellitah στη Σικελία. Ση-
μειωτέον, η Ιταλία επί του παρόντος αποτελεί τον
μοναδικό εξαγωγικό προορισμό του φυσικού αε-
ρίου της Λιβύης. Έτσι, το 2019 το WLGP παρείχε
5,4 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ιτα-
λία, που αντιστοιχεί στο 8% της ζήτησης φυσικού
αερίου της Ιταλίας. Αυτό, βέβαια, έγινε εφικτό λό-
γω των στενών σχέσεων της Ιταλίας με την ψευτο-
κυβέρνηση του Σάρατζ. Έτσι, η τροφοδοσία της
Ιταλίας με λιβυκό φυσικό αέριο στο διάστημα
2012-2020 δεν παρουσίασε ιδιαίτερα προβλήμα-
τα (www.spglobal.com, 21/1/2020).

Αντίθετα, οι εγκαταστάσεις της Eni στην υπόλοιπη
Λιβύη, η οποία ήταν υπό την εξουσία του Χαφτάρ
(LNA), αντιμετώπισαν έντονα προβλήματα. Αυτό
ισχύει κυρίως για τη Νότια Λιβύη, όπου η Eni κατέ-
χει το 33% του παραγωγικού κοιτάσματος El Feel,
καθώς και για την Ανατολική Λιβύη, όπου η Eni κα-
τέχει το 50% του παραγωγικού κοιτάσματος Abu At-
tifel. Οι πετρελαιοπηγές της Eni στις περιοχές αυτές
δέχτηκαν πολλές επιθέσεις με αποτέλεσμα να
υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην παραγωγή
(realinstitutoelcano.org, 23/9/2020).

Επιπλέον, τα ιταλικά συμφέροντα έδειξαν ιδιαί-
τερη δραστηριότητα στον τομέα της ηλεκτροπα-
ραγωγής, καθώς η Λιβύη αντιμετωπίζει ένα ση-
μαντικό έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας, που

ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.500 Μw κατά τη διάρ-
κεια αιχμής. Έτσι, η Eni έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον να αναλάβει επίσης δράση και στον τομέα της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνεργαζό-
μενη με την General Electric Company της Λι-
βύης (GECOL), ενώ επεξεργάζεται και μελέτη κα-
τασκευής ενός νέου εργοστασίου με αέριο και θα
παρέχει υποστήριξη σε έργα εκκίνησης για την
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (realinstitutoelcano.org, 23/9/2020).

Στις συμφωνίες που εξασφάλισε ο Ντράγκι με
την επίσκεψή του στις 6/4/2021 στη Λιβύη περι-
λαμβάνονται το Μεταναστευτικό, η συνεργασία
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η ενεργο-
ποίηση των έργων για την κατασκευή του αερο-
δρομίου της Τρίπολης, που είχε ήδη από το 2017
αναλάβει η ιταλική κοινοπραξία Aeneas, η δρο-
μολόγηση διαδικασιών για την κατασκευή του
παραθαλάσσιου αυτοκινητοδρόμου της Λιβύης
από Τρίπολη μέχρι Βεγγάζη μήκους 1.750 χιλιο-
μέτρων (www.atlanticcouncil.org, 16/4/2021),
καθώς και νέες δουλειές για την Eni (www.re-
pubblica.it, 6/4/2021).

Όμως, η «ολική επαναφορά» της Ιταλίας στη Λι-
βύη σκοντάφτει στην απόφαση των Τούρκων να
μπουν και στο παιχνίδι των κοιτασμάτων του λι-
βυκού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς
και στην πολιτική του «πάρ’ τα όλα», που έχει εγ-
καινιάσει ο Ερντογάν στη Λιβύη, γεγονός, άλλω-
στε, που οδήγησε στην πρόσφατη κόντρα μεταξύ
Ντράγκι και Ερντογάν, οι οποίοι «σφάζονται πλέ-
ον για την προίκα» της Λιβύης.

του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο AΛΛΟΣ ΔΡOΜΟΣ,
πρώην 
Ευρωβουλευτής

Η «ολική επαναφορά» της Ιταλίας 
στη Λιβύη σκοντάφτει στον Ερντογάν

Η
άτυπη Πενταμερής, που ξεκινά την Τρίτη
στη Γενεύη, είναι ίσως το πλέον κομβικό ση-
μείο για το μέλλον της Κύπρου και όλων

όσων αυτή συμβολίζει. Διότι η Κύπρος δεν είναι
απλώς ένα νησί, δεν είναι απλώς ένα κράτος. Είναι η
αέναη ιστορική πρόκληση ότι πολίτες με ελληνική
και πολίτες με τουρκική καταγωγή μπορούν να ζή-
σουν μαζί, να υπηρετήσουν την κοινή κρατική και
κοινωνική τους υπόσταση και, τελικά, να γίνουν -κατ’
αναλογία- ό,τι και οι ΗΠΑ: ένα χωνευτήρι καταγωγών
και προελεύσεων, το οποίο, όμως, δημιουργεί το δι-
κό του, πρωτογενές αμάλγαμα, που φιλοδοξεί να γί-
νει και παράδειγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν
να γίνουν melting pot. Η Κύπρος όχι ακόμα.

Δεν υπάρχει λόγος σε ένα τέτοιο σημείωμα να ανα-
φερθεί κάποιος σε λάθη και να κάνει τον δικαστή της
Ιστορίας.  Σημασία έχει τι γίνεται τώρα. Η επίσημη τουρ-
κική και τουρκοκυπριακή θέση για διχοτόμηση δεν
οδηγεί απλώς σε πλήρες αδιέξοδο τις συνομιλίες. Προ-
σβάλλει και θίγει ακριβώς την προοπτική της Κύπρου

ως ανεξάρτητου κράτους με πρωτογενή κοινωνική ανά-
πτυξη και ως παράγοντα ειρήνευσης στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Τι θα γίνει στη Γενεύη; Ό,τι και παλαιότερα. Πα-
ράλληλοι μονόλογοι, επιχειρήματα εις ώτα μη
ακουόντων και ξεχωριστές, ασύμβατες στρατηγικές
των δύο μερών.  Η νέα αυτή φάση του Κυπριακού, η
οποία δυστυχώς αποτελεί ένα ακόμα σύμπτωμα της
απόπειρας πραξικοπήματος του 2016 στην Τουρκία,
που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η χώρα αυτή αντι-
μετωπίζει την περιοχή μας, χαρακτηρίζεται από
αδιαλλαξία, η οποία δεν επιτρέπει καμία αισιοδοξία
για λύση.

Όσο περνούν τα χρόνια και η πληγή του Κυπριακού
κακοφορμίζει τόσο γίνεται σαφές ότι το συγκεκριμέ-
νο πρόβλημα δεν είναι δυνατό να επιλυθεί ανεξάρτη-
τα από τις άλλες διαφορές Ελλάδας - Τουρκίας: αντι-
θέσεις στην ταυτότητα των προς διευθέτηση θεμά-
των, αντιθέσεις στα μέσα επίλυσης των διαφορών,
αντιθέσεις στον τρόπο που αντιλαμβάνονται η Αθήνα

και η Άγκυρα τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, την Ανατο-
λική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Στο Κυπριακό πληρώσαμε πολλές φορές την
απροθυμία να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Μόνο αν η Ευρώπη (ή ίσως το ΝΑΤΟ) παρουσιάσει
στην Τουρκία ένα πακέτο διευθέτησης των περιφε-
ρειακών προβλημάτων που η Άγκυρα δημιούργησε ή
υπέθαλψε, ένα πακέτο στηριγμένο αναμφίβολα στη
βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θά-
λασσας και το οποίο θα περιέχει ισχυρά ανταλλάγμα-
τα που θα βγάζουν τη χώρα από την οικονομική κα-
χεξία και θα της ανοίγουν ένα λαμπρό μέλλον, μπορεί
να λυθεί ο γόρδιος δεσμός της περιοχής. Όσο η Ευ-
ρώπη δεν διαμορφώνει το πακέτο και όσο η Τουρκία
αντιλαμβάνεται ότι «σαλαμοποιώντας» τα προβλή-
ματα θα βγαίνει κερδισμένη από τα επιμέρους παζά-
ρια, η σημερινή κατάσταση θα διαιωνίζεται σε βάρος
της σταθερότητας της περιοχής. Και στο μέλλον θα
αναγκαστούμε να αποκρούσουμε και άλλα «πέναλ-
τι», όπως αυτό που έρχεται στη Γενεύη.

Το Κυπριακό σε πακέτο

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη
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Μ
ε αφορμή την καταδίκη του Ντέρεκ Σό-
βιν στην Αμερική για τον αποτρόπαιο
θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, θα ήταν ανα-

γκαίο να συζητηθεί η αρρώστια του ρατσισμού εν
έτει 2021. Μια αρρώστια που δεν θα έπρεπε να
υπάρχει ούτε στα... λεξικά. 

Στην απλή του εκδοχή ο ρατσισμός είναι ένα
αξιακό σύστημα που κατατάσσει τους ανθρώπους
σε υψηλότερες ή χαμηλότερες βαθμίδες ανάλογα
με το χρώμα του δέρματός τους, οδηγώντας σε αν-
τίστοιχες συμπεριφορές. Η λύση επομένως έγκει-
ται στην εγκατάλειψη ρατσιστικών αξιών και συμ-
περιφορών. Δυστυχώς, όμως, τα πράγματα είναι
κάπως πιο σύνθετα. Ο όρος «ρατσισμός» χρησιμο-
ποιείται κατ’ επέκταση και για τις ανάλογες αντιλή-
ψεις και συμπεριφορές προς άτομα διαφορετικά
από εμάς, όσον αφορά σε άλλα διακριτικά γνωρί-
σματα πέρα από τη φυλή - π.χ., το φύλο, την εθνι-
κή/τοπική καταγωγή, την κοινωνική θέση, την κα-
τάσταση της υγείας.

Τα περιορισμένα δεδομένα πληροφόρησης σχε-
τικά με τις φυλετικές διακρίσεις και τον συστημικό
ρατσισμό σε πολλές δυτικές δημοκρατίες είναι
ένας λόγος που παγκόσμιοι δείκτες, όπως ο παγκό-
σμιος δείκτης δημοκρατικής μονάδας της Econo-
mist Intelligence και η έκθεση Freedom House’s
Freedom in the World, δεν είναι τόσο γνωστοί.

Το εύρος και το βάθος των παγκόσμιων διαμαρ-
τυριών έχουν δείξει ότι οι κυβερνήσεις δεν μπο-
ρούν πλέον να παραμένουν σιωπηλές απέναντι
στον ρατσισμό. Οι δημοκρατίες θα συνεχίσουν να
χάνουν την αξιοπιστία και τη νομιμότητα στα μάτια
ενός αυξανόμενου αριθμού πολιτών, αν αποτύχουν
να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την εξάλει-
ψη της κρατικής βίας κατά των φυλετικών μειονο-
τήτων και για να καταστήσουν αυτούς που το δια-
πράττουν υπόλογους. Σε μια δημοκρατία το κράτος
πρέπει να φροντίζει για όλους, να τους σέβεται
όλους σε ίσο βαθμό και να έχει πάντα υψηλότερα
πρότυπα. Οι υποστηρικτές της παγκόσμιας δημο-
κρατίας πρέπει να κάνουν περισσότερα για να με-
τρήσουν και να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις του συ-
στημικού ρατσισμού κατά την αξιολόγηση της από-
δοσης των δημοκρατιών.

Τελευταία, σημαντικό ρόλο στην αύξηση του ρα-
τσισμού έπαιξε η άνοδος των ακροδεξιών πολιτι-
κών κινημάτων σε πολλές δυτικές δημοκρατίες. Η
ρατσιστική πολιτική φαίνεται να έχει κερδίσει όλο
και περισσότερους οπαδούς σε πολλές χώρες μέ-
σω των ισχυρών παραγόντων με τους οποίους την
έχουν οπλίσει για πολιτικούς σκοπούς. Αλλά αυτοί
οι άνθρωποι είναι επιτυχημένοι μόνο επειδή ο φυ-
λετικός λόγος στηρίζεται σε ασυνείδητη ρατσιστική
προκατάληψη ή σε ρητές ρατσιστικές πεποιθήσεις

που εξακολουθούν να υπάρχουν σε δημοκρατικές
κοινωνίες.

Παράλληλα, ο φυλετικός διαχωρισμός συντηρεί-
ται και ενισχύεται από εκατοντάδες καθημερινές
μικροσυμπεριφορές, που δεν είναι πάντοτε ρατσι-
στικές με την έννοια του αξιακού συστήματος,
όπως από γονείς που δεν αφήνουν τα παιδιά τους
να κάνουν παρέα με παιδιά από άλλες χώρες.

Η λύση της αρρώστιας του ρατσισμού θα απαιτή-
σει δεκαετίες και οι απλουστευτικές και μονοδιά-
στατες ερμηνείες, ιδίως όταν συνοδεύονται από
υστερία και απροκάλυπτη πολιτική εργαλειοποί-
ηση, τη δυσχεραίνουν περισσότερο απ’ όσο τη δι-
ευκολύνουν.

Ο ρατσισμός είναι ένα σημείο εκκίνησης του φα-
σισμού, της καταπίεσης και της κατάχρησης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για να είναι αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί οι
υποστηρικτές της παγκόσμιας δημοκρατίας, οι δυ-
τικές δημοκρατίες πρέπει να εργαστούν επειγόν-
τως για να επιδιορθώσουν τα κοινωνικά τους «λά-
θη» με στήριξη στις κοινότητες των μειονοτήτων
ώστε να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό εντός των
θεσμών τους. Ας προσπαθήσουμε όλοι για όλους
ώστε να μην υπάρχουν άλλες διακρίσεις στον κό-
σμο μας και να μη χάσουν άδικα τη ζωή τους και
άλλοι αθώοι.

Η
ηγεσία της Ευρώπης παρακολουθεί με έντονο
προβληματισμό τις εξελίξεις της νόσου Co-
vid-19 και σχεδιάζει τα επόμενα βήματα που

θα οδηγήσουν τα κράτη-μέλη σε πορεία ανάκαμψης. Ο
δρόμος είναι μακρύς και απαιτούνται συνεννόηση και
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. 

Στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει υιοθετήσει ένα
μέτρο για τη διπλωματική του επιτυχία - την υγεία της
μεσαίας τάξης της Αμερικής. Κάθε βήμα θα αξιολογεί-
ται από την επίπτωσή του στους απλούς πολίτες.

Η «εξωτερική πολιτική για τη μεσαία τάξη» είναι το
όραμα του Μπάιντεν. Μελετητές από τις ΗΠΑ αναφέ-
ρουν ότι ο πρόεδρος κάνει ό,τι χρειάζεται για να ξανα-
χτίσει τη λαϊκή εμπιστοσύνη σε μια παγκοσμίως αφο-
σιωμένη Αμερική.

Στο εσωτερικό ο πρόεδρος των ΗΠΑ τοποθετεί στο
περιθώριο τις επιφυλάξεις. Σε αντίθεση με τους φό-
βους για μεγάλο διχασμό στο κόμμα των Δημοκρατι-
κών, η αριστερή πτέρυγα χαίρεται ιδιαίτερα για τα ρι-
ζοσπαστικά σχέδια του ηγέτη τους.

Το αντίθετο ισχύει για τη σχετικά επιφυλακτική προ-
σέγγισή του προς τον υπόλοιπο κόσμο. Μεταξύ άλλων,
οι φιλελεύθεροι διαμαρτύρονται για τη σκληρή στάση
του Μπάιντεν ως προς την επανένταξη στην πυρηνική
συμφωνία του Ιράν, την ήπια αντιμετώπιση του Σαου-
δάραβα διαδόχου πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και
την επιθετική του στάση έναντι της Κίνας.

Για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στις εμπορικές

συμφωνίες θα πρέπει οι Αμερικανοί κατασκευαστές
να ξαναφέρουν στις ΗΠΑ την παραγωγή και να κλεί-
σουν τα φορολογικά καταφύγια του εξωτερικού.

Τα επιχειρηματικά λόμπι πάντα είχαν πολύ μεγαλύ-
τερη «βαρύτητα» στις ΗΠΑ από τα συνδικάτα των εργα-
ζομένων, τις περιβαλλοντικές ομάδες και άλλες οργα-
νώσεις.

Το μεγάλο στοίχημα για την επιτυχή διακυβέρνηση
του Μπάιντεν είναι με πόση δεξιοτεχνία θα μπορέσει
να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα: να ενισχύσει τη
μεσαία τάξη των ΗΠΑ, υπερφαλαγγίζοντας ταυτόχρο-
να την Κίνα στην παγκόσμια οικονομική σκηνή.

Στην Ε.Ε. τα πράγματα ακολουθούν άλλη πορεία με
διαφορετικές προτεραιότητες.

Η ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης άνοιξε με-
τά και την έγκριση του γερμανικού Συνταγματικού Δι-
καστηρίου και η Société Générale εξετάζει ποιες χώ-
ρες θα έχουν τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη. Η Ελ-
λάδα θα έχει μεγάλα οφέλη.

Σύμφωνα με τη SocGen, το Ταμείο θα έχει επικυρω-
θεί έως τα τέλη του β’ τριμήνου. Το ποσό των πόρων
που θα εκταμιευτούν είναι άγνωστο -μόνο το συνολικό
κονδύλι είναι γνωστό-, ωστόσο οι χώρες του Νότου -
Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία- και της Κεντρι-
κής και Ανατολικής Ευρώπης θα είναι οι κύριοι δι-
καιούχοι.

Η Ιταλία και η Ισπανία θα λάβουν περίπου 83 και 76
δισ. ευρώ αντίστοιχα ή, σχεδόν, το 20% του συνόλου,

ενώ αντιπροσωπεύουν μόνο το 13% και το 9% του ΑΕΠ
της Ε.Ε. των 27. Ως μερίδιο του ΑΕΠ τους, η Ιταλία και η
Ισπανία θα λάβουν 4,6% και 6,1% αντίστοιχα, αλλά ου-
σιαστικά λιγότερο από την Κροατία (13%), τη Βουλγαρία
(12,5%), την Ελλάδα (10,5%) και την Πορτογαλία (7,4 %),
με την Ελλάδα να αποτελεί τη νικήτρια από την περιοχή
της Ευρωζώνης.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, δεν υπάρχει κλείδα κατανο-
μής. Γνωρίζουμε μόνο το ποσό (360 δισ. ευρώ) και ότι
οι χώρες δεν μπορούν να ζητήσουν περισσότερο από
το 6,8% του ακαθάριστου εθνικού τους εισοδήματος.
Ως αποτέλεσμα, σημειώνει η SocGen, το μέγιστο ποσό
που μπορεί να λάβει μια χώρα είναι γνωστό - π.χ., 123
δισ. ευρώ για την Ιταλία, 85 δισ. ευρώ για την Ισπανία.

Ο οικονομικός αντίκτυπος των πόρων της Ε.Ε. για
την κάθε οικονομία κράτους-μέλους θα εξαρτηθεί από
τη φύση των έργων, αλλά θα ποικίλλει επίσης από τη
μια χώρα στην άλλη.

Η διαδικασία είναι περίπλοκη και ο έλεγχος θα είναι
συστηματικός και τακτικός. Τα κράτη-μέλη δεν θα
έχουν απεριόριστη ευελιξία και απαιτείται στρατηγι-
κός σχεδιασμός.

Η Ελλάδα έχει τη χρυσή ευκαιρία να προχωρήσει σε
έργα καινοτομίας που θα αλλάζουν το προφίλ της χώ-
ρας, θα δημιουργούν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης,
θα εισφέρουν στο ΑΕΠ και θα προσεγγίζουν επενδυ-
τές!

Η κυβέρνηση να τολμήσει αυτό το εγχείρημα.

Η «αρρώστια» του ρατσισμού

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και προσελκύει επενδυτές

της
Έβελυν 
Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

του
Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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«Ε
ίναι τέτοια η ένταση των
προβλημάτων και η ανάγ-
κη να δοθούν απαντήσεις
που δεν επιτρέπεται σε ένα

κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. να μην εί-
ναι έτοιμο για εκλογές». Αυτό τονίζει
στην «Political» ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέ-
της, προσθέτοντας ότι αν ο πρωθυπουρ-
γός επιλέξει την πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες, τότε αυτό «θα είναι αποτέ-
λεσμα των αδιεξόδων που δημιουργεί η
πολιτική του και όχι ένα “παράθυρο ευ-
καιρίας” για να ξανακερδίσει». Την ίδια
ώρα, υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση
έχει υιοθετήσει μια επικίνδυνη πρακτι-
κή εργαλειοποίησης της Επιτροπής
Λοιμωξιολόγων και, παράλληλα, κατη-
γορεί την κυβέρνηση ότι «έκανε τα λι-
γότερα δυνατά για τη στήριξη της εργα-
σίας και της μικρομεσαίας επιχειρημα-
τικότητας». 

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν
δίνονται στη δημοσιότητα τα πρακτι-
κά της Επιτροπής για να μην πολιτι-
κοποιηθεί η συζήτηση. Ποιο είναι το
σχόλιό σας;

Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να
μετατρέψουμε την Επιτροπή σε πεδίο πο-
λιτικής αντιπαράθεσης. Όμως, η κυβέρνη-
ση έχει υιοθετήσει μια επικίνδυνη πρακτι-
κή εργαλειοποίησης της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων.
Τη χρησιμοποιεί για να «νομιμοποιεί» τις αποφάσεις
της, υποτιμώντας αρκετά συχνά τον διάλογο που ανα-
πτύσσεται στο εσωτερικό της. Η πρόσβαση της Βουλής
στα πρακτικά της Επιτροπής θα αναβάθμιζε τελικώς το
κύρος των όποιων αποφάσεων. Αν σήμερα χρειάζεται
κάτι, είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στις
αποφάσεις που λαμβάνονται. Δυστυχώς, η αντιφατική
πολιτική, οι σκοπιμότητες και τα επικοινωνιακά παιχνί-
δια την έχουν κλονίσει. Οι αποφάσεις παίρνονται με
βάση τις επικοινωνιακές ανάγκες της κυβέρνησης,
ενώ έναν χρόνο τώρα δεν έχουν εκπονήσει ένα ολιστι-
κό σχέδιο στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας.
Αλήθεια, όταν με το καλό θα περάσει η πανδημία, θα
μας μιλήσουν πάλι για ΣΔΙΤ στην Υγεία; Θα πορευτούμε
στον δρόμο της συγκρότησης ενός ισχυρού και προ-
σβάσιμου σε όλες και όλους δημόσιου συστήματος
υγείας ή θα επιλέξουμε τον δρόμο της πλήρους ιδιωτι-
κοποίησής του; Τόσο ακραία νεοφιλελεύθεροι είναι;
Δεν βγάζουν κανένα συμπέρασμα από την πανδημία;

Η Ν.Δ. βλέπει μια επανάληψη του Προγράμμα-

τος της Θεσσαλονίκης και σας κατηγορεί για
ανεδαφικές προτάσεις. Τι απαντάτε;

Η Ν.Δ. δίνει ορισμένες φορές την εντύπωση ότι πολι-
τεύεται λες και δεν είναι κυβέρνηση αλλά αντιπολί-
τευση. Τα προβλήματα είναι τεράστια σήμερα στην οι-
κονομία και δεν επιτρέπονται υπεκφυγές. Η κυβέρ-
νηση έκανε τα λιγότερα δυνατά για τη στήριξη της ερ-
γασίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,
ενώ είχε τη δυνατότητα να πράξει περισσότερα. Το
αποτέλεσμα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των επιχειρή-
σεων αδυνατεί να ξανανοίξει, ενώ χιλιάδες θέσεις ερ-
γασίας θα χαθούν και η ανεργία ίσως ξαναγυρίσει στα
επίπεδα του 2014. Η έκταση της οικονομικής ύφεσης
πήρε αυτές τις διαστάσεις λόγω της κυβερνητικής
απραξίας. Η ανάγκη ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους

με διαγραφή ενός μέρους του είναι απαραίτη-
τος όρος για την επανεκκίνηση της οικονο-
μίας. Φαίνεται, όμως, ότι η Ν.Δ. νοιάζεται για
τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αφήνοντας
τους υπολοίπους στην τύχη τους. Το ερώτημα
που τίθεται σήμερα είναι το εξής: Θα ακολου-
θήσουμε τον δρόμο της δίκαιης ανάπτυξης,
της μείωσης των ανισοτήτων και της αξιοπρε-
πούς εργασίας ή αυτόν της συγκέντρωσης
πλούτου και οικονομικής ισχύος σε λίγους και
της αποδιάρθρωσης, ακόμα περισσότερο, της
οικονομίας και της αγοράς εργασίας;

Καταγγέλλετε την κυβέρνηση για αποτυ-
χία στο μέτωπο της πανδημίας και όχι μό-
νο. Οι δημοσκοπήσεις, όμως, δεν αποτυ-
πώνουν σημαντικά κέρδη του ΣΥΡΙΖΑ
έναντι της Ν.Δ., κεφαλαιοποιώντας αυτήν
τη δυσφορία των πολιτών. Πώς το ερμη-
νεύετε αυτό;

Η πανδημία λειτούργησε μέχρι τώρα, όπως
ήταν λογικό, ως επιβραδυντής των πολιτικών
διεργασιών. Όμως, οι δημοσκοπήσεις το τε-
λευταίο διάστημα δείχνουν μια ραγδαία μείωση
της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην
κυβέρνηση σε όλα τα πεδία. Έχουμε μπει σε
μια φάση που, κατά την εκτίμησή μου, θα πάρει
πιο βαθιά και μόνιμα πολιτικά χαρακτηριστικά
αυτή η τάση. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. πορεύεται με
ειλικρίνεια, χωρίς διάθεση εξωραϊσμού για τη
δική του κυβερνητική περίοδο και καταθέτει
εναλλακτικές προτάσεις, που θα ανοίγουν μια

άλλη προοπτική για τη μεγάλη πλειονότητα της κοινω-
νίας, διαρκώς θα κερδίζει σε εμπιστοσύνη και αξιοπι-
στία. Απέναντι στη βαθιά και πολύπλευρη κρίση που
αντιμετωπίζει η κοινωνία μας απαιτούνται ρηξικέλευ-
θες προτάσεις και όχι μίζερες διαχειριστικές λογικές.

Σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης
επιλέξει να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές,
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να ανταποκριθεί;
Είναι τέτοια η ένταση των προβλημάτων και η ανάγ-

κη να δοθούν απαντήσεις που δεν επιτρέπεται σε ένα
κόμμα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., να μην είναι έτοιμο. Αν
επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης την πρόωρη προσφυγή στις
κάλπες, αυτό θα είναι αποτέλεσμα των αδιεξόδων που
δημιουργεί η πολιτική του και όχι ένα «παράθυρο ευ-
καιρίας» για να ξανακερδίσει. Όλο το προηγούμενο
διάστημα ήρθαμε σε επαφή με δεκάδες επαγγελματι-
κούς φορείς και σωματεία εργαζομένων, παρουσιά-
ζοντάς τους τις προτάσεις μας αλλά και ακούγοντας τις
δικές τους. Ολοένα και περισσότερο ο κόσμος κατανο-
εί ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. συγκροτούν μια
νέα ρεαλιστική ελπίδα για τη ζωή του.Π
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Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι
έτοιμος για πρόωρες εκλογές 

alex_diam@hotmail.com 

στον
Αλέξανδρο Διαμάντη
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Ο
εκπρόσωπος Τύπου του
ΚΙΝ.ΑΛ. Παύλος Χρηστίδης
εξηγεί στην «Political» γιατί
το κόμμα του αντιμετώπισε

με επιφυλάξεις την επόμενη μέρα της
συνάντησης Δένδια - Τσαβούσογλου
και εκτιμά ότι πρέπει να γίνει Συμβού-
λιο Πολιτικών Αρχηγών για να αντιλη-
φθούν όλοι ξεκάθαρα τις κόκκινες
γραμμές μας. Αναφορικά με τις προ-
ωθούμενες αλλαγές στις εργασιακές
σχέσεις, πιστεύει ότι θα τις πληρώσουν
πάλι οι πιο αδύναμοι, διαμηνύοντας ότι
το ΚΙΝ.ΑΛ. θα σταθεί απέναντι. Επίσης,
στα εσωκομματικά κρατά χαμηλούς τό-
νους, υπογραμμίζοντας ότι «το σύνολο
της παράταξης απαιτεί να είμαστε στο
“εμείς” και όχι στο “εγώ”».

Γιατί το ΚΙΝ.ΑΛ. εξέφρασε επιφυ-
λάξεις για τις διαστάσεις που πή-
ρε η συνάντηση του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον
Τούρκο ομόλογό του;

Το Κίνημα προσδιόρισε το αυτονόη-
το, κύριε Αντωνόπουλε. Κατ’ αρχάς, πε-
ριμένουμε επίσημη ενημέρωση από
την κυβέρνηση για τις συζητήσεις στην
Άγκυρα. Πέρα από το αυτονόητο, τη
διατύπωση των θέσεων της χώρας μας
από τον υπουργό Εξωτερικών κατά τη
συνέντευξη με τον κ. Τσαβούσογλου,
προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα,
τα οποία χρήζουν απαντήσεων. Πόσο
καλά προετοιμασμένη ήταν η συνάντη-
ση; Ποιος ήταν ο στόχος; Τι συζητήθηκε
στις κατ’ ίδιαν συναντήσεις; Η πάγια θε-
σμική μας θέση είναι πως πρέπει να
προχωρήσουμε σε Συμβούλιο Αρχη-
γών για να αντιληφθούν όλος ο κόσμος,
η Ευρώπη και η Τουρκία ότι στην Ελλά-
δα συνεννοούμαστε με ξεκάθαρες

κόκκινες γραμμές, μπροστά σε όσα κά-
νει η Άγκυρα, που είναι μια αναθεωρη-
τική και επικίνδυνη δύναμη.

Πώς πρέπει να διαχειριστεί η ελ-
ληνική πλευρά τα νέα δεδομένα,
προκειμένου να μην «εξατμιστεί»
αυτό το άρωμα θριάμβου που έχει
καλλιεργηθεί;

Χρειάζονται στρατηγική, ορθολογι-
σμός και αποφασιστικότητα για να αντι-
μετωπιστεί η τουρκική προκλητικότητα
με έργα και όχι μόνο με επικοινωνιακά
μπρα ντε φερ. Πιστεύω ότι στρατηγικά
πρέπει να ακολουθηθεί το μοντέλο της
δημιουργικής και ενεργητικής εξωτε-
ρικής πολιτικής της κυβέρνησης ΠΑ-
ΣΟΚ διαχρονικά. Οι κυβερνήσεις του
Ανδρέα Παπανδρέου διασφάλισαν τα
εθνικά συμφέροντα και εκείνες των
Σημίτη - Παπανδρέου επανατοποθέτη-
σαν την Ελλάδα στον παγκόσμιο γεω-
πολιτικό χάρτη, την Κύπρο στην καρδιά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ διαμορ-
φώθηκε και ένα νέο ευρωπαϊκό πλαί-
σιο για τον πολλαπλασιασμό της πολιτι-
κής, διπλωματικής αλλά και αμυντικής
ισχύος της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτω-
ση, η θέση μας πρέπει να είναι στρατη-
γικά σταθερή. Απαραίτητος ο διάλογος
και οι διερευνητικές ακόμα και με τον
κ. Ερντογάν -όπως ακούμε- με τη γεί-
τονα. Πρέπει, όμως, να διεξάγονται υπό
όρους και προϋποθέσεις από ανθρώ-
πους που έχουν κόκκινες γραμμές και
είναι αποφασισμένοι να τις υπερασπι-

στούν, υπηρετώντας τη μία και μόνη
ομάδα που παίζει απέναντι στην Τουρ-
κία: την εθνική.

Οι αλλαγές στις εργασιακές ρυθ-
μίσεις φαίνεται ότι αποτελούν
«casus belli». Γιατί ανοίγει τώρα
ένα τέτοιο μέτωπο η κυβέρνηση;

Είναι ταυτοτικό το ζήτημα αυτό και
φυσικά για εμάς έχει σαφείς κόκκινες
γραμμές. Το Σχέδιο Ανάκαμψης της
Ν.Δ., όπως προσδιορίζεται, στηρίζεται
στη φτηνή και απαξιωμένη εργασία. Το
βάρος της κρίσης θα το πληρώσουν πά-
λι οι πιο αδύναμοι. Για τον κ. Μητσοτά-
κη οι δίκαιες αμοιβές θεωρούνται αντι-
παραγωγικές και αντιαναπτυξιακές.
Θέλω να υπογραμμίσω, επίσης, ότι η
διαφαινόμενη κατάργηση της συλλογι-
κής διαπραγμάτευσης αφήνει τον ερ-
γαζόμενο απροστάτευτο απέναντι στην
εργοδοτική αυθαιρεσία. Με το ωράριο
εργασίας και τη ζωή του να γίνεται λά-
στιχο. Χωρίς κανόνες, ακόμα και για το
Σαββατοκύριακο! Δεκάωρη δουλειά
και απλήρωτες υπερωρίες. Αυτά ξεκά-
θαρα δεν μπορούν να περάσουν. Θα
σταθούμε απέναντι σε τέτοιες προκλη-
τικές πρακτικές.

Την ίδια ώρα στη Βουλή είναι σε
εξέλιξη οι εργασίες της Προανα-
κριτικής Επιτροπής. Ποια είναι η
αίσθησή σας για την πορεία της
διαδικασίας;

Έχουμε ψηφίσει όλες τις εξεταστικές

και προανακριτικές επιτροπές, ακόμα
και για δικά μας στελέχη. Η υπόθεση
του ΣΥΡΙΖΑ Channel χρήζει διερεύνη-
σης. Στόχος του Κινήματος δεν είναι να
ενοχοποιήσει κάποιον, αλλά να πέσει
άπλετο φως και να μη μείνει καμία σκιά
-χωρίς προκατάληψη- για αυτή την
υπόθεση σε τέτοια σοβαρά θέματα.

Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. κάνει εκ-
κλήσεις για ενότητα και περιορι-
σμό των προσωπικών φιλοδοξιών.
Θεωρείτε ότι υπάρχουν στελέχη
που προτάσσουν το «εγώ» έναντι
του «εμείς»; Γιατί δεν πέφτουν τα
ονόματα πάνω στο τραπέζι;

Το σύνολο της παράταξής μας απαι-
τεί να είμαστε στο «εμείς» και όχι στο
«εγώ». Το μέλλον ανήκει στην παράτα-
ξη και το Κίνημά μας. Η προοδευτική
δημοκρατική παράταξη, το Κίνημα Αλ-
λαγής, η συνέχεια του ΠΑΣΟΚ, μπορεί
να εγγυηθεί τη νέα αλλαγή που χρει-
άζεται ο τόπος. Είμαστε εμείς που θα
εγγυηθούμε και θα διαμορφώσουμε τις
προϋποθέσεις για να σταθεί όρθια η
κοινωνία και ζωντανή η οικονομία από
την πανδημική κρίση. Σε ό,τι αφορά τις
εσωκομματικές μας διαδικασίες, που
θα κρίνουν το μέλλον και την πορεία
του Κινήματος Αλλαγής, έχουμε απο-
φασίσει ότι από τον Σεπτέμβριο θα
ασχοληθούμε με τα διαδικαστικά και
θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και
οι διαδικασίες, σύμφωνα πάντα με το
καταστατικό. 

ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Εκπρόσωπος Τύπου ΚΙΝ.ΑΛ.
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στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com

Η παράταξη
απαιτεί το «εμείς»
και όχι το «εγώ»



Τ
ελικά, δεν είναι μόνο ο Μένιος που
φέρεται να μπλέκεται σε απάτες στο
πρόγραμμα «Συν-Εργασία»… Έχουν

πέσει πάνω στις αιτήσεις για βοηθήματα το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και το ΣΔΟΕ, προκειμένου να ξετρυ-
πώσουν τις περιπτώσεις φαινομένων κατα-
στρατήγησης του εν λόγω πλαισίου από
«επιτήδειους» εργοδότες. Είναι χαρακτηρι-
στικό το παράδειγμα καφετέριας στη Θεσ-
σαλία, που στεγαζόταν σε κτίριο 25 τ.μ.,
όπου, κατά τον έλεγχο του κλιμακίου του
ΣΕΠΕ, βρέθηκαν εγγεγραμμένοι συνολικά
150 εργαζόμενοι! Από αυτούς, οι 129 είχαν
προσληφθεί με σύμβαση μερικής απασχό-
λησης -για 4 ώρες εργασίας τον μήνα κατά
μέσο όρο (!)- και οι περισσότεροι είχαν
προσληφθεί από τον Νοέμβριο του 2020 και
εφεξής, οπότε ξεκίνησε το δεύτερο lock-
down. Οι συμβάσεις και των 150 εργαζομέ-
νων τέθηκαν σε αναστολή, με αποτέλεσμα
να καταστούν δικαιούχοι αποζημίωσης ει-
δικού σκοπού ύψους 534 ευρώ. Μιλάμε για
απατεώνες πρώτου μεγέθους!

Ο… πολυπράγμων Κώστας
Καραμανλής και το upgrade
της Θεσσαλονίκης
Βαρύ πρόγραμμα για τον υπουργό Υποδο-
μών Κώστα Καραμανλή, κατά την επίσκε-
ψή του στη Θεσσαλονί-
κη. Συνοδεία του γ.γ.
Γιώργου Καραγιάννη, ο
κ. Καραμανλής ξεναγή-
θηκε στο πλήρως ανανε-
ωμένο αεροδρόμιο «Μα-
κεδονία» και δήλωσε
εντυπωσιασμένος από
τις εργασίες αναβάθμι-
σής του, οι οποίες, ειρή-
σθω εν παρόδω, συμπί-
πτουν με την έναρξη της
φετινής τουριστικής σε-
ζόν. Λίγο αργότερα
πραγματοποίησε αυτοψία στο εργοτάξιο
του τμήματος Θέρμη - Γαλάτιστα, του οδι-
κού άξονα Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου,
έργο που εκτελείται από την Εγνατία Οδό.
Σήμερα παρουσιάζει από κοινού με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη δύο επίσης σημαντι-
κά έργα, τους οδικούς άξονες Θεσσαλονί-
κη - Έδεσσα και Δράμα - Αμφίπολη.

Ο Χατζηδάκης… Δρακουμέλ  
Σωματεία εργαζομένων τού ετοίμασαν μια
διαφορετική τούρτα! Συγκέντρωση έξω από
το υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν ο
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, ο Σύν-
δεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημά-
των και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά και
το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λαυρεω-
τικής καθώς και Σωματεία Εργαζομένων από
Σουπερμάρκετ. «Γιόρτασαν» τα γενέθλια του
υπουργού με τη δική τους τούρτα, η οποία εί-
χε το σκίτσο σαν άλλου… Δρακουμέλ (από τα
Στρουμφάκια), ο οποίος αναφωνούσε: «Θα
σε πιάσω απαίσιο 8ωράκι»! Υπερβολικό, αλ-
λά ομολογουμένως αστείο. 

O Κουρουμπλής ψάλτης

Το ζήσαμε κι αυτό! Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
βγήκε σε ραδιόφωνο των Αθηνών και έψα-
λε, θέλοντας να βάλει τους ακροατές στο
κατανυκτικό κλίμα των ημερών! Ο βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ δεν δίστασε να ψάλει έναν
εκκλησιαστικό ύμνο της Μεγάλης Εβδομά-
δας. Πρόκειται για το «Εξαποστειλάριον»
που ψάλλεται στην Ακολουθία του Νυμφί-
ου, τη Μεγάλη Τρίτη. «Τον νυμφώνα Σου
βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και έν-
δυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ λάμ-
πρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτο-
δώτα, και σώσον με». Ελπίζω να μην τον
άκουσαν οι «Ομπρέλα» η «Ρενέ» και οι άλ-
λες Συνιστώσες, γιατί παθαίνουν αναφυλα-
ξία με την Ορθοδοξία…

Κάποιοι «καίγονται» 
για τον διάδοχο της Ζαΐρη

Αν και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέ-
τοιο, υπάρχει μεγάλο επιχειρηματικό ενδια-
φέρον για το ποιος θα καταλάβει τη θέση του
προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες. Φεύγει η κυρία Άννα Ζαΐρη
και, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του
Αρείου Πάγου για το πρόσωπο που θα τη δια-
δεχθεί στο τιμόνι της Αρχής θα ληφθεί μέσα
στο επόμενο διάστημα. Τώρα, γιατί κάποιοι
έχουν λυσσάξει για τον αντικαταστάτη της
και αρθρογραφούν επί του θέματος σε καθη-
μερινή βάση, είναι ένα ζήτημα που προκαλεί
ιδιαίτερη εντύπωση…
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«Αετονύχηδες»
έστησαν πάρτι

To μεγάλο στοίχημα
της νεολαίας   
Οι αντιδράσεις των νέων ηλικιών στις πλατείες δεν
σας κρύβω ότι έχουν βάλει σε δεύτερες σκέψεις
την κυβέρνηση και τους συνεργάτες του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τις νε-
αρές ηλικίες της εκλογικής δεξαμενής και τις έχει
κουράσει αρκετά με… το ακορντεόν της Εκπαίδευ-
σης. Έτσι, ο πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή στον
Άκη Σκέρτσο να ξεκινήσει διαδικασία επαναπρο-
σέγγισης της νεολαίας. Να κλείσουν οι ρωγμές.

Απ’ το ολότελα, καλή κι η Παναγιώταινα! Βγήκε
στο σφυρί και πουλήθηκε το σκάφος των Κουτσο-
λιούτσων. Το τίμημα που εξασφάλισε -και ήδη ει-
σέπραξε- η FFG από την πώληση του «Phalarope»
ανέρχεται στα 1,8 εκατ. ευρώ, ποσό που θα ενι-
σχύσει τα ταμεία της εταιρείας σε μια περίοδο κα-
τά την οποία έχει εξασφαλίσει ενδιάμεση χρημα-
τοδότηση και εκκρεμεί η επικύρωση της συμφω-
νίας εξυγίανσης που έχει επιτευχθεί με τους ομο-
λογιούχους πιστωτές της. Μικρό το ποσό, όπως
μαθαίνω, καθότι τα σκάφη αυτά φτάνουν, υπό κα-
νονικές συνθήκες, και τα 4 εκατομμύρια ευρώ…



Η φωτογραφία του γιου του Κυριάκου στον  Έβρο 
Ο γιος του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, φωτογραφήθηκε με τους συνοριακούς φύλακες
στον Έβρο, όπου υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Τη φωτογραφία την ανάρτησαν στα social media οι
συνοριοφύλακες. «Τιμή του, όπως δήλωσε ο ίδιος, να φωτογραφηθεί μαζί μας. Μαζί, όπως τόνισε ο ίδιος,
με τους φρουρούς των συνόρων της πατρίδας μας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, γιος του Κυριακού Μη-
τσοτάκη, ο οποίος υπηρετεί στο Πυροβολικό στον Έβρο και σε λίγο καιρό τελειώνει η θητεία του. Κων-
σταντίνε, τις υπηρεσίες σου στο ποτάμι θα τις θυμάσαι για πάντα, όπως μας είπες και δήλωσες περήφα-
νος για τη δουλειά μας, που με μεγάλο κόπο είμαστε καθημερινά στην πρώτη γραμμή φύλαξης των συνό-
ρων της πατρίδας μας, στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης του Έβρου μας», έγραψε σε ανάρτησή του
στο Facebook ο πρόεδρος των Συνοριακών Φυλάκων Έβρου, Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς.

Σε καραντίνα ο Λιβανός   
Μία συνάντηση με συνάδελφό του βου-
λευτή, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον
κορωνοϊό, ενεργοποίησε άμεσα τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων Σπήλιο Λιβανό, ο οποίος τέθηκε σε
καραντίνα. Επίσης, ο κ. Λιβανός, μόλις
ενημερώθηκε από την ιατρική υπηρεσία
της Βουλής, υποβλήθηκε σε διαγνωστικό
τεστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, αλλά θα
επαναληφθεί στις προβλεπόμενες ημερο-
μηνίες. Στο κτίριο του υπουργείου θα
πραγματοποιηθεί απολύμανση, ενώ όλοι οι
συνεργάτες του θα υποβληθούν σε έλεγχο
ανίχνευσης κορονοϊού.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Ο Δένδιας 
και τα πετρέλαια  
Αίσθηση προκάλεσε σε ορισμένους η
αποστροφή του Έλληνα ΥΠ.ΕΞ. Νίκου
Δένδια για τις έρευνες υδρογονανθρά-
κων στην Ελλάδα, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στην Arab News, στο
πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματο-
ποίησε στη Σαουδική Αραβία. Ο κ.
Δένδιας δήλωσε, σύμφωνα με την
εφημερίδα, ότι «η Ελλάδα πιστεύει
στις ΑΠΕ και δεν πρόκειται να αρχίσει
να σκάβει τον βυθό της Μεσογείου για
να βρει αέριο και πετρέλαιο… Χρει-
αζόμαστε 10 με 20 χρόνια για να το
βρούμε και να το εκμεταλλευτούμε και
θα ήταν πολύ πιο ακριβό από το δικό
σας (της Σαουδικής Αραβίας)». Από το
ΥΠ.ΕΞ. διευκρίνισαν ότι «είναι προφα-
νές ότι τα λεχθέντα δεν αφορούν στο
υπάρχον ενεργειακό πρόγραμμα της
χώρας και πως οι απόψεις του κ. Δέν-
δια για την πράσινη ενέργεια είναι
γνωστές και διατυπωμένες κατ’ επα-
νάληψη». Με την ανάγνωση αυτή συμ-
φωνούν και παράγοντες της ελληνικής
ενεργειακής αγοράς, που δεν δεί-
χνουν να έχουν θορυβηθεί.

H
υποψήφια καγκελάριος των Πρασίνων Αναλένα Μπέρμποκ απέδωσε εύσημα
στην κυβέρνηση της Ν.Δ. και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την
επιλογή της απολιγνιτοποίησης στην οποία προχωρά η Ελλάδα. Μάλιστα, η

υποψήφια καγκελάριος έχει εκφράσει προσωπικό ενδιαφέρον για το εγχείρημα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον τόπο μας, μιας και θεωρούνται ισχυρά τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε στον τομέα αυτόν. Συγκεκριμένα, προσφά-
τως ζήτησε ενημέρωση για τον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου, μετά τα όσα θετικά έχει
ακούσει στην έδρα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, την οποία επισκέπτεται συχνά, προ-
κειμένου να ενημερώνεται για τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές πρωτοβουλίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το
... 
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Εύσημα από την υποψήφια 
καγκελάριο στον Μητσοτάκη

Περί υποχρεωτικότητας του εμβολίου 
Η είδηση από τη συνέντευξη του Κυριάκου

Μητσοτάκη στον Alpha ήταν για την υποχρεωτι-
κότητα του εμβολίου και ειδικά για όσους εργά-
ζονται στα νοσοκομεία της χώρας. «Θεωρώ ότι
η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
κάποιων εργαζόμενων -ειδικά των υγειονομι-
κών- πρέπει να ανοίξει. Φέτος ή του χρόνου εν-
δεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε ένα δεύτε-
ρο εμβόλιο. Τότε θα πρέπει να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση», δήλωσε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. Και σημείωσε ότι δεν θέλει να ανοίξει αυτήν τη συζήτηση τώρα, αλλά αργότε-
ρα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο θα ολοκληρωθεί. «Το όριο του υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού θα είναι αυστηρά προσδιορισμένο», τόνισε, ενώ εκτίμησε ότι και οι νέοι θα
σπεύσουν να κάνουν το εμβόλιο. Τέλος, είπε ότι θα υπάρχουν και καινούργια μονοδοσι-
κά εμβόλια.
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Επειδή κάθε δεύτερη εβδομάδα
όλο και κάποιος ανοίγει το θέμα
των πρόωρων εκλογών, καταθέτω
το προσωπικό μου ρεπορτάζ, ύστε-
ρα από επίμονες «ερωτήσεις-παγί-
δα» που έθεσα στα υψηλά κλιμάκια
του Μεγάρου… Εμένα πάντως κο-
ρυφαία στελέχη του Μεγάρου Μα-
ξίμου μού λένε: «Μην ακούς τα πε-
ρί εκλογών το φθινόπωρο. Δεν
έχουν βάση. Να πας να κάνεις τα
μπάνια σου το καλοκαίρι… Η κυ-
βέρνηση έχει δρόμο μέχρι να τελει-
ώσει η τετραετία». Αντιθέτως, δεν
μου απάντησαν απολύτως τίποτα
για έναν επικείμενο ανασχηματι-
σμό εν μέσω θέρους… 

LOCK
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ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κατηγορηματικός ότι δεν
κινδυνεύει η καταβολή των
αγροτικών επιδοτήσεων
και πως έως τον Ιούνιο θα
καταβληθούν ακόμη 352

εκατομμύρια ευρώ στους νόμιμους δι-
καιούχους εμφανίζεται, μέσω της
συνέντευξής του στην εφημερίδα 
«Political», ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος 
Λιβανός, τονίζοντας ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ
υπάρχει και λειτουργεί για όλους τους
αγρότες». Ο κ. Λιβανός εκτιμά ότι ένας
από τους κινητήριους μοχλούς της
ανάκαμψης της Οικονομίας θα είναι ο
πρωτογενής τομέας, ενώ, αναφορικά
με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τις
εργασιακές σχέσεις, κατηγορεί τον
ΣΥΡΙΖΑ για διασπορά fake news σε
ό,τι αφορά τις αιτιάσεις του περί κα-
τάργησης του οκταώρου. 

Το χρηματοδοτικό μας
οπλοστάσιο για 
την επόμενη ημέρα
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Παρά το πολύμηνο lockdown, δεν φαίνε-
ται να αναχαιτίζεται -στον επιθυμητό
βαθμό, τουλάχιστον- η νόσος του κορο-
νοϊού. Μήπως έχει δίκιο η αντιπολίτευση,
που σας κατηγορεί ότι αποτύχατε στη
διαχείριση της πανδημίας; Ποια τα βήμα-
τα που προκρίνετε έως την έναρξη της
τουριστικής σεζόν;
Από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, η

ελληνική κυβέρνηση πορεύεται με βάση τη
γνώμη και τις εισηγήσεις των ειδικών. Με
βάση αυτές, καταφέραμε να είμαστε στις
χώρες με τα λιγότερα θύματα παγκοσμίως
και με βάση αυτές προχωράμε και ελπίζου-
με σε ένα καλοκαίρι διαφορετικό από το
περσινό - με δεδομένη τη σημασία που έχει
για τον τουρισμό και την ελληνική οικονομία
το ελληνικό καλοκαίρι. Σε όλα αυτά θα πρέ-
πει να λάβει κανείς υπ’ όψιν του τις μεταλλά-
ξεις του ιού, την κόπωση των πολιτών από τα
μακροχρόνια περιοριστικά μέτρα, την ανεύ-
θυνη προτροπή της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης για συγκεντρώσεις αλλά και μια με-
ρίδα, ιδίως της νεολαίας, που πλέον δεν
εφαρμόζει τα μέτρα, με αποκορύφωμα τα
περίφημα «κορονοπάρτι». Ωστόσο, ας ανα-
λογιστούμε ποιες ευθύνες έχουν όσοι πάνω
από την προστασία της ανθρώπινης ζωής
βάζουν το εγώ τους, τα μικροκομματικά
τους συμφέροντα και τις πολιτικές τους φι-
λοδοξίες. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία.
Ο εμβολιασμός προχωράει και ο πρωθυ-
πουργός έχει ήδη παρουσιάσει τον οδικό
χάρτη της επόμενης μέρας. Αξίζει τον κόπο,
λοιπόν, να δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας
εαυτό. Πιστεύω ότι, αν ακολουθήσουμε τον
προγραμματισμό της κυβέρνησης και αν τη-
ρήσουμε τις εντολές των ειδικών, θα μπορέ-
σουμε να βιώσουμε ένα πολύ καλύτερο κα-
λοκαίρι - και εμείς και η οικονομία μας.

Ποια είναι τα εργαλεία που σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να πυ-
ροδοτηθεί η δυναμική ανάκαμψης της
οικονομίας μετά το πέρας της πανδημίας,
όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση; 
Το σημαντικότερο εργαλείο που διαθέτει

η κυβέρνηση είναι η αξιοπιστία την οποία
έχει οικοδομήσει στο εξωτερικό. Με βάση
αυτήν την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη
που δείχνουν, πλέον, στην Ελλάδα οι αγορές,
θα αξιοποιήσουμε το Σχέδιο Ανάκαμψης
των 57 δισ. ευρώ, για να δώσουμε ώθηση
στην ελληνική οικονομία. Σε ό,τι αφορά τον
δικό μας τομέα, της Αγροτικής Οικονομίας,
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης περιλαμβά-
νονται 800 εκατ. ευρώ. Στην πράξη, όμως, τα
χρήματα θα είναι πολύ περισσότερα, αφού
είτε θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για συμ-
πράξεις μέσω ΣΔΙΤ είτε θα αποτελέσουν μό-
χλευση σημαντικά μεγαλύτερων ποσών. Επί
παραδείγματι, τα 250 εκατ. ευρώ που προ-
βλέπονται για εγγειοβελτιωτικά έργα ανα-
μένεται να κινητοποιήσουν επιπλέον κεφά-
λαια της τάξεως των 750 εκατ. ευρώ. Άρα,
μιλάμε συνολικά για έργα της τάξεως του 1
δισ. στον συγκεκριμένο τομέα. Στον σχεδια-
σμό μας, ως ΥΠΑΑΤ, συμπεριλαμβάνουμε
και το 1,6 δισ. ευρώ του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης κατά τη μεταβατική
περίοδο 2021-2022, καθώς και το τεράστιο
οπλοστάσιο της νέας ΚΑΠ, που ξεπερνά τα
19,3 δισ. ευρώ, για την οποία η Ελλάδα -μαζί
με μια ομάδα χωρών- δίνει μάχη, για να κα-
ταλήξουμε το συντομότερο δυνατόν σε συμ-
φωνία. Χρειαζόμαστε μια ΚΑΠ βιώσιμη,
πράσινη, που να δίνει εργαλεία ανάπτυξης
στον αγροτικό κόσμο.

Ανησυχείτε για την πιθανότητα ενός νέου
γύρου τουρκικής προκλητικότητας σε
Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο;
Η κυβέρνησή μας μεθοδικά, χωρίς τυμ-

πανοκρουσίες και πανηγυρισμούς, διευρύ-
νει τις συμμαχίες της στην περιοχή. Η πο-
λυεθνική διακλαδική άσκηση «Ηνίοχος» και
η συμμετοχή σε αυτή χωρών όπως το Ισραήλ
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δείχνουν

πολλά σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότη-
τα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πα-
ράλληλα, έχει επιτύχει να αναδείξει τα ζητή-
ματα που εγείρει η Τουρκία ως ευρωτουρκι-
κές διαφορές και όχι απλώς ως ελληνο-
τουρκικές. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προ-
καλεί, γιατί οι προκλήσεις αποτελούν συ-
στατικό της εξωτερικής της πολιτικής. Η Ελ-
λάδα, όμως, δεν πρόκειται να παρακολουθεί
αδρανής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αυ-
τοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Και
αυτό, πλέον, το έχουν κατανοήσει οι πάντες.
Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ιδιαί-
τερα μετά τη δημόσια αντιπαράθεση Δένδια
- Τσαβούσογλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι απεργάζεστε
την κατάργηση του οκταώρου, εν όψει
της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τα
εργασιακό. Τι απαντάτε;
Ο ΣΥΡΙΖΑ μας έχει συνηθίσει στα fake

news και στα ψέματα. Πιστός σε αυτήν την
αντιπολιτευτική τακτική, ισχυρίζεται ότι δή-
θεν θα υπάρξει κατάργηση του οκταώρου.
Το εργασιακό νομοσχέδιο στηρίζει τους ερ-
γαζομένους και τους έντιμους εργοδότες
και η βασική του τομή είναι η ψηφιακή κάρ-
τα εργασίας, η οποία θα ελέγχει μεθόδους
παράκαμψης της εργατικής νομοθεσίας.
Και αυτό είναι κάτι που ζητούσε επί χρόνια η
ΓΣΕΕ. Επιχείρησε να το εφαρμόσει το 2011 η
κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, δεν
το εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και το εφαρμόζει τώ-
ρα η Ν.Δ. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει, επί-
σης, εντατικοποίηση ελέγχων από το ΣΕΠΕ
αλλά και ρυθμίσεις για την τηλεργασία και
τους κούριερ, που κατά γενική ομολογία
αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία εργαζο-
μένων. Σε κάθε περίπτωση θα σας επαναλά-
βω τη διαβεβαίωση του υπουργού Εργασίας
Κωστή Χατζηδάκη, ότι το οκτάωρο δεν πρό-
κειται να καταργηθεί και θα συνεχίσει να
αποτελεί -όπως συμβαίνει εδώ και τόσα
χρόνια- τη βάση για τις υπερωρίες.

Τελικά, τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η
αντιπαράθεση των τεχνικών συμβού-

λων υπάρχει κίνδυνος να πλήξει τους
αγρότες;
Δεν θα επιτρέψω οποιαδήποτε ιδιωτικά

συμφέροντα να προκαλέσουν προβλήματα
στους αγρότες μας. Η αρχή μας είναι μία: Ο
ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει και λειτουργεί για όλους
τους αγρότες. Χωρίς διακρίσεις. Στόχοι μας
είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των
Ελλήνων παραγωγών, ο εξορθολογισμός
της λειτουργίας του Οργανισμού και η προ-
άσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Η αντι-
παράθεση των τεχνικών συμβούλων στον
ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται από το παρελθόν και έχει
επιφέρει μεγάλα προβλήματα. Πρόθεσή μας
είναι η επιστροφή του ΟΣΔΕ στο «σπίτι» του.
Δουλέψαμε σκληρά να ξεπεράσουμε τα
γνωστά εμπόδια και, όπως είχα ανακοινώ-
σει στη Βουλή, καταφέραμε να ανοίξουμε το
ΟΣΔΕ στις 15 Απριλίου. Σε καμία περίπτωση
δεν τίθεται σε κίνδυνο η καταβολή των επι-
δοτήσεων. Ήδη έχουν πληρωθεί 319 εκατ.
και προγραμματίζεται μέχρι τον Ιούνιο να
καταβληθούν, στο προβλεπόμενο πλαίσιο,
ακόμη 352 εκατ. ευρώ στους νόμιμους δι-
καιούχους. 

mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο

«Η Ελλάδα, όμως, δεν πρόκειται
να παρακολουθεί αδρανής.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
έχει αυτοπεποίθηση και 
αποφασιστικότητα. Και αυτό,
πλέον, το έχουν κατανοήσει 
οι πάντες. Και στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό
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ΜΑΡIΑ-ΑΛΕΞAΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛA
Βουλευτής Ιωαννίνων της Ν.Δ.

Σ
το περιστύλιο του Μεγάρου της
Βουλής συναντήσαμε τη βουλευτή
Ιωαννίνων της Ν.Δ. Μαρία-Αλεξάν-
δρα Κεφάλα και μπροστά από την

περίφημη ταπισερί του 18ου αιώνα, που πα-
ραχωρήθηκε στη Βουλή από τη Γαλλική
Εθνοσυνέλευση, προς τιμήν της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821, η νεαρή βουλευτής
μάς μίλησε για τα παιδικά της χρόνια στα
Ιωάννινα, αλλά και για τη φράση «πού πας να
μπλέξεις μικρό κορίτσι…» που της είπαν οι
φίλοι της, όταν τους ανακοίνωσε ότι θα ασχο-
ληθεί με την πολιτική.

Η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγο-
ρεί ότι χάσατε τη «μάχη» με την πανδημία
και γι’ αυτό βαδίζετε δίχως σχέδιο. Τι
απαντάτε;
Η κυβέρνησή μας, εδώ και περισσότερο

από έναν χρόνο, βρίσκεται σε έναν διαρκή
και άνισο πόλεμο με την πανδημία. Οι μά-
χες είναι καθημερινές και μαζί με τους πο-
λίτες καταφέραμε να είμαστε η χώρα εκεί-
νη στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη
που και τις λιγότερες απώλειες μετράμε και

το Σύστημα Υγείας άντεξε και αντέχει ακό-
μη και στην κορύφωση των φάσεων της
πανδημίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, εκτός από μί-
ζερη κριτική, δεν έκανε το παραμικρό να
βοηθήσει, αντιθέτως, η μοναδική ευθύνη
που ανέλαβε ήταν να καλεί τους πολίτες σε
συλλαλητήρια και διαδηλώσεις που επιδει-
νώνουν το πρόβλημα, και το έκανε με πλή-
ρη συναίσθηση και γνώση.

Είναι γεγονός πως από μια μερίδα πολιτών
υπάρχει έντονη επιφυλακτικότητα και άρ-
νηση ως προς τον εμβολιασμό και ως προς
τα διαγνωστικά τεστ. Εσείς, ως γιατρός,
πώς αντιμετωπίζετε τους αρνητές των εμ-
βολίων;
Η επιστήμη είναι αυτή που δίνει απαντή-

σεις σε ζητήματα υγείας, πανδημίας και

ασθενειών. Η εμπειρική και ιδεοληπτική
προσέγγιση του θέματος δεν βοηθάει, γιατί
και έλλειψη γνώσης υπάρχει και η επιστήμη
ποτέ δεν αντικαθίσταται από προληπτικές και
εγωιστικές προσεγγίσεις. Τους θεωρώ επι-
πόλαιους, «ευκαιριακούς επαναστάτες» που
διακινδυνεύουν την υγεία τους και, προπαν-
τός, δεν σέβονται το κοινωνικό σύνολο και
την υγεία των συνανθρώπων τους.

Πρόσφατα νοσήσατε κι εσείς από τον Co-
vid-19. Πώς αισθανθήκατε; Φοβηθήκατε;
Ο φόβος είναι ανθρώπινο συναίσθημα. Και

βέβαια φοβήθηκα, γιατί πρόκειται για κάτι
πρωτόγνωρο, που η ιατρική επιστήμη τώρα
αγωνίζεται να το αντιμετωπίσει. Πρέπει να
ξεπερνάμε τους φόβους μας. Προσωπικά
έχω εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό της
χώρας και τους εκφράζω την αμέριστη ευ-
γνωμοσύνη μου για όλα αυτά που έκαναν για
μένα.

Εκτός από την πανδημία, ποιο θεωρείτε
πως είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρ-

νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμε-
νο διάστημα;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι σήμερα αν-

τιμετώπισε ως πρωθυπουργός την τέλεια κα-
ταιγίδα. Του έτυχαν τόσα, που ούτε καν από τη
φαντασία του Έλληνα δεν περνούσαν. Παρά
τις «προσδοκίες» της αντιπολίτευσης για
αποτυχία, μάχεται και επιτυγχάνει με σύμμα-
χο πάντα την ελληνική κοινωνία. Το επόμενο
στοίχημα της κυβέρνησης είναι η ανόρθωση
της οικονομίας, η ομαλή επαναλειτουργία
όλων των δραστηριοτήτων μετά την πανδημία
και η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης,
που είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα
μας και, όπως κι εσείς μαθαίνετε, η αποδοχή
των ελληνικών προτάσεων από την Ευρώπη
έτυχε ευμενέστατων σχολίων. Η Νέα Δημο-
κρατία κατά καιρούς κλήθηκε να θεμελιώσει
τη Δημοκρατία και να ανορθώσει τη χώρα.
Ιστορικά είναι δικαιωμένη και θα δικαιωθεί
για μια ακόμη φορά.

Ανήκετε στη νέα γενιά στελεχών της Ν.Δ.
και είστε ένα από τα νεαρότερα μέλη της
Εθνικής Αντιπροσωπείας. Πώς είναι η κα-

στην
Άννα Καραβοκύρη

Είναι τιμή μου 
ότι ο πατέρας μου 
είναι κληρικός
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θημερινότητα μιας νέας γυναίκας που
παράλληλα είναι και βουλευτής; 
Περνώ, όπως διαπιστώνετε, πολλές ώρες

στο Κοινοβούλιο, επισκέπτομαι αρμόδιους
υπουργούς για την επίλυση ζητημάτων και
πάντα στο τέλος της εβδομάδας επιστρέφω
στη βάση μου, στα Ιωάννινα, όπου είμαι σε
τακτική συνεργασία με τους φορείς, τους
δήμους, την Περιφέρεια, τους συλλόγους
και τους πολίτες.

Ύστερα από μια τόσο απαιτητική ημέρα,
όπως αυτή που μας περιγράφετε, γεμάτη
συναντήσεις, υποχρεώσεις και κοινοβου-
λευτικά καθήκοντα, από πού αντλείτε δύ-
ναμη ώστε να συνεχίσετε και την επόμενη
ημέρα στους ίδιους έντονους ρυθμούς;
Ξεκάθαρα, από τη στήριξη που μου εκ-

φράζουν οι συμπολίτες μου. Από αυτούς
αντλώ τη δύναμη για να συνεχίσω να αγωνί-
ζομαι.

Από όσο γνωρίζω, δεν κατάγεστε από
«πολιτικό τζάκι». Πώς κολλήσατε το μι-
κρόβιο της πολιτικής;
Η αλήθεια είναι πως πάντα ένιωθα μια

απροσδιόριστη έλξη και γοητεία από την πο-
λιτική, με έντονο αίσθημα παρέμβασης στα
κοινά και βοήθειας στο συνάνθρωπο. Άλλω-
στε, επειδή ασκώ και το λειτούργημα της ια-
τρικής, ήμουν και είμαι πιο κοντά στις δύ-
σκολες ανθρώπινες στιγμές, προσπαθώντας
πάντα να βοηθήσω. Τώρα, το γεγονός ότι κα-
τάγομαι από μεσαία οικογένεια ποτέ δεν το
εξέλαβα ως μειονέκτημα, αλλά πάντα ήταν
για μένα ένα εφαλτήριο ανόδου, προκοπής
και προόδου, έχοντας πάντα την αμέριστη
στήριξή της. 

Ο πατέρας σας είναι ιερέας. Πώς ήταν τα
παιδικά σας χρόνια στα Ιωάννινα και ποι-
ες αρχές πήρατε από την οικογένειά σας;

Είναι τιμή μου που προέρχομαι από μια τέ-
τοια ελληνική οικογένεια, που από τα παιδι-
κά μου χρόνια οι γονείς μου μού εμφύσησαν
όλες εκείνες τις αρχές που σηματοδοτούν
την παραδοσιακή, ελληνική, ορθόδοξη οικο-
γένεια, τον σεβασμό στον συνάνθρωπο και
στο δίκαιο και τον σεβασμό στην προσωπική
άποψη. Μεγάλωσα σε συντηρητική οικογέ-
νεια, αλλά πάντα ελεύθερη να κάνω αυτό που
πιστεύω και αγαπώ. Έμαθα από την οικογέ-
νειά μου ότι η ζωή είναι ένας διαρκής αγώ-
νας και, για να επιτύχεις, πρέπει πέρα από τα
φυσικά προσόντα να αναλαμβάνεις πρωτο-
βουλίες και να τολμάς.

Με δυο λόγια, τι σημαίνει για εσάς ο όρος
«πολιτική»;
Καθημερινή τριβή, επικοινωνία με τον συ-

νάνθρωπο, προσπάθεια επίλυσης των μι-
κρών ή των μεγάλων προβλημάτων, ανθρώ-
πινη προσέγγιση της καθημερινότητας και
σεβασμός στον πολίτη, όχι μόνο την ώρα της
κάλπης αλλά πάντα.

Σε λίγο καιρό κλείνετε δύο χρόνια ως
βουλευτής Ιωαννίνων. Ποια ήταν η ση-
μαντικότερη στιγμή στη μέχρι τώρα κοι-
νοβουλευτική σας πορεία;
Είναι δύο χρόνια πυκνής κοινοβουλευτι-

κής εμπειρίας, πρωτόγνωρης για μένα προ-
φανώς, με στιγμές έντασης, αγωνίας αλλά

και χαράς, γιατί πάντα υπάρχει το ευήκοον
ους σε θέματα τοπικής και γενικότερης πολι-
τικής προσέγγισης, αλλά και ο χώρος δρά-
σης για νέους βουλευτές. Προκαλεί, όπως
καταλαβαίνετε, μεγάλη ικανοποίηση σε έναν
πρωτοεκλεγμένο βουλευτή όταν με τις ενέρ-
γειές του καταφέρνει να επιλύει ζητήματα,
τοπικά κυρίως, που λίμναζαν επί σειρά ετών.

Ποιο είναι το επόμενο «στοίχημα» που
έχετε θέσει για τα Ιωάννινα;
Η πρώτη μου θητεία συνδέεται, αν μη τι

άλλο, με την προσπάθεια και την επίλυση
μικρών ή μεγαλύτερων προβλημάτων που
ταλανίζουν την περιοχή μας και τους συμ-
πολίτες μας. Ούτε δύο χρόνια από το καλο-
καίρι του 2019, και οι καταστάσεις που βιώ-
νουμε είναι πρωτόγνωρες. Αλλιώς ξεκινή-
σαμε, με άλλους στόχους, και βρεθήκαμε
να παλεύουμε με μια πανδημία που όμοιά
της δεν γνώρισε ο πλανήτης μας για τουλά-
χιστον έναν αιώνα. Οι προτεραιότητες επα-
ναξιολογήθηκαν και, ως οφείλαμε, βάλαμε
μπροστά τη δημόσια υγεία. Τώρα που φαί-
νεται ότι φτάνουμε στο τέλος, μπορώ να πω
πως έχουμε μπροστά μας μια νέα αρχή.
Ένα νέο ξεκίνημα. Σε αυτήν τη νέα εποχή, η
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας αλλά
και της περιοχής μου, των Ιωαννίνων, είναι
άμεσα συνυφασμένη με μεγάλα έργα και
υποδομές που θα φέρουν ακόμη πιο κοντά

νέες επενδύσεις. Επενδύσεις τόσο σε πρω-
τογενή όσο και σε δευτερογενή και τριτογε-
νή τομέα, που θα δώσουν ζωή στην Περι-
φέρεια και οικονομική ανάπτυξη, που τόσο
έχουμε ανάγκη. Τα Ιωάννινα πρέπει το επό-
μενο διάστημα να αξιοποιήσουν τόσο το
επιστημονικό προσωπικό της πόλης όσο
και τον φυσικό πλούτο, τη λίμνη, τη χλωρί-
δα της περιοχής καθώς και την πολιτισμική
κληρονομιά της. 

Υπήρξατε μέλος της ΝΟΔΕ και μάλιστα το
νεαρότερο αιρετό μέλος. Πώς σας αντιμε-
τώπιζαν τα υπόλοιπα μέλη και τι θυμάστε
από εκείνα τα χρόνια;
Όταν κλήθηκα να πάρω την απόφαση αυ-

τή, δεν θα σας κρύψω ότι πολλοί μου είπαν
«πού πας μικρό κορίτσι να μπλέξεις με αυ-
τά...», γιατί ήμουν μόλις 28 ετών. Δεν σας
κρύβω όμως ότι δεν επηρεάστηκα ούτε για
μία στιγμή. Αντιθέτως, είπα: «Μα το ζητούμε-
νο διαχρονικά είναι οι νέοι άνθρωποι να τρα-
βήξουν μπροστά και, τώρα που μου δίνεται η
ευκαιρία, εγώ θα κάνω πίσω;». 

Το τελευταίο διάστημα, με αφορμή το κί-
νημα #ΜeΤoo, έχει ανοίξει η μεγάλη συ-
ζήτηση περί παρενοχλήσεων στον εργα-
σιακό χώρο. Ως σύγχρονη γυναίκα αλλά
και ως βουλευτής, πώς αντιμετωπίζετε
τέτοια θέματα;
Καταδικάζω απερίφραστα τέτοια γεγονό-

τα και πιστεύω ακράδαντα ότι η εσωτερική
δύναμη του καθενός θα πρέπει να υψώνεται
ως προστατευτικό τείχος σε τέτοια φαινόμε-
να, και είναι υποχρέωση της Πολιτείας και
της Δικαιοσύνης, όταν φτάνουν εκεί τέτοια
θέματα, να τα αντιμετωπίζει άμεσα και κάθε-
τα. Και η ίδια η κοινωνία οφείλει να αναπτύ-
ξει όλα τα απαραίτητα αντανακλαστικά για
την εξάλειψη του θλιβερού αυτού φαινομέ-
νου και να σέβεται τον άνθρωπο ανεξαρτή-
τως φύλου.

Έχετε βιώσει η ίδια κάποιου είδους αντι-
συναδελφική συμπεριφορά στον χώρο
εργασίας σας;
Ευτυχώς, όχι.

Αν και είστε μια πολύ νέα γυναίκα, έχετε
καταφέρει πάρα πολλά. Είχατε ποτέ το δί-
λημμα «καριέρα ή οικογένεια»;
Όχι, δεν είχα ποτέ τέτοια διλήμματα, διότι

πιστεύω πως μπορούν να συνυπάρχουν άρι-
στα και τα δύο, και η οικογένεια και η καριέρα. 

Μελλοντικά σκέφτεστε τη μητρότητα;
Προφανώς, ναι, το σκέφτομαι και το επι-

θυμώ.

Δέχεστε την κριτική;
Βεβαίως, δέχομαι την καλόπιστη κριτική

και είμαι υποχρεωμένη να τη δέχομαι.

««Έμαθα από την οικογένειά
μου ότι η ζωή είναι 
ένας διαρκής αγώνας και, 
για να επιτύχεις, πρέπει πέρα
από τα φυσικά προσόντα να
αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες
και να τολμάς»
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Όμως, η ψηφιακή επανάσταση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και προσφάτως έγινε
πράξη η ενοποίηση είκοσι πέντε πιστοποιητικών οικονομικής και επιχειρηματικής

δραστηριότητας, που αφορούν στη δικαστική φερεγγυότητα. Συγκεκριμένα, κα-
θιερώνονται τα Ενιαία Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και
νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των σωματείων και των συνεταιρι-
σμών), τα οποία, εκτός όλων των άλλων, εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις αλλά και
τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς ή σε άλλες
δράσεις του Δημοσίου, ειδικά εν μέσω πανδημίας. Η συγκεκριμένη δράση συν-
τελέστηκε υπό την εποπτεία του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγό-
ρη Δημητριάδη.

Τα επόμενα χρόνια ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πατήσει... γκάζι, καθώς
στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία αποτελεί τη βασική ψηφιακή
στρατηγική της χώρας, περιλαμβάνονται μεγάλα έργα, όπως οι έξυπνες πόλεις,
η ψηφιοποίηση αρχείων του κράτους για ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η
ψηφιοποίηση των ΚΕΠ αλλά και τα υποθαλάσσια καλώδια στα ελληνικά νησιά
και η ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων. Πρόκειται για ψηφιακά έργα που θα
χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Ελλάδα 2.0», που παρουσίασε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι σημαντικές ψηφιοποιήσεις αφορούν σε
υποθηκοφυλακεία, πολεοδομίες, Κτηματολόγιο, νοσοκομεία, Δικαιοσύνη και
Κοινωνική Ασφάλιση.

Σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κατευ-
θυνθεί προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, με την ανάπτυξη του δι-

κτύου 5G και των γρήγορων ευρυζωνικών συνδέσεων να αποτελεί βασική προτε-
ραιότητα. Συγκεκριμένα, το 13% των επιδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, που αν-
τιστοιχεί σε ένα ποσό ύψους 2,1 δισ. ευρώ, θα δοθεί στην ψηφιακή μετάβαση.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου με
έμφαση στη διαλειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και στην
ψηφιοποίηση των φορολογικών Αρχών και την online διασύνδεσή τους με τις επι-
χειρήσεις. Όλα τα παραπάνω, εκτός από το γεγονός ότι θα βελτιώσουν την καθη-
μερινότητα του πολίτη, θα βάλουν τέλος στη γραφειοκρατία και στις πολυδαίδα-
λες διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν «βαρίδι» για όσους θέλουν να επενδύσουν
στη χώρα μας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή, που θα
την οδηγήσει στον δρόμο της ουσιαστικής και μόνιμης ανάκαμψης.

Ψ ηφιακά άλματα, τα οποία την κατατάσσουν
στις χώρες με τη μεγαλύτερη ψηφιακή
πρόοδο, κάνει η Ελλάδα. Βασικός στόχος

της κυβέρνησης είναι να εξελιχθεί η χώρα σε ένα
σύγχρονο ψηφιακό κράτος μετά το τέλος της περιπέ-

τειας. Και πράγματι η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο,
καθώς, παρά την επιδημιολογική κρίση,

πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε
διάφορα επίπεδα, ώστε η χώρα

να είναι έτοιμη να κερδίσει το στοίχημα στη μετα-κο-
ρονοϊό εποχή. Πρωταγωνιστικό και συντονιστικό ρό-
λο στην προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού της χώρας έχει το Πρωθυπουργικό Γραφείο
υπό τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο διευθυντής του
Πρωθυπουργικού Γραφείου σε ανάρτησή του στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε: «Η ψηφιοποί-
ηση του Κτηματολογίου καταργεί τη γραφειοκρατία,
εξοικονομώντας χρόνο και πόρους».

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

H νέα ψηφιακή 
Ελλάδα και ο ρόλος 

του Γρηγόρη
Δημητριάδη



Σ οβαροί διπλωματικοί κύκλοι που μελετούν την
παγκόσμια σκηνή είναι βέβαιοι για την τεράστια δι-

πλωματική πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στο καθεστώς
Ερντογάν.

Μετά την έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας πριν από
τρεις μέρες από το State Department, που περιέχει
μια πρωτοφανή για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις
αναφορά στον κίνδυνο σύλληψης Αμερικανών πολι-
τών σε τουρκικό έδαφος, ανά πάσα στιγμή για λόγους
πολιτικής σκοπιμότητας και χωρίς στοιχεία τα αμε-
ρικανικά ΜΜΕ σχεδόν προεξοφλούν την προγραμ-
ματιζόμενη επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Αρμενίων από τον Τζο Μπάιντεν τις επόμενες
ώρες.

Επίσης, σοκ έχει προκαλέσει στην Άγκυρα η κοι-
νοποίηση της οριστικής απόφασης των ΗΠΑ, που
αφήνει την Τουρκία εκτός προγράμματος συμπαρα-
γωγής των μαχητικών αεροσκαφών F-35 ως αντίποι-
να για την παραλαβή των ρωσικών αντιαεροπορικών
συστημάτων S-400.

Με λίγα λόγια, το αμερικανικοδιπλωματικό κατε-
στημένο εγκαταλείπει την τουρκική στρατιωτική
βιομηχανία, η οποία ήδη έχει επενδύσει δισεκατομ-
μύρια δολάρια επί της συμμετοχής στην παραγωγή
του Stealth, μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γε-
νιάς. Σύμφωνα με τους παραπάνω διπλωματικούς
κύκλους, η διαρκώς εντεινόμενη διπλωματική πίεση
προς την Άγκυρα από αμερικανικά θεσμικά κέντρα
προδίδει μια συνειδητή και προγραμματισμένη πο-
ρεία της αμερικανικής πολιτικής, η οποία μπορεί να
χαρακτηριστεί πλέον και ως «συνολική αμφισβήτη-
ση» του συστήματος Ερντογάν. Σε όλα αυτά θα πρέπει
να προστεθεί και το γεγονός ότι η Αίγυπτος αποφάσι-
σε να «παγώσει» μέχρι νεωτέρας τις συνομιλίες
εξομάλυνσης των διπλωματικών σχέσεων με την
Τουρκία, καθώς το Κάιρο έχει έντονες αμφιβολίες
για τις προθέσεις της Άγκυρας αναφορικά με την
αποχώρηση των στρατευμάτων της από τη Λιβύη.

Παρά τις διακοινώσεις τρίτων κρατών αλλά και της
προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύης για την άμεση
αποχώρηση μισθοφόρων και ξένων στρατιωτικών
δυνάμεων από τη χώρα, η Τουρκία φαίνεται να μην
επηρεάζεται, με τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις
στη Λιβύη να προκαλούν την έντονη αντίδραση του
Καΐρου.

Είναι εμφανές πια ότι οι Αμερικανοί αλλά και άλλοι
έχουν κάνει κίνηση τραβώντας το χαλί από τα πόδια
του Ερντογάν. Παρότι η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα,
οι διπλωμάτες ψάχνουν να δουν αν το χαλί που τρα-
βιέται είναι μόνο από τα πόδια του Ερντογάν ή επηρε-
άζει και την Τουρκία ως χώρα.

Οι επενδυτές
Σε ό,τι αφορά τη νόμιμη μετανά-

στευση και τη μόνιμη άδεια διαμονής
επενδυτή (Golden Visa), η κύρια χώρα
προέλευσης των επενδυτών στη χώρα
μας είναι οι υπήκοοι Κίνας σε ποσο-
στό 73,3%, ενώ ακολουθούν κατά πολύ
μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρ-
κίας (6,6%) και Ρωσίας (4,2%). Οι πε-
ρισσότερες εκκρεμότητες ως προς
την άδεια μόνιμου επενδυτή είναι για
τους επενδυτές από Κίνα (69,5%), ενώ
ακολουθούν οι επενδυτές από Ρωσία
(5,1%) και Ιράν (3,2%).

Κομβική
Σε σημαντικό πρόσωπο για
τον ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται η
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπού-
λου. Η τομεάρχης Εργασίας
του κόμματος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, την
οποία ο Αλέξης Τσίπρας εμ-
πιστεύεται απολύτως, έχει
ήδη αναλάβει να σηκώσει
στις πλάτες της την κεντρική
πολιτική αντιπαράθεση για
το εργασιακό νομοσχέδιο.

Δεν πετάει 
Μπορεί η υπουργός Παιδείας να ανακοίνωσε ότι δεν θα
γίνουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα
σχολεία και να υπερασπίστηκε την απόφασή της με εμ-
φανίσεις στα κανάλια, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως...
πετάει με την εξέλιξη. Κάποιες πληροφορίες από το
υπουργείο Παιδείας λένε ότι θα ήθελε να έχουν απο-
φευχθεί αυτές οι αποφάσεις, καθώς αποτελούν επί της
ουσίας μια παραδοχή ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά
αυτήν τη σχολική χρονιά. 

Προσοχή στα τρόφιμα
Η εταιρεία που ανέλαβε και υλοποιεί το πρό-

γραμμα σίτισης στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ της Λέ-

σβου επιρρίπτει ευθύνες στον Στρατό για «τις

συνθήκες έντασης που αρχίζουν να δημιουρ-

γούνται στον καταυλισμό» εξαιτίας τους προ-

σφερόμενου συσσιτίου. Πάντως, χρειάζεται

αυξημένη προσοχή από όλους, γιατί μια σπίθα

μπορεί να φέρει έκρηξη.

Ένα φάρμακο που αναστατώνει

Τ
ο Τirosint είναι ένα απλό φάρμακο για τον θυ-
ρεοειδή, που περιέχει τη δραστική ουσία λε-
βοθυροξίνη. Είναι ένα από τα πολλά φάρμακα
που κυκλοφορούν στην αγορά με την ίδια

δραστική ουσία, όπου μόνο η εμπορική ονομασία αλλά-
ζει. Κι όμως, το Tirosint εδώ και επτά χρόνια πωλείται
σε τετραπλάσια τιμή από τα υπόλοιπα του είδους του.
Έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία, το ΣτΕ εδώ κι

έναν χρόνο έχει αποφανθεί σχετικά, κρίνοντας παράνο-
μη την τιμή τού εν λόγω σκευάσματος, ενώ έχει καλέσει
τους αρμόδιους φορείς να το επανατιμολογήσουν. Τόσο
ο ΕΟΦ όσο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχουν
ζητήσει από το υπουργείο Υγείας να επιληφθεί του θέ-
ματος, χωρίς αυτό να έχει συμβεί. Κατόπιν αυτών, κατα-
τέθηκε μήνυση σε βάρος υπηρεσιακών παραγόντων για
«παράβαση καθήκοντος» από ασθενείς.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Οι ΗΠΑ τού 
τραβούν το χάλι

anetnews24@gmail.com 
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Τ
ην εχθρική συμπεριφορά της Τουρ-
κίας και τη διολίσθησή της από το
Κράτος Δικαίου και την προστασία
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απο-

τυπώνει η έκθεση-κόλαφος της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλί-
ου, που θα αποτελέσει τον «οδικό χάρτη» για την
εξέλιξη των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά στις προκλητι-
κές δηλώσεις και τη «συγκρουσιακή» πολιτική
της Άγκυρας εναντίον των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα σε βάρος
της Ελλάδας και της Κύπρου. Ταυτόχρονα, οι
συνεχείς παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμά-
των και η ηθελημένη απομάκρυνση της Τουρ-
κίας από τις ευρωπαϊκές αξίες και τα πρότυπα
έχουν οδηγήσει τις σχέσεις Άγκυρας - Βρυξελ-
λών σε ιστορικό ναδίρ. 

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν την «απου-
σία πολιτικής βούλησης» στην Τουρκία για την
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με
τα ενταξιακά κεφάλαια αλλά και την «αποτυ-
χία», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, της Άγ-
κυρας να ανταποκριθεί στις σοβαρές ανησυχίες
των Βρυξελλών για την προστασία των Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων. 

Οι συντάκτες της έκθεσης, μάλιστα, καλούν
την Τουρκία να αποδείξει με αξιοπιστία και ειλι-
κρίνεια τη δέσμευσή της για συνεργασία με την
Ευρώπη και προειδοποιούν πως, αν η τάση αυ-
τή δεν αντιστραφεί επειγόντως και με συνέπεια,

η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα ζητήσει
και επισήμως την αναστολή των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων. 

Παράλληλα, η Ευρώπη αναγνωρίζει τον κρί-
σιμο ρόλο της Τουρκίας στο Μεταναστευτικό και
συγκεκριμένα στη φιλοξενία στο έδαφός της
4.000.000 προσφύγων από τη Συρία. Οι ευρω-
βουλευτές τονίζουν την ανάγκη συνέχισης της
στήριξης των Σύρων προσφύγων και των κοινο-
τήτων τους που ζουν στη γείτονα. Η έκθεση υιο-
θετήθηκε από την πλειοψηφία της Επιτροπής
και στη συνέχεια θα κατατεθεί για κύρωση στην
Ολομέλεια. Μετά την ψήφισή της, θα αποτελεί
και επίσημη θέση του Ευρωκοινοβουλίου για
τις σχέσεις Ε.Ε. - Τουρκίας. 

Μηνύματα Δένδια στην Τουρκία
Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Νίκος Δέν-

διας, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό
Εξωτερικών του Μαυροβουνίου, Τζόρτζε Ραν-
τούλοβιτς. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι οι δηλώσεις
που προέρχονται από την Τουρκία για λύση δύο
κρατών στο Κυπριακό δεν βοηθούν στην επί-
τευξη ενός καλού αποτελέσματος στην άτυπη
Πενταμερή της Γενεύης. Στην αναφορά του για

τα Δυτικά Βαλκάνια, ο υπουργός Εξωτερικών
τόνισε ότι η Αθήνα βλέπει με ανησυχία «την
προσπάθεια χωρών με ατζέντες που δεν είναι
ούτε φιλικές ούτε ευρωπαϊκές, να επιχειρούν
την αναβίωση περασμένων αυτοκρατοριών και
μεγαλείων». Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν εγκαινίαζε μέσω τηλεδιάσκεψης το νο-
σοκομείο που έχτισε η Τουρκία στην πόλη Φιέρι
της Αλβανίας, κάνοντας λόγο για «δώρο» στον
στενό του φίλο, Έντι Ράμα. 

Κυριαρχεί η Πολεμική Αεροπορία
Και ενώ όλα τα φώτα βρίσκονταν στραμμένα

στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, η Πο-
λεμική Αεροπορία έδειχνε τη δύναμή της και σε
ένα ακόμη μέτωπο. Η μαζική συμμετοχή μαχη-
τικών αεροσκαφών απ’ όλες τις Πολεμικές Μοί-
ρες της χώρας στις επιχειρήσεις του «Ηνίοχου»
αλλά και η διαχείριση της μεγάλης πολυεθνικής
άσκησης με τα αυστηρά υγειονομικά πρωτό-
κολλα που απαιτεί η εποχή δεν εμπόδισαν τους
επιτελείς του ΓΕΑ να διοργανώσουν ταυτόχρο-
να και δεύτερη πολυεθνική άσκηση με κέντρο
επιχειρήσεων την Αεροπορική Βάση της Λάρι-
σας. Η ΝΑΤΟϊκή «Ramstein Dust II 2021» έλαβε
χώρα τις ημέρες που βρισκόταν σε εξέλιξη ο
«Ηνίοχος», με εμπλοκή μεγάλου αριθμού μα-
χητικών αεροσκαφών και επιχειρήσεις στο Βό-
ρειο και το Κεντρικό Αιγαίο. 

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ολόκληρο το
Κέντρο Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ από το Πότζιο

Ρενάτικο της Ιταλίας μετακινήθηκε και εγκατα-
στάθηκε στη Λάρισα, απ’ όπου ασκούσε διοίκη-
ση και έλεγχο σε συνεργασία με τα συστήματα
της Πολεμικής Αεροπορίας. Στη «Ramstein
Dust» συμμετείχαν ελληνικά F-16 και F-4, κα-
θώς και η ελληνική Αεράμυνα. 

Η ταυτόχρονη διοργάνωση δύο ιδιαίτερα
απαιτητικών ασκήσεων, αλλά κυρίως η ανάπτυ-
ξη και ο έλεγχος τεράστιου αριθμού μαχητικών
αεροσκαφών σε κάθε γωνιά του Εθνικού Εναέ-
ριου Χώρου αποτυπώνουν το υψηλότατο επίπε-
δο της Πολεμικής Αεροπορίας στον σχεδιασμό
και την εκτέλεση σύνθετων επιχειρήσεων και
αποδεικνύει γιατί θεωρείται μία από τις ισχυρό-
τερες Αεροπορίες του κόσμου. 

Την εχθρική συμπεριφορά 
της Τουρκίας και τη διολίσθησή
της από το Κράτος Δικαίου και
την προστασία των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων αποτυπώνει 
κείμενο της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων 
του Ευρωκοινοβουλίου

Έκθεση… εκθέτει (πάλι) την Άγκυρα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης 

Σ
υμβόλαιο-μαμούθ βρίσκεται προ
των πυλών ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή
Ένωση και Pfizer, καθώς όλα δεί-
χνουν ότι είναι, πλέον, θέμα ημε-

ρών το κλείσιμο της συμφωνίας προμήθει-
ας εμβολίων από την αμερικανική φαρμα-
κευτική βιομηχανία. Υπενθυμίζεται πως
Ευρώπη είναι πολύ πιθανό τις επόμενες
ημέρες να φτάσει την κόντρα της με την As-
traZeneca στα άκρα, καθώς σκοπεύει να
κινηθεί νομικά κατά της φαρμακοβιομηχα-
νίας, για τις καθυστερήσεις στην παράδοση
των δόσεων του εμβολίου της. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό
χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ε.Ε. θα
κλείσει τις επόμενες ημέρες συμφωνία
προμήθειας που προβλέπει την αγορά 1,8
δισ. δόσεων του εμβολίου κατά του Covid-
19 που αναπτύχθηκε από τις Pfizer-BioN-
Tech. «Εργαζόμαστε μαζί με τις BioΝΤech-
Pfizer επί νέου συμβολαίου», δήλωσε η
πρόεδρος της Κομισιόν, κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου. «Αυτό θα εξασφαλίσει
1,8 δισ. δόσεις για την περίοδο 2021-2023.
Θα το κλείσουμε τις προσεχείς ημέρες. Θα
διασφαλίσει τις αναγκαίες δόσεις για τη
χορήγηση ενισχυτικών δόσεων, που θα αυ-
ξήσουν την ανοσία», είπε η πρόεδρος της
Κομισιόν.

H συμφωνία
Η εν λόγω συμφωνία επαρκεί για την κά-

λυψη του πληθυσμού των 450 εκατ. κατοί-
κων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επό-
μενα δύο χρόνια. Είναι το τρίτο συμβόλαιο
που κλείνεται ανάμεσα στην Ένωση και τις
δύο εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη συμφω-
νήσει για την προμήθεια 600 εκατομμυ-
ρίων δόσεων αυτόν τον χρόνο, βάσει των
δύο προηγούμενων συμβολαίων.

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως,

σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Πανα-
γιώτη Αρκουμανέα, από τους θανάτους που
έχουν καταγραφεί από κορονοϊό μόνο το
4% αφορά σε ασθενείς που είχαν κάνει την
πρώτη δόση του εμβολίου. Μιλώντας στο
ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ανέφερε πως αντί-
στοιχο ποσοστό αφορά σε ασθενείς με σο-

βαρή νόσηση που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.
«Αυτό που βλέπουμε ξεκάθαρα είναι ότι για
τους 60+ και για τους 80+, που είναι οι ομά-
δες οι οποίες μας ενδιαφέρουν, λιγότερο
από το 4% από τους συνολικούς θανάτους
και από όσους έχουν νοσήσει σοβαρά είχαν
εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση.

Υπάρχει ένα ποσοστό που είχε το δικαίωμα
να πάει να εμβολιαστεί και δεν πήγε», τόνι-
σε χαρακτηριστικά. Ο κ. Αρκουμανέας
προανήγγειλε, επίσης, καμπάνια που θα
αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι
μπορούν να εμβολιαστούν και δεν έχουν το
έχουν κάνει ακόμα.

«Ψηφίζει» Pfizer η Ευρώπη 

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας
νοσηλεύεται ένας 17χρονος με κορονοϊό. Το παιδί
δεν είναι διασωληνωμένο, αλλά, όπως δήλωσε ο
Δημήτρης Μπάκος, διοικητής του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου της Πάτρας, είναι με μάσκα αυξημένου
αερισμού. Ειδικότερα, ο κ. Μπάκος είπε στο pro-
tothema: «Αρχικά, όταν ήρθε εδώ, τον πήγαμε σε
κλινική Covid. Όμως, για προληπτικούς καθαρά λό-
γους και εξαιτίας δικής μας ανησυχίας τον μεταφέ-

ραμε στη ΜΕΘ Covid, όχι όμως διασωληνωμένο. Εί-
ναι με μάσκα αυξημένου αερισμού. Υπάρχει μια ανη-
συχία - δεν το κρύβουμε. Είναι και μόλις 17 ετών,
οπότε σκεφτήκαμε για καλύτερα να του προσφέρου-
με αυξημένη φροντίδα. Δεν έχει υποκείμενα νοσήμα-
τα, όμως σε πρώτη φάση η κλινική του εικόνα δεν χα-
ρακτηρίστηκε και πολύ καλή. Όπως μας ενημέρωσε,
είχε υψηλό πυρετό αρκετές ημέρες. Τον παρακολου-
θούμε στενά».

Σε σοβαρή κατάσταση 17χρονος 
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Στο «βαθύ κόκκινο» η μισή Ελλάδα - Μικρή «ανάσα» για τις ΜΕΘ 
Νέα μείωση, τρίτη διαδοχική, σημειώθηκε στους διασω-

ληνωμένους ασθενείς με κορονοϊό, καθώς χθες ο ΕΟΔΥ
ανακοίνωσε ότι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ 819 άνθρωποι. Πα-
ράλληλα, 76 έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, ανεβά-
ζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 9.864. Τα νέα
κρούσματα που εντοπίστηκαν έπειτα από 63.048 τεστ είναι
2.754. Τέλος, έγιναν 456 εισαγωγές και δόθηκαν 505 εξιτή-
ρια. Στην Αττική καταγράφονται τα περισσότερα νέα κρού-
σματα κορονοϊού στην Ελλάδα και το τελευταίο 24ωρο, σύμ-
φωνα με την κατανομή που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Συγκεκρι-

μένα, από τα συνολικά 2.754 κρούσματα κορονοϊού, στο Λε-
κανοπέδιο καταγράφονται 1.355 νέα, στη Θεσσαλονίκη εν-
τοπίστηκαν 343, ενώ στην Αχαΐα καταγράφηκαν άλλα 74
κρούσματα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την καθηγήτρια Παιδιατρικής
Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
Βάνα Παπαευαγγέλου, μπορεί το επιδημιολογικό φορτίο να
δείχνει σταθερή πορεία αποκλιμάκωσης, εξακολουθεί όμως
να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο στην επικράτεια, με τη μισή
Ελλάδα να βρίσκεται στο «βαθύ κόκκινο». Ο συνολικός αριθ-

μός των ενεργών κρουσμάτων υπολογίζεται στις 25.000
κρούσματα. Ο μέσος κυλιόμενος των νέων κρουσμάτων των
τελευταίων 7 ημερών είναι 2.640 κρούσματα την ημέρα. O
δείκτης θετικότητας αυτήν την εβδομάδα διαμορφώθηκε στο
4,2%, ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας
και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπα-
ευαγγέλου. «Συνεπώς, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα εύ-
θραυστη ισορροπία και η όποια χαλάρωση τη στιγμή αυτήν,
τώρα που ο ιός είναι παντού, άμεσα θα αυξήσει το επιδημιο-
λογικό φορτίο και πάλι», τόνισε η κυρία Παπαευαγγέλου. 



Ε
μμένει στις καταγγελίες περί εκ-
βιασμού του από ομάδα ατόμων, με
κεντρικό πρόσωπο τον πρώην ανα-
πληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης

Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ο επιχειρηματίας
Σάμπυ Μιωνή και στη χθεσινή κατάθεσή του
ενώπιον της Αρεοπαγίτου ανακρίτριας Κων-
σταντίνας Αλεβιζοπούλου, η οποία χειρίζεται
την υπόθεση της Novartis. 

Προσερχόμενος χθες ο επιχειρηματίας
στο ανακριτικό γραφείο έξω από τον Άρειο
Πάγο, προϊδέασε με τις δηλώσεις του τους
δημοσιογράφους για το περιεχόμενο της
κατάθεσής του ενώπιον της κυρίας Αλεβι-
ζοπούλου. «Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος
είναι κεντρικό πρόσωπο της ομάδας εκβία-
σης», είπε ο Σάμπυ Μιωνή, κάνοντας λόγο
για ύπαρξη «εγκληματικής συμμορίας»,
που «εκβίασε ψυχρά» τόσο τον ίδιο όσο και
τον συνεταίρο του Άγγελο Μεταξά και τον
δικηγόρο Σταύρο Παπασταύρου για χρήμα-
τα. Ωστόσο, απαντώντας σε δημοσιογραφι-
κή ερώτηση αν τα στοιχεία που υποστηρίζει
πως προσκόμισε στη Δικαιοσύνη αφορούν
και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα, ξεκαθάρισε
ότι ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος
Παππάς δεν έχει καμία σχέση με την εκβία-
σή τους, λέγοντας: «Ο Παπαγγελόπουλος
είναι κεντρικό πρόσωπο της ομάδας εκβία-
σής μας. Ο κύριος Παππάς δεν έχει καμία
σχέση με την εκβίασή μας».

Για ποιους λόγους εκβιάστηκαν
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πολύωρη

κατάθεσή του (την οποία θα συνεχίσει τη
Δευτέρα), ο Σάμπυ Μιωνή φέρεται να επανέ-
λαβε πως ο ίδιος, ο συνέταιρός του καθώς και
ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου έπεσαν
θύματα εκβιασμού από τον Δημήτρη Παπαγ-
γελόπουλο και τον εκδότη Ιωάννη Φιλιππάκη,
καθώς και από τους δημοσιογράφους Αλέ-
ξανδρο Τάρκα και Γιάννα Παπαδάκου και τον
δικηγόρο Μανώλη Μαργωμένο.

Κατά τους ισχυρισμούς του επιχειρηματία,
οι καταγγελλόμενοι ήθελαν με τον τρόπο αυ-
τόν να τους αποσπάσουν 350.000 ευρώ. Ο

μάρτυρας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρε-
ται να είχε συνάντηση και συνομιλία την κρί-
σιμη περίοδο με νομικό παράγοντα που ανή-
κε στον στενό πυρήνα τής τότε κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. 

Ο τελευταίος, όπως υποστηρίζει χαρα-
κτηριστικά, του επιβεβαίωσε ότι η δίωξή του
έγινε λόγω της σχέσης που είχε με τον Φι-
λιππάκη, ενώ εξαιτίας του πήρε η μπάλα…
και τον συνέταιρό του, χαρακτηρίζοντάς το
ως «παράπλευρη απώλεια». Επίσης, το ίδιο
πρόσωπο φέρεται να του επιβεβαίωσε ότι
και η δίωξη του δικηγόρου Παπασταύρου
έγινε για πολιτικούς λόγους, εννοώντας τη
σχέση του με τον πρώην πρωθυπουργό Αν-
τώνη Σαμαρά καθώς και τη φιλία του με τη
σύζυγο του νυν πρωθυπουργού, Μαρέβα
Μητσοτάκη.

Απεγνωσμένοι ισχυρισμοί
Με μια δήλωση στην οποία κάνει λόγο για

«θηριώδεις μίζες» και «ξέπλυμα» απάντησε
χθες στις καταγγελίες Μιωνή ο πρώην
υπουργός Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
«Σήμερα ο Μιωνή, χθες ο Παπαντωνίου συ-
νέχισαν την απεγνωσμένη και μάταιη προ-
σπάθειά τους να ξεπλύνουν τις θηριώδεις μί-
ζες στα εξοπλιστικά και την τεράστια φορο-
διαφυγή στην Ελλάδα και να τις εμφανίσουν
ως δήθεν σκευωρίες του Παπαγγελόπουλου,
όπως και το σκάνδαλο της Novartis».

Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος
Γιάννα Παπαδάκου, την οποία επίσης κατονο-
μάζει στις καταγγελίες του ο Σάμπυ Μιωνή,
ως μέλος της εγκληματικής ομάδας Παπαγ-
γελόπουλου, αναφέρει, μεταξύ άλλων, τον
επιχειρηματία, υπενθυμίζοντας ότι τον έχει

μηνύσει: «Όταν τον αναζητούν οι ανακριτές
για να δώσει εξηγήσεις, κρύβεται πίσω από
τη διαμονή του στο εξωτερικό. Επιλέγει εκεί-
νος πότε θα εμφανιστεί δήθεν ως μάρτυρας,
για να καταθέσει τις συκοφαντίες και τα ψεύ-
δη του. Χωρίς κανένα στοιχείο και χωρίς να
φοβάται τις συνέπειες από την ελληνική Δι-
καιοσύνη. Κάποιος πρέπει να τον σταματήσει,
όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι!».

Εγγράφως, με πολυσέλιδο υπόμνημα το οποίο υπέβαλε
στον εισαγγελέα μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του,
παρείχε χθες τις εξηγήσεις του στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών ο Πέτρος Φιλιππίδης, αναφορικά με τις καταγγελίες
γυναικών για βιασμό και απόπειρες βιασμών. Ο δημοφι-
λής ηθοποιός επέλεξε να μην παρουσιαστεί ο ίδιος στον
εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλο, ο οποίος τον είχε καλέ-
σει ως ύποπτο τέλεσης αξιόποινων πράξεων να δώσει
εξηγήσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που
διενεργεί, ύστερα από τις σοβαρές καταγγελίες γυναικών
συναδέρφων του σε βάρος του, για κακουργηματικές πα-
ραβάσεις του νόμου περί προσβολής της γενετήσιας αξιο-
πρέπειας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πέτρος Φιλιππί-
δης, παράλληλα με τις έγγραφες εξηγήσεις
του, πρότεινε στον εισαγγελέα να εξετάσει
ως μάρτυρες πρόσωπα από το περιβάλλον
του, εκ των οποίων και μία γυναίκα η οποία
ήδη έχει δώσει κατάθεση στον εισαγγελέα. 

Τα επόμενα εισαγγελικά βήματα αναμέ-
νονται τις προσεχείς ημέρες, οπότε ο εισαγ-
γελικός λειτουργός, αφού πρώτα κάνει αποτίμη-
ση του περιεχομένου των καταθέσεων που έχει συγ-
κεντρώσει, θα αποφανθεί εάν τα στοιχεία οδηγούν στην
άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη
ή αν η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο. Την ίδια ώρα, σε

γνώση του εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλου έρ-
χονται και νέες καταγγελίες σεξουαλικής κα-

κοποίησης, αυτήν τη φορά σε βάρος γνω-
στού σεναριογράφου και ηθοποιού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελι-
κός λειτουργός έχει ήδη στη διάθεσή του

φάκελο από το ΣΕΗ, το περιεχόμενο του
οποίου αφορά σε καταγγελίες γυναικών κατά

συγκεκριμένου προσώπου.
Μάλιστα, η μία εκ των καταγγελιών κρίνεται ιδιαίτερα

σοβαρή, με χρόνο τέλεσης το 2007, με τη γυναίκα να φέ-
ρεται ως θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον σεναριο-
γράφο μέσα στο σπίτι του.

Όλα όσα δήλωσε ενώπιον 
της Αρεοπαγίτου ανακρίτριας 
ο επιχειρηματίας - Τι απαντάει 
ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος 
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Kατάθεση-βόμβα
από τον Σάμπυ Μιωνή

Με υπόμνημα οι εξηγήσεις Φιλιππίδη - Νέες καταγγελίες κατά ηθοποιού



Τ
ην παρέμβαση του εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα προ-
κάλεσε το θρίλερ με τους μυστηριώ-
δεις θανάτους 68 ηλικιωμένων σε

οίκο ευγηρίας στα Χανιά της Κρήτης. Ειδικό-
τερα, ο κ. Πλιώτας διαβίβασε στον προϊστάμε-
νο της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης Γεώργιο
Σαμπαντσή δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού
Τύπου που κάνουν αναφορά στο επίμαχο θέμα
και παρήγγειλε στον συνάδελφό του να προ-
χωρήσει στις κατά την κρίση του νόμιμες
ενέργειες. 

Είχε προηγηθεί εισαγγελική εντολή για
εκταφή ηλικιωμένης γυναίκας αλλά και τον
έλεγχο των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου
των συνολικά 68 ηλικιωμένων που άφησαν
την τελευταία τους πνοή μέσα σε μόλις έναν
χρόνο στο γηροκομείο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι
από την ιατροδικαστική εξέταση που πραγμα-
τοποιήθηκε μετά την εκταφή της ηλικιωμένης
δεν προκύπτουν κατάγματα ή κακώσεις των
οστών, ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα της
ιστολογικής εξέτασης. Οι ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν ότι δεν αναμένεται άλλη εκταφή.
Σύμφωνα με το cretapost, οι αστυνομικές
έρευνες έχουν επικεντρωθεί στις οικονομικές
σχέσεις μεταξύ τροφίμων και ιδρύματος.

Για φιάσκο και ανυπόστατες καταγγελίες
χωρίς κανένα στοιχείο κάνει λόγο ο δικηγό-
ρος του γηροκομείου που έχει βρεθεί στη δίνη
του κυκλώνα το τελευταίο διάστημα. Σύμφω-
να με τον δικηγόρο της Μονάδας Ιωάννη Σφα-
κιωτάκη, δεν έχουν τελεστεί αξιόποινες πρά-
ξεις ούτε κάποια παράβαση. Πάντως, αξίζει να
σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα
του «Βήματος», τουλάχιστον τέσσερις υπάλ-
ληλοι του οίκου ευγηρίας, οι οποίοι τις τελευ-
ταίες εβδομάδες έχουν καταθέσει στις Αρχές,
έχουν κάνει λόγο για συνθήκες εγκατάλειψης
και αδιαφορίας για την ανθρώπινη ζωή.

Στις καταθέσεις αυτές φέρεται να αναδει-
κνύεται ότι οι θάνατοι των δεκάδων ηλικιωμέ-
νων -που αποδόθηκαν από γνωματεύσεις ια-
τρού σε ανακοπές καρδιάς- σχετίζονται με τις
πρωτοφανείς κακουχίες, την ανύπαρκτη περί-
θαλψη, όπως και τις μικρές ποσότητες τροφής
που δίνονταν στους άτυχους τροφίμους για
λόγους κερδοσκοπίας. 

Ξεπερνά τα 33 εκατ. ευρώ η αξία του
φορτίου των 4,4 τόνων της κατεργασμέ-
νης κάνναβης («σοκολάτα») που εντοπί-
στηκε από το ΣΔΟΕ σε κοντέινερ που ήταν
στο λιμάνι του Πειραιά και θα μεταφερό-
ταν σιδηροδρομικά στη Σλοβακία. Η επι-
χείρηση στήθηκε έπειτα από πληροφορία
της DEA (Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτι-
κών) και αφορούσε σε εμπορευματοκι-
βώτιο που αφίχθηκε στον Πειραιά στις 14
Απριλίου από τον Λίβανο με δηλωθέν
φορτίο τρία τεμάχια βιομηχανικής μηχα-
νής κατασκευής cupcakes. Όπως προ-
έκυψε, υπήρχε, μεταξύ άλλων μηχανημά-
των, και μια σιδερένια δεξαμενή, εντός
της οποίας είχε κατασκευαστεί κρυφός
αποθηκευτικός χώρος. Έπειτα από έρευ-
να ανακαλύφθηκε ανθρωποθυρίδα στην
οροφή της δεξαμενής, μετά τη διάνοιξη
της οποίας αποκτήθηκε πρόσβαση στον

κατασκευασθέντα αποθηκευτικό χώρο.
Εντός αυτού διαπιστώθηκε ότι είχαν το-
ποθετηθεί 129 νάιλον σάκοι που περιεί-
χαν συσκευασίες κατεργασμένης κάννα-
βης, καθώς και 282 χύμα συσκευασίες
κατεργασμένης κάνναβης. Η ποσότητα
της κατεργασμένης κάνναβης που κατα-
σχέθηκε είναι συνολικά 4 τόνων και 387
κιλών.

Να σημειώσουμε ότι είχε υπάρξει ξανά
συνεργασία του ΣΔΟΕ με την DEA και τις
Αρχές της Σαουδικής Αραβίας κατά το πα-
ρελθόν, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του
2020, όταν είχε ανακαλυφθεί και κατα-
σχεθεί ποσότητα 1 τόνου και 257 κιλών
κατεργασμένης κάνναβης σε εμπορευμα-
τοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά. Και
εκείνο το κοντέινερ προερχόταν από τον
Λίβανο, αλλά είχε τελικό προορισμό τη
Μισουράτα της Λιβύης.

Τον στρατηγικό σχεδιασμό για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρουσίασε χθες

στη διαδικτυακή συνεδρίαση της Συνόδου των Πρυτάνεων η υπουργός Παιδεί-

ας Νίκη Κεραμέως. Επί τάπητος τέθηκε πλήθος σοβαρών ζητημάτων που απα-

σχολούν τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, όπως το τι μέλλει γενέσθαι με την

εξεταστική του εαρινού εξαμήνου αλλά και το πότε θα πραγματοποιηθούν πρα-

κτικές και κλινικές ασκήσεις, η ματαίωση των οποίων έχει οδηγήσει σε καθυ-

στερήσεις στη λήψη πτυχίου για χιλιάδες φοιτητές. Επιπλέον, συζητήθηκε το

φλέγον ζήτημα των κριτηρίων της χρηματοδότησης των ΑΕΙ. Υπενθυμίζεται ότι

πλέον η χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων γίνεται κατά 20% με κριτήρια που συν-

δέονται με την αξιολόγησή τους. 

Μείζον θέμα είναι και ο αριθμός των εισακτέων, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις

15 Μαΐου και θα καθοριστεί και φέτος από το υπουργείο Παιδείας. Στο πλαίσιο

αυτό, η κυρία Κεραμέως γνωστοποίησε τους σχεδιασμούς του υπουργείου για

τα περιφερειακά Τμήματα, τα οποία λόγω και της εφαρμογής της Ελάχιστης

Βάσης Εισαγωγής θα μείνουν με ελάχιστους ή χωρίς καθόλου εισακτέους, κα-

θώς και για την πρόθεση να επαναφέρει τα ΤΕΙ. Εν τω μεταξύ, στα 90.879.840

ευρώ θα ανέλθει η επιχορήγηση των Ιδρυμάτων για τις λειτουργικές τους δα-

πάνες, με τη μερίδα του λέοντος να απορροφούν το ΑΠΘ (12.522.199 ευρώ) και

το ΕΚΠΑ (9.737.453 ευρώ). 

Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των ΑΕΙ 
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Έρευνα εισαγγελέα
για το γηροκομείο

ΣΔΟΕ: «Μπλόκο» σε 4,4 τόνους κάνναβης 

Συνεχίζεται το θρίλερ 
γύρω από τους θανάτους 
68 ηλικιωμένων στα Χανιά 



Έντεκα δήμοι κατά 
της θαλάσσιας ρύπανσης

Οι Δήμοι Πάρου, Αντίπαρου, Λευκάδας, Σύρου, Τήνου, Πό-
ρου και Ανάφης συνενώνονται με τους Δήμους Ζακύνθου,
Κέρκυρας, Σαντορίνης και Νάξου, δημιουργώντας ένα δίκτυο
«Νησιωτικών Δήμων Κατά της Θαλάσσιας Ρύπανσης».

Οι εν λόγω δήμοι εφαρμόζουν καλές πρακτικές για τη «δια-
χείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, οργανώνοντας παρά-
κτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς, ερευνητικές και εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες και ψηφιακές βάσεις δεδομέ-
νων». Παράλληλα, ανακυκλώνουν το πλαστικό, το γυαλί, το
αλουμίνιο και τα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία στη συνέχεια
διαθέτουν σε εταιρείες που τα επαναχρησιμοποιούν, κάνο-
ντας πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Επτά αναπνευστήρες για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας πα-
ρέδωσε στη διοίκηση των νοσοκομείων «Γ. Γεννηματάς» και

«Άγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης ο περιφερειάρχης Κεν-
τρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Υπενθυμίζεται ότι
από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει εμπράκτως τα νο-

σοκομεία και τα Κέντρα Υγείας με σύγχρονο εξοπλισμό και προ-
σωπικό, όπως και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Η Περιφέρεια διάθεσε 80 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους
για την ενίσχυση όλων των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας -και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες- με σύγχρονα μηχα-

νήματα και προσωπικό.

Γενναία χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων εξασφάλισε η διοί-
κηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα, για μελέτες
σε δύο εμβληματικές παρεμβάσεις:
1. Ανάπλαση του μνημειακού άξονα της
Αριστοτέλους.
2. Επέκταση της παλιάς παραλίας με την κα-
τασκευή ντεκ.
Η χρηματοδότηση, από το ΠΔΕ - Τουρισμού,
αφορά σε κονδύλι 1.085.000 ευρώ.
Παράλληλα, με την ίδια απόφαση εγγράφη-
καν στο ΠΔΕ 765.000 ευρώ για «παρεμβά-
σεις ενίσχυσης του ποδηλατικού τουρισμού
και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην πα-
ραλιακή ζώνη από το Μέγαρο Μουσικής μέ-
χρι τη Νέα Κρήνη, στα όρια των Δήμων Θεσ-
σαλονίκης και Καλαμαριάς».

!ΔHΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ

Ένα εκατ. ευρώ
για ανάπλαση 
της Αριστοτέλους

ΠΡAΣΙΝΟ ΤΑΜΕIΟ

Τρεις δήμοι για έργα 680.000 ευρώ
Τρία έργα από ισάριθμους δήμους εντάσσονται στον Άξονα
Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματο-
δοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυ-
γίου», ύστερα από σχετικές προσκλήσεις.
Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου αφορά
στους τρεις δήμους -Έδεσσας, Πόρου και Αργοστολίου-
για έργα συνολικού προϋπολογισμού 679.480 ευρώ.

Επτά αναπνευστήρες για τις ΜΕΘ 
σε «Γ. Γεννηματάς», «Άγιος Δημήτριος»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ

ΙOΝΙΑ ΝΗΣΙA

Κέντρο Διοίκησης 
το παλιό Νοσοκομείο Ζακύνθου

Το παλιό Νοσοκομείο στη Ζάκυνθο μετατρέπεται σε
Σύγχρονο Κέντρο Διοίκησης. Το έργο είναι συνολικού
προϋπολογισμού 124.110 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ. Υπογράφτηκε ήδη η σύμβαση υλοποίησης της μελέ-
της. «Στόχος είναι η αξιοποίηση αυτού του συγκροτήμα-
τος, για να στεγάσει αξιοπρεπώς πρόσθετες διοικητικές
ανάγκες αλλά και χώρους για πολιτιστικές και κοινωνικές
εκδηλώσεις. Η κοινωνία της Ζακύνθου το είχε ανάγκη»,
δήλωσε η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα -
Τσαγκαροπούλου.

Ματαίωση Δημοτικού 
Συμβουλίου Κηφισιάς

«Με αφορμή την καταγγελία της απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Κηφισιάς για “Παραχώρηση χρήσης του
Δημοτικού Θεάτρου Νέας Ερυθραίας στο Κέντρο Μικρα-
σιατικού Ελληνισμού”, που είναι νομικό πρόσωπο του δή-
μου, από σύμβουλο του δημάρχου στον γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με τα πιο κάτω διαφορε-
τικά σκεπτικά, αλλά με κοινή απόφαση για αποχή διαμαρ-
τυρίας δεν συμμετέχουμε στο Δ.Σ. Κηφισιάς». Έτσι, η συ-
νεδρίαση ματαιώθηκε ελλείψει απαρτίας, αφού απουσία-
ζαν 23 δημοτικοί σύμβουλοι από τους 41.
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Π
έντε βασικά αιτήματα για την επιβίωση
των περιοχών δικαιοδοσίας τους έθε-
σαν υπόψη του προέδρου της ΚΕΔΕ

Δημήτρη Παπαστεργίου οι δήμαρχοι επτά νε-
οσύστατων δήμων, Μανώλης Στεργίου (Βελ-
βεντού), Ταξιάρχης Βέρρος (Δυτικής Λέσβου),
Αλέξανδρος Λυμπέρης (Δυτικής Σάμου),
Γιώργος Κατσιβέλης (Ληξουρίου), Γεράσιμος
Μονιάς Νέτης (Σάμης), Κωνσταντίνος Λέσσης
(Νότιας Κέρκυρας) και Γιώργος Μαχειμάρης
(Βόρειας Κέρκυρας), για να πάρουν τη διαβε-
βαίωση ότι θα σταθεί αρωγός τους. 

Το πρώτο και σημαντικότερο θέμα που έθε-
σαν αφορά στη σοβαρή υποστελέχωση των
δήμων, γι’ αυτό και ζητήθηκε από το υπουρ-
γείο να τους εντάξει στην κινητικότητα με τους
προσωρινούς Οργανισμούς Εσωτερικών Υπη-
ρεσιών (ΟΕΥ) που σήμερα υπάρχουν εν ισχύι,
με την προϋπόθεση να υπάρχουν οι θέσεις
στον υπό έγκριση οριστικό ΟΕΥ. Ακόμη, ζητή-
θηκε να δοθούν νέες οργανικές θέσεις και η
δυνατότητα να προκηρύσσονται νέες θέσεις

μόνιμων υπαλλήλων κατά παρέκκλιση των
χρονοβόρων διαδικασιών ετήσιου προγραμ-
ματισμού. Ενδεικτικό, το παράδειγμα αδυνα-
μίας λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης,
λόγω έλλειψης του κατάλληλου τεχνικού προ-
σωπικού.

Το δεύτερο αίτημα των δημάρχων αφορά
στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Ζητούν να γί-
νει ειδική πρόσκληση για τους επτά δήμους
για την αγορά μηχανημάτων. Επίσης, στα αιτή-
ματά τους είναι και το να δοθεί παράταση διοι-
κητικής υποστήριξης των περιφερειακών δή-
μων από τον δήμο της έδρας κάθε νομού, λύ-
ση για τους ισοσκελισμένους προϋπολογι-
σμούς στους επτά συγκεκριμένους δήμους
και έκτακτη επιχορήγηση για την υλοποίηση
μελετών και την κάλυψη καθημερινών αναγ-
κών που προέκυψαν λόγω της διάσπασης.

Αμέσως μετά, οι δήμαρχοι είχαν συνάντηση
με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
Στέλιο Πέτσα, στον οποίο υπέβαλαν υπόμνημα
με τα αιτήματά τους. 

Μετά το Πάσχα το νομοσχέδιο για τις εκλογές   
Μετά το Πάσχα θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο

για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμ-
φωνα με όσα είπε ο υπουργός Εσωτερικών Μά-
κης Βορίδης, κατά την ενημερωτική συνάντηση
που διοργάνωσε χθες η ΚΕΔΕ για το Εθνικό Σχέ-
διο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης «Ελλάδα 2.0».
Ακόμη, ο κ. Βορίδης έκανε εκτενή αναφορά στα
έργα του υπουργείου Εσωτερικών που έχουν εν-
ταχθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και αφορούν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ, αναφερόμενος στην
απορροφητικότητα των αναγκαίων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, σημείωσε ότι πρέπει όλοι
να είναι αφοσιωμένοι, ώστε να μη μείνει το παραμικρό ποσό ανεκμετάλλευτο και να μη χαθούν
ευκαιρίες. Τέλος, ο υπουργός ανέφερε πως στις άμεσες προτεραιότητες είναι και η κατάργηση
των αδρανοποιημένων νομικών προσώπων και ιδρυμάτων των δήμων.

Σε πολιτιστική 
επανεκκίνηση η Αθήνα   

Με στόχο
την ενίσχυ-
ση των καλ-
λιτεχνών και
των εργαζο-
μένων στον
χώρο του
πολιτισμού,
οι οποίοι

έχουν πληγεί σημαντικά λόγω της
υγειονομική κρίσης, αλλά και την
πραγματοποίηση ενός ενιαίου προ-
γράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων
για όλους, ο Δήμος Αθηναίων προχω-
ρά στην υλοποίηση ενός τριετούς σχε-
δίου για τον πολιτισμό. Έτσι, φέτος το
καλοκαίρι, για 2η χρονιά, οι χώροι του
Δήμου Αθηναίων θα ανοίξουν ξανά.
Όλοι οι πολιτιστικοί χώροι του δήμου
θα διατεθούν για τη διοργάνωση συ-
ναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και
παραστάσεων χορού. Παράλληλα,
υλοποιείται ένα ενιαίο πολιτιστικό
πρόγραμμα για τον Δήμο Αθηναίων.
Ενισχύονται και ανοίγουν στην πόλη οι
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται
ήδη, ενώ σχεδιάζονται και νέες, οι
οποίες μαζί με τις επετειακές εκδηλώ-
σεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση συνθέ-
τουν το «παζλ» των δράσεων του Δή-
μου Αθηναίων, που θα αρχίσει να υλο-
ποιείται μόλις το επιτρέψουν οι υγει-
ονομικές συνθήκες.

Αλλάζουν 
τα διπλώματα    

Μεγάλη ικανοποίηση για την αν-
ταπόκριση των πολιτών στη νέα
πλατφόρμα για την αντικατάσταση
διπλώματος οδήγησης εξέφρασε ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, παρουσιάζοντας τα απο-
τελέσματα από τη λειτουργία της
για τον πρώτο μήνα. Σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία, από τις 18/3/2021
έως και τις 22/4/2021 συνολικά
3.902 πολίτες εισήλθαν στην ηλε-
κτρονική υπη-
ρεσία, εκ των
οποίων 3.179
κατέθεσαν αί-
τηση αντικατά-
στασης της
άδειας οδήγη-
σης. Αυθημε-
ρόν διεκπεραι-
ώθηκαν 2.614 αιτήματα, ενώ σε εκ-
κρεμότητα είναι μόλις 87, λόγω
ανεπαρκών στοιχείων του αιτούν-
τος. Οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρί-
φθηκαν, καθώς δεν πληρούσαν τις
προδιαγραφές. «Αφήνουμε το πα-
ρελθόν και με ταχύτατους ρυθμούς
και ανταποκρινόμαστε στις ψηφια-
κές προκλήσεις, με στόχο να κατα-
στήσουμε την Αττική πρωταγωνι-
στή σε όλο το φάσμα της καθημερι-
νότητας των συμπολιτών μας», τό-
νισε ο περιφερειάρχης. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής και
προς τα βόρεια της Αθήνας
τον τελευταίο καιρό η δημοτι-
κή Αρχή αντιμετωπίζει την
πιο δυναμική αντιπολίτευση
από την παράταξη με την
οποία έχει επίσημη συνεργα-
σία; Φαίνεται ότι ο «συνεργα-
ζόμενος» επικεφαλής, εκμε-
ταλλευόμενος τη θέση αντι-
δημάρχου, μαθαίνει γρηγο-
ρότερα όσα συμβαίνουν -και
περισσότερα!- και εκφράζει
τις αντιθέσεις του με δυναμι-
σμό. Και, όπως φαίνεται, θα
το συνεχίσει, όσο τον αφή-
νουν, ετοιμάζοντας το έδαφος
για τις εκλογές…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Μητρώο εθελοντών    
Στη δημιουργία μητρώου εθελον-
τών προχωρά ο δήμαρχος Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, με στόχο την κατα-
γραφή, την οργάνωση και την ενερ-
γοποίηση της μεγάλης διάθεσης για
προσφορά που έχει παρατηρηθεί
στην πόλη και την αξιοποίησή της
στον μέγιστο βαθμό. Μετά την κατα-
γραφή και τη δημιουργία του μη-
τρώου, ο δήμος προτίθεται να οργα-
νώσει ενημερωτικές και εκπαιδευ-
τικές δράσεις για τους εγγεγραμ-
μένους, πλέον, εθελοντές. Παράλ-
ληλα, θα καλούνται όσοι διαθέτουν
διάθεση και χρόνο να πλαισιώνουν
κάθε σχετική πρωτοβουλία του δή-
μου σύμφωνα με το πεδίο ενδιαφέ-
ροντός τους. 

KEΔΕ

Στήριξη στα αιτήματα
των νεοσύστατων δήμων 



Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δεν πωλείται
Κάτι έχει υποψιαστεί φαίνεται ο δήμαρ-
χος Ηλιούπολης Γιώργος Χατζηδάκης,
ότι κάποιοι στην κυβέρνηση σχεδιάζουν
να προωθήσουν προς… αξιοποίηση κά-
ποια οικόπεδα από αυτά που πέρασαν
στο Ελληνικό Δημόσιο μετά από πολ-
λούς αγώνες των δήμων της περιοχής.
Είναι γνωστό ότι στα «Νασταίικα» συμ-
περιλαμβάνονται και αρκετά οικόπεδα
που είναι ακόμη ελεύθερα, και σε αυτά ο
δήμαρχος έσπευσε τις τελευταίες μέρες
να αναρτήσει πανό με το μήνυμα «Δεν
πωλείται - δεν ενοικιάζεται - ανήκει
στους δημότες» θέλοντας να στείλει
ηχηρό μήνυμα σε όσους, ερήμην του,
σχεδιάζουν «αξιοποίηση». Κι όπως
διαρρέει, αυτή είναι μόνο η αρχή… 

Και πάλι πρόεδρος…
Καλά κρατά τις προεδρικές θέσεις του ο
Γιώργος Πατούλης που, παρότι «έχασε»
αυτήν της ΚΕΔΕ, δεν είναι και λίγες…
Πρόσφατα επανεξελέγη, και μάλιστα
ομόφωνα, για δεύτερη τριετία στη θέση
του προέδρου του Ελληνικού Συμβουλί-
ου Τουρισμού Υγείας (ΕΛΙΤΟΥΡ), στις
εκλογές που πραγματοποιήθηκαν μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής.
Ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος
του ΙΣΑ επεσήμανε ότι η ΕΛΙΤΟΥΡ είναι
και θα παραμείνει η μεγαλύτερη συνερ-
γατική δύναμη φορέων Τουρισμού Υγεί-
ας της χώρας μας και ότι ξεκινάει μία νέα
εποχή στον Τουρισμό Υγείας, που σημα-
τοδοτεί μία δυναμική επανεκκίνηση στη
μετα-Covid εποχή.

Έξι παρατάξεις καταγγέλλουν τον Νίκα  
Για ακραία αντιδημοκρατική, αντιθεσμική και εκβιαστική συμπεριφορά καταγγέλλουν τον περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα έξι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο
πρώην περιφερειάρχης Π. Τατούλης και οι παρατάξεις των Γ. Δέδε, Ι. Μπουντρούκα, Θ. Πετράκου,
Π. Κάτσαρη και Δ. Λυμπεροπούλου κατηγορούν τον περιφερειάρχη για τον τρόπο με τον οποίο
συμπεριφέρεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τόσο προς την αντιπολίτευση όσο και προς τους…
θεσμούς. Αφορμή ήταν η συνεδρίαση που είχε θέμα «για τα 200 χρόνια από το 1821», για την
οποία τον κατηγορούν ότι «επέμενε να παραβιαστεί ο κανονισμός λειτουργίας και να μην ολοκλη-
ρωθεί η συζήτηση του θέματος, η οποία πραξικοπηματικά είχε διακοπεί στην προηγούμενη συνε-
δρίαση, επειδή είχε την υποψία ότι η απόφαση δεν θα ήταν αυτή που ήθελε». Ακολούθως φαίνεται
ότι «αποχώρησαν αυτός και η παράταξη του από τη συνεδρίαση, παρά την απόφαση του ΠΕΣΥΠ να
συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η συζήτηση, εκβιάζοντας με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο το ΠΕ-
ΣΥΠ», αλλά το χειρότερο που καταγγέλλουν είναι ότι διαλαλούσε πως «αν το Συμβούλιο παίρνει
αποφάσεις που δεν του αρέσουν, όχι μόνο θα τις καταπατά, όπως έκανε μέχρι τώρα, αλλά από δω
και στο εξής δεν θα τις νομιμοποιεί με την παρουσία της παράταξης του…». 
Έπειτα από όλα αυτά, η συνεδρίαση έληξε με την αποχώρηση όλων των παραπάνω παρατάξεων κι
αφού παρέμειναν μόνο η διοίκηση και αυτή της Χρυσής Αυγής.

ΑΑπεργία διαρκείας 
Σε μια πρωτότυπη αλλά όχι πρωτόγνωρη κινητοποίηση
(καθώς το έχει ξανακάνει) προχωρά η ΠΟΕ-ΟΤΑ, σε μια
προσπάθεια να εμποδίσει τις δημοτικές αρχές να προχω-
ρήσουν στη δημιουργία «Αναπτυξιακών Οργανισμών»,
όπως τους επιτρέπει ο νέος νόμος. Συγκεκριμένα αποφά-
σισε απεργία-αποχή των εργαζομένων από όλες τις διαδι-
κασίες εισαγωγής και λήψης απόφασης στα αρμόδια όρ-
γανα που αφορούν τη σύσταση και τη συγκρότηση Ανα-
πτυξιακού Οργανισμού. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι «οι
Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αποτελούν τη συνέχεια του χρε-
οκοπημένου μοντέλου των «Αναπτυξιακών Εταιρειών»
στους ΟΤΑ, το οποίο επανέφερε η κυβέρνηση σε συνεργα-
σία με την ΚΕΔΕ και λειτουργεί ως «Δούρειος Ίππος» για
να περάσουν κομμάτια αρμοδιοτήτων και υποδομών των
δήμων στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Ο φωτογράφος και τα… καντήλια   
Περίεργα πράγματα φαίνεται να συμβαίνουν στον Δήμο
Καλλιθέας και στη διοίκηση του Δημήτρη Κάρναβου, αν
ισχύουν οι καταγγελίες που κάνει ο πρώην δήμαρχος Κώ-
στας Ασκούνης ότι δίνονται διάφορες δουλειές στον…
φωτογράφο του δημάρχου! Συγκεκριμένα κατηγορεί τον
δήμαρχο ότι, μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης του Κοιμη-
τηρίου, επεδίωξε να δώσει με απευθείας ανάθεση προμή-
θειας για είδη μνημείων σε φωτογράφο που την ίδια ημέρα
έπαιρνε δουλειά με απευθείας ανάθεση γραφικών τεχνών
και εκτυπώσεων από τον δήμο. Και διερωτάται ο κ. Ασκού-
νης, πώς γίνεται «ένας επαγγελματίας φωτογράφος να έχει
σχέση με καντήλια, σταυρούς και εκτυπώσεις», αλλά και
αν υπήρχαν άλλες προσφορές γι’ αυτές τις αναθέσεις…
Ελπίζουμε ότι σύντομα θα δοθούν απαντήσεις. 

Σε ποιον δήμο της
Αττικής, προς τα

βόρεια της
Αθήνας, κιν-
δυνεύει να χα-

θεί σημαντικό
έργο, γιατί ο διαγωνι-

σμός όπως προκηρύχθηκε
έδειχνε «φωτογραφικός»; Ση-
μαντικό είναι ότι το θέμα δεν το
ανακάλυψε η αντιπολίτευση,
αλλά η αρμόδια υπηρεσία του
υπουργείου που τον «πάγωσε»,
κι έτσι έφτασε στα αυτιά των αν-
τιπολιτευόμενων, που τώρα ψά-
χνουν αν πρόκειται για διοικητι-
κή ασχετοσύνη ή κρύβεται κάτι
πιο ύποπτο… 

Μ
ια απόφαση-έκπληξη επιφύλασσε το Δημοτικό Συμβούλιο
Ηρακλείου Αττικής, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αντιπο-
λίτευσης αρνήθηκε να συνυπογράψει την πρόταση του δη-

μάρχου Νίκου Μπάμπαλου για απευθείας αγορά του κτήματος Φιξ
από τον δήμο! 

Όσοι γνωρίζουν τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει εδώ
και δεκαετίες από όλες τις διοικήσεις του δήμου για την απόκτηση
ενός χώρου 27 στρεμμάτων που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος, μαζί
με τα κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν, για να μετατραπεί σε
χώρο πρασίνου και πολιτισμού θα πίστευαν ότι η πρόταση του δημάρ-
χου να αποκτηθεί το κτήμα Φιξ θα γινόταν αποδεκτή. Όμως, παρότι
εκτός της παράταξης του δημάρχου υπερψήφισαν την πρόταση του κ.
Μπάμπαλου για αγορά μέσω δανεισμού και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ
καθώς κι ένας ακόμη σύμβουλος της μειοψηφίας, δεν κατάφερε να
φτάσει τα 2/3 του Σώματος, που είναι απαραίτητα για τέτοια απόφαση,
και το θέμα μένει σε εκκρεμότητα. Πάντως, ο δήμαρχος δεσμεύτηκε
ότι «πολύ σύντομα το θέμα θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με
τους συγκεκριμένους όρους του δανείου, καθώς η τιμή που έχει συμ-
φωνηθεί είναι γύρω στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, και τότε που θα εί-

ναι αρκετές οι 19 ψήφοι που έλαβε και θα μπουν προ των ευθυνών
τους όλοι».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε αυτούς που καταψήφισαν το θέμα της
απόκτησης του κτήματος Φιξ με δανεισμό κι επέμειναν στην τακτική
να συνεχιστεί η προσπάθεια να εξασφαλιστεί κρατική επιχορήγηση,
που δεν έχει ευοδωθεί εδώ και είκοσι και πλέον χρόνια, είναι και στε-
λέχη που έχουν διατελέσει δήμαρχοι ή σε θέσεις διοίκησης και έχουν
ζήσει τις παλινωδίες της κεντρικής διοίκησης, που έχουν οδηγήσει το
θέμα σε αδιέξοδο. 

Ευχαριστίες 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ
επιφύλασσε προς την ΚΕ-
ΔΕ και τον πρόεδρό της
Δημήτρη Παπαστεργίου ο
δήμαρχος Ελασσόνας Νί-
κος Γάτσας, στη διαδικτυα-
κή συνάντηση που είχαν.
Κι αυτό, γιατί δεν ξέχασε
την άμεση συμπαράσταση
που έδειξε προς τους δη-
μότες της περιοχής, όταν
χτύπησε ο δυνατός σει-
σμός του περασμένου
Μαρτίου. Θυμίζουμε ότι η
ΚΕΔΕ ήταν η πρώτη που εί-
χε προσφέρει το ποσό των
25.000 ευρώ για την αντι-
μετώπιση των άμεσων
προβλημάτων, τις πρώτες
ώρες μετά το χτύπημα του
εγκέλαδου. 
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Καταψηφίστηκε η αγορά του κτήματος Φιξ 
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Τ
ον προγραμματισμό και τα σχέ-
διά του για το επόμενο διάστημα
ανέλυσε, μιλώντας στην «Ρ», ο
δήμαρχος Αρταίων και μέλος του

Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Χρήστος Τσιρογιάννης. Ο
δήμαρχος αναφέρθηκε στα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής του, στην
επιδημιολογική κατάσταση, καθώς και
στον νέο εκλογικό νόμο. 

Σχετικά με τον κορονοϊό, ποια είναι η
επιδημιολογική κατάσταση στον Δήμο
Αρταίων; 

Εδώ και ενάμιση χρόνο, πολίτες και δήμος
δεν εφησυχάσαμε ούτε στιγμή. Σε όλο αυ-
τό το διάστημα, με εξαίρεση μία μικρή πε-
ρίοδο στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, η
Άρτα είχε σταθερά μία πολύ καλή επιδη-
μιολογική εικόνα. Έχουμε δουλέψει πολύ
για αυτό, αφού αναπτύξαμε ένα ολόκληρο
πλέγμα υπηρεσιών. Και αυτό αφορά τόσο
ενέργειες που ήμασταν υποχρεωμένοι να
κάνουμε, όσο και ενέργειες που χρηματο-
δοτήθηκαν από δικούς μας πόρους και από
το δικό μας στελεχιακό δυναμικό. Σήμερα,
η εικόνα εξακολουθεί να είναι πολύ ικανο-
ποιητική και έχουμε κάθε λόγο να αισιοδο-
ξούμε ότι τα πολύ δύσκολα είναι πίσω μας.

Ποια έργα έχει ανάγκη ο δήμος σας και
ποια έχουν υλοποιηθεί; Πώς εξελίσσε-
ται ο προγραμματισμός σας; 

Η τριετία 2020-2023 είναι πολύ σημαντική
για να καταφέρει η Άρτα να αλλάξει ταχύ-
τητα σε όλα τα επίπεδα. Δουλεύουμε πολύ
μεθοδικά όλα αυτά τα χρόνια για να το πε-
τύχουμε αυτό, με τις δεδομένες αντικειμε-
νικές δυσκολίες που προκαλεί και η παν-
δημία. Με αυτή την παραδοχή, έχουμε σε
εξέλιξη πολύ σημαντικά έργα, που ανα-
διαμορφώνουν την ταυτότητα της πόλης
μας και θα αλλάξουν ριζικά την καθημερι-
νότητα των πολιτών. Αναφέρω χαρακτηρι-
στικά το «άνοιγμα» της Άρτας στο παραπο-

τάμιο πάρκο με πράσινες διαδρομές και
χώρους για αθλητικές δραστηριότητες,
την οριοθέτηση και την αντιπλημμυρική
προστασία του ποταμού Αράχθου, τις ανα-
πλάσεις σε Παρηγορήτρια και Κάστρο –
που αποτελεί τοπόσημο της βυζαντινής
ιστορίας της πόλης μας– και, φυσικά, το
«Ξενία», για το οποίο ύστερα από τριάντα
χρόνια πετύχαμε χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ, ώστε να δημιουργήσουμε εκεί ένα
μικρό «Σταύρος Νιάρχος». Παράλληλα,
δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα ζητή-
ματα της καθημερινότητας, από τις ασφαλ-
τοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας μέχρι τα
πεζοδρόμια, καθώς και στα έργα που θα
αναβαθμίσουν την τοπική επιχειρηματικό-
τητα, όπως είναι το Ανοιχτό Κέντρο Εμπο-
ρίου - open mall. Χωρίς υπερβολή, λοιπόν,
ο δήμος μας είναι ένας δήμος σε δράση,
και αυτή την εποχή η Άρτα είναι ένα απέ-
ραντο εργοτάξιο. 

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα του Δήμου Αρταίων; 

Η Άρτα διαθέτει σταθερά πλεονεκτήματα
αλλά και «πρόσφατα», που τα ανακαλύψα-
με λόγω της πανδημίας. Ξεκινώντας από
το τελευταίο, θα σας έλεγα ότι ο συνδυα-
σμός του επιπέδου των κοινωνικών υπη-
ρεσιών που προσφέρουμε στους δημότες
μας και το γεγονός ότι δεν είμαστε κορε-
σμένοι τουριστικά μας κάνει έναν ιδανικό
προορισμό για διακοπές. Από την άλλη,
έχουμε έναν πολύ αναπτυγμένο αγροδια-
τροφικό τομέα, σημαντικά βυζαντινά μνη-
μεία αφού η Άρτα ήταν η πρωτεύουσα του
Δεσποτάτου της Ηπείρου, ζωντανή μουσι-
κή κληρονομιά – θυμίζω ότι η Άρτα έχει

πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους αλλά
και την Πανεπιστημιακή Μουσική Σχολή
που αναβιώνουν τα παραδοσιακά μας
ακούσματα. Την ίδια ώρα, η πρόσβαση εί-
ναι πολύ εύκολη από διάφορα σημεία της
χώρας, αφού έχουμε άμεση διασύνδεση
με δύο μεγάλους αυτοκινητόδρομους, το
λιμάνι της Ηγουμενίτσας και τα αεροδρό-
μια Ακτίου και Ιωαννίνων. Μαζί με όλα αυ-
τά, συνυπολογίστε τον γαστρονομικό
πλούτο, τις φυσικές διαδρομές, τον ανεξε-
ρεύνητο αλλά τόσο πλούσιο βιότοπο της
Κορωνησίας. Όλα αυτά και πολλά ακόμη
καθιστούν την Άρτα μία επιλογή ζωής για
τους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοί-
κους της. 

Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, ως Δη-
μοτική Αρχή, για περαιτέρω προβολή
αλλά και εξωστρέφεια, όταν φυσικά οι
επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέ-
ψουν; 

Ο σχεδιασμός μας είναι συνεχής, αλλά δεν
σας κρύβω ότι υπάρχουν και δυσκολίες
που αντιμετωπίζουμε χρόνια τώρα. Για πα-
ράδειγμα, για την Άρτα εδώ και δεκαετίες
δεν έχει υπάρξει μια συστηματική προβο-
λή από τον ΕΟΤ ή άλλους φορείς που προ-
ωθούν το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου.
Έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε την
Ήπειρο με συγκεκριμένες καρτποσταλικές
φωτογραφίες και περιοχές. Δεν χρειάζεται
να αναφέρω κάτι πιο συγκεκριμένο, αλλά
όλοι αντιλαμβανόμαστε σε τι αναφέρομαι. 
Ωστόσο, από την πλευρά μας κάνουμε το
καλύτερο που μπορούμε. Συνεργαζόμα-
στε με τους εμπλεκόμενους φορείς και
τους κοινωνικούς εταίρους, συμμετέχου-
με σε εκθέσεις ακόμη και διαδικτυακά,
διοργανώνουμε εκδηλώσεις πανελλήνιας
εμβέλειας, όπως πέρυσι το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Ποδηλασίας και τον Κολυμ-
βητικό Διάπλους του Αμβρακικού και το
Τρίαθλο, όπου συμμετέχουν αθλητές από

όλη την Ελλάδα.  Ένα είναι βέβαιο, ότι για
να αλλάξουν τα στερεότυπα πρέπει να
συνδράμουμε όλοι. 

Θεωρείτε πως οι αλλαγές στον εκλογι-
κό νόμο για τις εκλογές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είναι θετικές; Ποια εί-
ναι τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετω-
πίζει ο Α΄ Βαθμός Αυτοδιοίκησης, πέ-
ραν του εκλογικού νόμου;

Η αξιόπιστη και αποτελεσματική Αυτοδιοί-
κηση και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτή-
των εξακολουθούν να είναι ένα βασικό ζη-
τούμενο. Το σχέδιο νόμου προσθέτει πόν-
τους κυβερνησιμότητας χωρίς να αφαιρεί
τίποτα από τη δημοκρατική εκπροσώπηση
των πολιτών –είναι βέβαιο αυτό–, αλλά
την ίδια ώρα τα θέματα της αλληλοεπικά-
λυψης αρμοδιοτήτων, όπως φάνηκε και
στην περίπτωση του χιονιά, παραμένουν. Η
εκτίμησή μου, λοιπόν, είναι πως θα πρέπει
να «τρέξουν» και αυτά τα δύο ζητούμενα
ταυτόχρονα, ειδικά τώρα που η υγειονομι-
κή κρίση απέδειξε και πόσο στηρίζονται οι
πολίτες στους δήμους τους, αλλά και το
εύρος των πρωτοβουλιών που μπορεί να
αναλάβει μια Δημοτική Αρχή. Η πανδημία
ανέδειξε τα αντανακλαστικά των δήμων,
και αυτό θα πρέπει να είναι οδηγός για τις
όποιες εξελίξεις από εδώ και στο εξής. 

Πώς οραματίζεστε τον Δήμο Αρταίων στο
τέλος αυτής της δημοτικής περιόδου; 

Θα είμαι ευτυχής αν αυτή η δημοτική πε-
ρίοδος συνοδευτεί από έργα που θα αλλά-
ξουν την ταχύτητα της πόλης μας. Είτε
πρόκειται για το άνοιγμα προς το ποτάμι,
είτε πρόκειται για ιστορικά τοπόσημα που
ξαναμπαίνουν στη ζωή των Αρτινών, είτε
πρόκειται για ψηφιακές υποδομές, το
στοίχημα είναι ένα: Να «ξεκολλήσουμε»
από μια μίζερη νοοτροπία και να βρούμε
έναν νέο, κοινό βηματισμό στα χρόνια που
θα έρθουν. 

ΧΡHΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙAΝΝΗΣ 
Δήμαρχος Αρταίων
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στον 
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

«Στοίχημά μας να
ξεκολλήσουμε
από τη μιζέρια»
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Τ
ι ακριβώς είναι για τους ανθρώπους του
21ου αιώνα η βασίλισσα Ελισάβετ; Ο επί-
σημος τίτλος της είναι «Ελισάβετ Β’, Βασί-
λισσα του Ηνωμένου Βασιλείου και των

άλλων Βασιλείων της Κοινοπολιτείας - Υπέρτατη
Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας». Για τους

πολλούς, όμως, η γυναίκα που προχθές συμπλή-
ρωσε τα 95 της χρόνια στα Ανάκτορα του Μπάκιγ-
χαμ είναι η ζωντανή έκφραση του θεσμού της Βασι-
λείας, όπως αυτός έχει διασωθεί έως σήμερα. Δεν
υπάρχει βασιλέας τόσο γνωστός σε όλον τον πλα-
νήτη, όπως η Ελισάβετ. Δεν λατρεύτηκε ποτέ όπως
η Νταϊάνα, δεν μισήθηκε ποτέ όπως ο Χουάν Κάρ-
λος. Πάντα ήταν «κάπου στη μέση».

Είναι η πιο μακροχρόνια παρουσία στον Θρόνο
του Ηνωμένου Βασιλείου και η μακροβιότερη βασί-
λισσα στην παγκόσμια Ιστορία. Γεννήθηκε στις 21

Απριλίου 1925 και ανήλθε στον θρόνο στις 6 Φε-
βρουαρίου 1952. Αρχικά ήταν τρίτη στη σειρά δια-
δοχής και ελάχιστοι πίστευαν ότι θα στεφθεί βασί-
λισσα. Μετά τον θάνατο του παππού της, βασιλιάς
στέφθηκε ο θείος της, Εδουάρδος, ο οποίος γρήγο-
ρα παραιτήθηκε, λόγω της υπόθεσης «Γουάλις
Σίμπσον». Στον θρόνο ανήλθε ο πατέρας της, Γεώρ-
γιος ΣΤ’, ο θάνατος του οποίου σήμανε την έναρξη
της Βασιλείας της Ελισάβετ. 

Νωρίτερα, ύστερα από μια συνάντηση με τον
γοητευτικό πρίγκιπα Φίλιππο της Ελλάδας στο Βα-
σιλικό Ναυτικό Κολέγιο του Ντάρτμουθ τον Ιούλιο
του 1939, η 13χρονη Ελισάβετ δήλωνε «ερωτευμέ-
νη» με τον άνδρα που ήταν ταυτόχρονα δεύτερος
και τρίτος ξάδελφός της! Παντρεύτηκαν το 1947 και
απέκτησαν 4 παιδιά: Τον Κάρολο, την Άννα, τον Αν-
δρέα και τον Εδουάρδο.

Η «Λίλιμπετ», όπως την αποκαλούσε σύζυγός
της, όρκισε 14 πρωθυπουργούς σε μια χώρα που
δεν αλλάζει εύκολα ηγέτες: Από τον Τσόρτσιλ και
τον Ίντεν έως τον ΜακΜίλαν και τον Κάλαχαν και
από τη Θάτσερ και τον Μπλερ έως τον Μπράουν και
τον τωρινό Τζόνσον. Αντιμετώπισε με επιτυχία στο
πλευρό της πολιτικής ηγεσίας της χώρας τις κρίσεις
που ξέσπασαν, είτε πολιτικές, όπως ο πόλεμος των
Φόκλαντς επί Θάτσερ και το Βrexit, είτε οικογενει-
ακές, όπως οι περιπέτειες του Φιλίππου ή η κρίση
στον γάμο Καρόλου - Νταϊάνας, το διαζύγιο, οι εξω-
συζυγικές περιπέτειες και των δύο, αλλά και το
πρόσφατο πρόβλημα με το ζεύγος Χάρι – Μέγκαν!

Σύμβολο ενότητας
Εχθροί και φίλοι του βρετανικού στέμματος συμ-

πίπτουν στην εκτίμηση ότι σε όλες αυτές τις δυσκο-
λίες η Ελισάβετ κράτησε στιβαρά το τιμόνι της χώ-
ρας της. Ούτε μπλέχτηκε στα πόδια των πρωθυ-
πουργών της ούτε υπήρξε «αόρατη», συμβολίζον-
τας την ενότητα των Βρετανών. Για ένα διάστημα
που ξεπερνά τις επτά δεκαετίες, η Ελισάβετ Β’, χή-
ρα εδώ και δύο εβδομάδες και 95άρα εδώ και λίγες
μέρες, κράτησε το μέτρο και διέσωσε έναν θεσμό ο
οποίος θεωρείται, πλέον, ξεπερασμένος στον πλα-
νήτη - όχι όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο!

Η βασίλισσα 
που έκανε… ματ 

στον θεσμό

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Υ
στερα από έναν εξαιρετικά έντονο και
οξύ προεκλογικό αγώνα, που σημα-
δεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια και
έναν νεκρό, οι Αλβανοί πολίτες προσέ-

χονται στις κάλπες αύριο, Κυριακή, προκειμέ-
νου να εκλέξουν τη νέα τους Βουλή και, μέσω
αυτής, την καινούργια τους κυβέρνηση.

Ο Σοσιαλιστής, τουρκόφιλος σημερινός πρω-
θυπουργός Έντι Ράμα αγωνίζεται για την επανε-
κλογή του, έχοντας απέναντί του ολόκληρη την
αντιπολίτευση, η οποία, όμως, κάθε άλλο παρά
ενωμένη είναι.

Η προεκλογική αντιπαράθεση χαρακτηρίσθη-
κε από οξείς διαξιφισμούς, που έφτασαν τα όρια
των ύβρεων, και με βαριές κατηγορίες για δια-
φθορά, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη
ζωή του στο Ελμπασάν και άλλα τρία να τραυμα-
τιστούν, όταν η αντιπολίτευση κατήγγειλε πως
ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες μοίραζε χρήμα-
τα για εξαγορά ψήφων υπέρ του Ράμα. Και όλα
αυτά ενώπιον ενός κουρασμένου εκλογικού
σώματος από την πολύμηνη δοκιμασία του κο-
ρονοϊού και προτού ακόμα συνέλθει από τον κα-
ταστροφικό σεισμό του 2019.

Απέναντι στον Ράμα βρίσκεται το Κεντροδεξιό
Δημοκρατικό Κόμμα του Λουλζίμ Μπασά, που
έχει λάβει την ιδιότητα του παρατηρητή στο Ευ-
ρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έχει συμμαχήσει με

αρκετούς μικρούς πολιτικούς σχηματισμούς. Ο
πρωθυπουργός, όμως, έχει ισχυρούς φίλους
στο εξωτερικό: Προχθές, λίγο πριν να ανοίξουν
οι κάλπες, εγκαινίασε τη νέα μεγάλη νοσοκομει-
ακή μονάδα στην πόλη Φιέρι, δώρο του φίλου
του, προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Ο
Ράμα, μάλιστα, ευχαρίστησε δημόσια τον Τούρ-
κο πρόεδρο, διότι εξασφάλισε μεγάλο αριθμό
εμβολίων στην Αλβανία και πρόσθεσε ότι η χώ-
ρα του «είναι πολύ τυχερή που έχει μια φίλη σαν
την Τουρκία και μια χώρα τόσο έτοιμη να βοηθή-
σει την Αλβανία όσο η Τουρκία».

Το βασικό προεκλογικό χαρτί του Ράμα είναι η
δέσμευσή του για 500.000 εμβολιασμούς έως
τον Ιούνιο. Αντίθετα, το Δημοκρατικό Κόμμα
προτείνει σειρά μέτρων που στηρίζουν τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσο τα επίπεδα δια-
φθοράς και ατιμωρησίας παραμένουν στη χώρα
υψηλά τόσο περισσότερο οι πολίτες -ιδιαίτερα οι
νέοι- δεν προσδοκούν πολλά από την πολιτική,
άρα ούτε από τα εκλογικά αποτελέσματα τα
οποία θα ανακοινωθούν την Τρίτη.

Για εντυπωσιακή αναδιάταξη του γερμανι-
κού πολιτικού σκηνικού μετά την αποχώρηση
της Άνγκελα Μέρκελ από την Καγκελαρία
προϊδεάζουν οι αλλεπάλληλες μετρήσεις των
διαθέσεων της κοινής γνώμης που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας. Μετά την «ανατροπή»
που έκανε η Χριστιανική Ένωση (CDU-CSU)
και επέλεξε τον Άρμιν Λάσετ για υποψήφιο
διάδοχο της Μέρκελ, κόντρα στις δημοσκοπή-
σεις που «έδειχναν» τον Μάρκους Ζέντερ του
CSU, μια νέα μέτρηση δείχνει την υποψήφια
των Πρασίνων, Αναλένα Μπέρμποκ, να «πετά-
ει» στις προτιμήσεις της γερμανικής κοινής
γνώμης, ακόμα και μεταξύ των εκπροσώπων
των επιχειρήσεων της χώρας. Αντίθετα, στο
ερώτημα που αφορά στον υποψήφιο της γερ-
μανικής Κεντροδεξιάς, οι περισσότεροι (66%)

χαρακτηρίζουν «λάθος επιλογή» τον Άρμιν
Λάσετ. Στο ερώτημα ποιον προτιμούν για καγ-
κελάριο, η Μπέρμποκ προηγείται με 30%, ακο-
λουθεί ο υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών
Όλαφ Σολτς με 17% και τρίτος ο Λάσετ με 11%.
Στην πρόθεση ψήφου οι Χριστιανοδημοκρά-
τες προηγούνται με 29%, οι Πράσινοι ακολου-
θούν με 25% και οι Σοσιαλδημοκράτες με 15%.

Το μέγεθος και το εύρος των διπλωματικών πιέσεων προς τη Ρωσία φαί-
νεται ότι άρχισαν να αποδίδουν, καθώς η Μόσχα ξεκίνησε την απόσυρση
των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα της χώρας με την Ουκρανία,
όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ρωσικά Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης.
Η επίσημη αιτιολογία της Ρωσίας είναι ότι τα στρατεύματα αυτά είχαν με-
τακινηθεί δίπλα στα σύνορα με την Ουκρανία «διότι συμμετείχαν σε στρα-
τιωτικές ασκήσεις», οι οποίες τελείωσαν και έτσι οι μονάδες επιστρέ-
φουν στις βάσεις τους. Ουσιαστικά, όμως, η Ρωσία αξιολόγησε τις κλιμα-
κούμενες πιέσεις -που έφτασαν να γίνουν έως και απειλές- και αντελή-
φθη ότι ο συσχετισμός δυνάμεων δεν επιτρέπει ένα «νέο 2014», όταν με
παρόμοια προετοιμασία είχε προσαρτήσει την Κριμαία.
Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, ο κορυφαίος αντικαθεστωτικός Αλεξέι
Ναβάλνι ανακοίνωσε ότι διακόπτει την απεργία πείνας που είχε ξεκινή-
σει, λέγοντας πως τον στενοχώρησε το ότι πολλοί υποστηρικτές του άρχι-
σαν σε ένδειξη συμπαράστασης και εκείνοι απεργία πείνας.

Αποσύρονται τα ρωσικά στρατεύματα
από τα σύνορα με την Ουκρανία
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Επεισόδια πριν
από τις κάλπες

Κ

Η ελίτ προτιμά την Πράσινη Αναλένα
Μπέρμποκ για διάδοχο της Μέρκελ

Α Λ Β Α Ν Ι Α
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Υ
πέρογκα ποσά που δεν δικαιούν-
ταν, μέσω των μέτρων στήριξης για
εργαζομένους και επιχειρήσεις
που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυ-

βέρνηση, προσπάθησαν να αποσπάσουν επι-
χειρηματίες, χρησιμοποιώντας διάφορα τε-
χνάσματα και «παραθυράκια». Οι σχετικές
παραβάσεις εντοπίστηκαν μετά την έρευνα
των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών
και αφορούσαν κυρίως σε απόπειρες κατα-
στρατήγησης των μέτρων ενίσχυσης, όπως
αυτό της Επιστρεπτέας Προκαταβολής αλλά
και του προγράμματος αναστολών συμβάσε-
ων εργασίας. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό
το ΥΠ.ΟΙΚ., οι εν λόγω φάκελοι θα παραπεμ-
φθούν στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής
έχουν εντοπιστεί περίπου 20 παραβάσεις και
το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι
έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κι
άλλες επιχειρήσεις προσπάθησαν να «φου-
σκώσουν» τους τζίρους για να πάρουν μεγά-
λες Επιστρεπτέες.

Παράλληλα με τους φυσικούς ελέγχους
από το ΣΕΠΕ, πραγματοποιούνται και ψηφια-
κοί έλεγχοι των στοιχείων που υποβάλλουν
οι επιχειρήσεις στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, για να εν-
τοπιστούν και άλλες πρακτικές οι οποίες εν-
δεχομένως υποκρύπτουν καταχρηστική
συμπεριφορά, όπως, π.χ., η πρόσληψη ασυ-
νήθιστα μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε
κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις εν μέ-
σω lockdown.

Οι περιπτώσεις
Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες περιπτώ-

σεις:
� Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Πελοπόννησο,
που δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο
κρέατος, είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 3.000
ευρώ για το 2019. Πριν από την έναρξη του
5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβο-
λής υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για
τα τρία τελευταία τρίμηνα του 2019, με τζίρο
συνολικού ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.
� ΕΠΕ στην Αττική, που δραστηριοποιείται
στο χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού γραφείου,
είχε υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το
2019 και το 2020. Πριν από την έναρξη του
5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβο-
λής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για
τα τέσσερα τρίμηνα του 2019, με τζίρο συνο-
λικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
� Ξενοδοχείο στη Θεσσαλία είχε υποβάλει
μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2019 και το
2020. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου

της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε
τροποποιητικές δηλώσεις για το 2019 και το
2020, με τζίρο 3 εκατ. ευρώ και 1 εκατ. ευρώ,
αντίστοιχα.
� Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Αττική, που δρα-
στηριοποιείται στην παραγωγή φυτών, είχε
δηλώσει συνολικό τζίρο 7.000 ευρώ για το
2019 και το 2020. Υπέβαλε τροποποιητικές
δηλώσεις για το 2019, με τζίρο ύψους περί-
που 2 εκατ. ευρώ.

«Επιτήδειοι» εργοδότες 
Αναφορικά με τα μέτρα αρμοδιότητας του

υπουργείου Εργασίας, οι έλεγχοι του Σώμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ανέδει-
ξαν περιπτώσεις φαινομένων καταστρατή-

γησης του εν λόγω πλαισίου από «επιτήδει-
ους» εργοδότες.

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα κα-
φετέριας στη Θεσσαλία, που στεγαζόταν σε
κτίριο 25 τ.μ., όπου, κατά τον έλεγχο του κλι-
μακίου του ΣΕΠΕ, βρέθηκαν εγγεγραμμένοι
συνολικά 150 εργαζόμενοι. Από αυτούς, οι
129 είχαν προσληφθεί με σύμβαση μερικής
απασχόλησης -για 4 ώρες εργασίας τον μήνα
κατά μέσο όρο- και οι περισσότεροι είχαν
προσληφθεί από τον Νοέμβριο του 2020 και
εφεξής, οπότε ξεκίνησε το δεύτερο lock-
down. Οι συμβάσεις και των 150 εργαζομέ-
νων τέθηκαν σε αναστολή, με αποτέλεσμα να
καταστούν δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού
σκοπού ύψους 534 ευρώ.

Κλιμάκια του ΣΕΠΕ ελέγχουν αυτήν τη
στιγμή και άλλες επιχειρήσεις που παρου-
σιάζουν ανάλογες -αδικαιολόγητες- ροές μι-
σθωτής απασχόλησης, οι οποίες εγείρουν
υπόνοιες καταστρατήγησης του υφιστάμε-
νου νομοθετικού πλαισίου.

Χρησιμοποιούσαν διάφορα 
τεχνάσματα και «παραθυράκια»
- Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί
περίπου 20 παραβάσεις - 
Σε εξέλιξη οι έλεγχοι 

To... μεγάλο φαγοπότι
με τις Επιστρεπτέες

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Δύο αλλαγές για τη θωράκιση των μέτρων στήριξης
Για την αποφυγή φαινομένων καταστρατήγησης των

μέτρων στήριξης στο μέλλον, τα υπουργεία Οικονομικών
και Εργασίας δρομολογούν αλλαγές στο υφιστάμενο νο-
μοθετικό πλαίσιο ορισμένων μέτρων στήριξης. Οι πρώ-
τες σημαντικές αλλαγές είναι οι εξής:

• Στον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν
θα ληφθούν υπόψη τροποποιητικές δηλώσεις του 2020
που υποβλήθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2021, ενώ θα

υπάρχουν και ειδικές κυρώσεις σε περίπτωση υπόνοιας
καταστρατήγησης των διατάξεων.

• Εφεξής οι εργοδότες-επιχειρήσεις θα μπορούν να
κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων ερ-
γασίας μόνο για εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται
κατ’ ελάχιστον 4 ώρες ημερησίως. Υπογραμμίζεται, τέ-
λος, ότι το πεδίο της σχετικής ρύθμισης θα περιλαμβάνει
όσους έχουν προσληφθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.



Μ
εγάλο οικονομικό πα-
κέτο στήριξης του του-
ρισμού αναμένεται να
ανακοινώσει τις επό-

μενες μέρες η κυβέρνηση, το οποίο
θα καλύπτει πάνω από 150.000 επι-
χειρήσεις, στις οποίες απασχολούν-
ται σχεδόν 700.000 εργαζόμενοι.

Όπως δήλωσε σε περιφερειακό
τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης, στα μέτρα θα ενταχθούν
όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματι-
κοί κλάδοι, όπως ξενοδοχεία, κατα-
λύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια,
τουριστικά γραφεία, πρακτορεία
κ.λπ. εν όψει του ανοίγματος της του-
ριστικής περιόδου στις 14 Μαΐου. Το
σχέδιο που θα εφαρμοστεί θα είναι
αντίστοιχο με εκείνο της εστίασης
και θα περιλαμβάνει ειδική ενίσχυση
για τη χρηματοδότηση λειτουργικών
δαπανών και θα έχει τη μορφή επι-
δόματος, ενώ οι επαγγελματίες θα
πρέπει να προσκομίσουν τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά έως τις
31/12/2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συ-
ναρμόδια υπουργεία Οικονομικών,
Εργασίας, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Τουρισμού και Ναυτιλίας αναμέ-

νεται να καταλήξουν εντός των προ-
σεχών 24ώρων στην ακριβή ποσοτι-
κοποίηση των μέτρων. Εκτός από την
επιδότηση δαπανών για την επανεκ-
κίνηση της δραστηριότητας των του-
ριστικών επιχειρήσεων, θα δοθεί
επιδότηση για τις ασφαλιστικές ει-
σφορές σε σχέση με το μόνιμο προ-
σωπικό, ενώ θα υπάρξει επιδότηση
και για τον μισθό των εργαζομένων,
εφόσον η επιχείρηση διατηρήσει τις
υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Ταυ-
τόχρονα, θα επεκταθεί η επιδότηση
των τόκων των δανείων που έχουν
συνάψει οι τουριστικές επιχειρήσεις
έως το τέλος του έτους, ενώ κατα-
βάλλεται προσπάθεια σε συνεννόη-
ση με τις τράπεζες, έτσι ώστε να
υπάρξει αναστολή καταβολής των
χρεολυσίων για τα ενήμερα δάνεια,
με παράλληλη επιμήκυνση του χρό-
νου αποπληρωμής του κεφαλαίου.
Ταυτόχρονα, τα συναρμόδια υπουρ-
γεία εξετάζουν το πιθανό χρονικό
διάστημα επιμήκυνσης για το μέτρο

της υποχρεωτικής μείωσης ενοι-
κίου, ενώ οι παράγοντες του τουρι-
στικού κλάδου έχουν ζητήσει την
επιδότηση τουλάχιστον του 80% των
μισθωμάτων.

Εκτός των προαναφερόμενων μέ-
τρων, εξετάζεται η αύξηση του ορίου
ανά επιχείρηση σε σχέση με την Επι-
στρεπτέα Προκαταβολή, ενώ θα ει-
σαχθούν ειδικά κίνητρα μέσω του
αναπτυξιακού νόμου με επιχορηγή-
σεις και φοροαπαλλαγές, οι οποίες
θα συνδέονται με τη διατήρηση των
θέσεων εργασίας, έτσι ώστε να ανα-
σχεθεί η ανεργία στον κλάδο. Τέλος,
από χθες άρχισαν να «τρέχουν» οι αι-
τήσεις του προγράμματος χορήγη-
σης χαμηλότοκων δανείων που αφο-
ρούν σε όλες τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου, υπό
την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγ-
γυοδοσίας Επενδύσεων. 

Στόχος, η βιωσιμότητα
150.000 επιχειρήσεων 
και η ενίσχυση 
700.000 εργαζομένων. 
Εντός των προσεχών
24ώρων η ακριβής
ποσοτικοποίηση των μέτρων

Πακέτο-μαμούθ για 
τη στήριξη τουρισμού

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Citi: «Έρωτας»  για 
τα ελληνικά ομόλογα!

Ως μεγάλη επενδυτική ευκαιρία θεωρεί τα ελλη-
νικά ομόλογα ο αμερικανικός οίκος της Citigroup,
ο οποίος προβλέπει συνεχείς αναβαθμίσεις της
πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας. Ο αμε-
ρικανικός χρηματοοικονομικός οίκος αναμένει
μεγάλα οφέλη για την Ελλάδα από την επανεκκί-
νηση της οικονομίας μέσω και των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης, ενώ επισημαίνει ότι τα ελληνι-
κά ομόλογα σημείωσαν τις καλύτερες αποδόσεις
τον τελευταίο μήνα. Επιπλέον, τονίζει ότι ισχυρό
θεμέλιο για τους ελληνικούς τίτλους αποτελούν η
πολιτική σταθερότητα και το γεγονός ότι το κυ-
βερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει
να διατηρεί υψηλό προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ
στις δημοσκοπήσεις, το οποίο μπορεί να γίνει με-
γαλύτερο εν όψει των εκλογών του 2023, καθώς
θα ανοίγει η οικονομία και θα εισρέουν οι πόροι
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι
την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί το ελληνικό
σχέδιο και εκτιμάται ότι έως τα τέλη του καλοκαι-
ριού θα εισρεύσουν τα πρώτα 4 δισ. ευρώ.

Τζίρος λιανεμπορίου:
Έκρηξη των e-πωλήσεων
Σχετικά περιορισμένες ήταν οι απώλειες
που παρουσίασε το λιανεμπόριο τον Φε-
βρουάριο, αφού ο τζίρος μειώθηκε κατά
11,3% και διαμορφώθηκε στα 2,1 δισ. ευρώ,
έναντι 2,3 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του
2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε στα
καταστήματα εμπορίου εγγραφών μουσικής
κατά 85,3% και στα μεταχειρισμένα είδη
83,1%. Αντίθετα, αύξηση 45,8% σημείωσαν οι
ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω Διαδικτύου ή
αλληλογραφίας και 29,6% τα καταστήματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού.
Ωστόσο, μεγάλο ήταν το πλήγμα στα εμπορι-
κά καταστήματα ένδυσης και υπόδησης κα-
τά 62,5% αλλά και των μη ειδικευμένων κα-
ταστημάτων κατά 52,1% λόγω του lockdown
που επιβλήθηκε με κρατική εντολή. Από την
άλλη, μεγάλη αύξηση τζίρου σημείωσαν τα
συνεργεία και τα καταστήματα με είδη αυτο-
κινήτου (15,1%) και τα φαρμακεία με 6,8%.



H Βίκος προχώρησε στη φύτευση 1.000 κυπαρισ-
σιών στην περιοχή της Αναβύσσου, σε συνεργα-
σία με τον Οργανισμό We4All. Η ευρύτερη περιοχή
έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από πυρ-
καγιές και υπάρχει έντονη ανάγκη για δραστική
ενίσχυση του πρασίνου. Ο κ. Κωνσταντίνος Σεπε-
τάς, Sales & Marketing Director της Βίκος, δήλω-
σε: «Η δενδροφύτευση είναι η πρώτη από μια νέα
σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που αναλαμβά-
νουμε, με κεντρικό μήνυμα “Ο Βίκος της ζωής
μας”. Πιστεύουμε ότι, στην εποχή της παγκόσμιας
κλιματικής κρίσης, η επιχειρηματική ανάπτυξη
είναι αλληλένδετη με την κοινωνική ευημερία».

H
Costa Navarino υποδέχεται τους επισκέπτες
της για τη νέα σεζόν, από τις 19 Μαΐου στο ξενο-
δοχείο «The Westin Resort Costa Navarino»
και από τις 23 Μαΐου στο ξενοδοχείο «The Ro-

manos, a Luxury Collection Resort». Στην ανακοίνωσή της,
επισημαίνει ότι, εκτός από τα πρωτόκολλα που απαιτούνται,
ενισχυμένα μέτρα θα εφαρμοστούν και φέτος, για να απο-
λαύσει κάθε επισκέπτης τις διακοπές του με ασφάλεια. Μια
πλήρης ιατρική και νοσηλευτική ομάδα θα λειτουργεί 24
ώρες την εβδομάδα, ενώ μοριακά τεστ θα διενεργούνται
τακτικά στους συνεργάτες. Στους επισκέπτες οι οποίοι δεν
έχουν εμβολιαστεί κατά του Covid-19 ή δεν έχουν αναρρώ-
σει από Covid-19 συστήνεται να διαθέτουν ένα αρνητικό
PCR τεστ εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή
τους. Εναλλακτικά, θα μπορούν να κάνουν ένα rapid anti-
gen τεστ κατά την άφιξή τους, το οποίο θα παρέχεται δωρε-
άν, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα για PCR τεστ εντός του
resort, σε ειδική τιμή. Επίσης, τα ξενοδοχεία έχουν υιοθε-
τήσει το πρωτοποριακό σύστημα της Marriott «Commi-
tment to Clean», το οποίο έχει θέσει νέα πρότυπα και προ-
διαγραφές στη διαχείριση καθαριότητας και υγιεινής.

Costa Navarino: Ανοίγει και πάλι
με αυστηρά μέτρα κατά του Covid-19

Συνάντηση ΣΦΕΕ 
και συλλόγων ασθενών

Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ παρουσίασαν

τις εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική,

διάφορα θέματα επικαιρότητας, την εξέλιξη

της φαρμακευτικής δαπάνης καθώς και την

Ευρωπαϊκή Πολιτική και τη στρατηγική του

Συνδέσμου για το Φάρμακο. Ανέδειξαν, επί-

σης, τον σπουδαίο ρόλο των συλλόγων

ασθενών, οι οποίοι είναι στο επίκεντρο

όλων των δραστηριοτήτων της φαρμακο-

βιομηχανίας, και τόνισαν ότι απαιτείται η

χάραξη μιας νέας πολιτικής στην υγεία, από

την οποία οι ασθενείς είναι οι εταίροι που

δεν μπορούν να απουσιάζουν.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπα-

δημητρίου, σημείωσε: «Οι φορείς των

ασθενών και η φαρμακοβιομηχανία πρέπει

να βρίσκονται σε διαχρονική επικοινωνία».

ΞΕΕ: Ολοκληρώθηκε 
το 2ο Idea Platform του CapsuleT
Οι τρεις μεγάλοι νικητές προέκυψαν από

την τελική αξιολόγηση και τη βαθμολογία

που υπέβαλε η Κριτική Επιτροπή του επιτα-

χυντή για το 2ο Idea Platform του CapsuleT,

του ΞΕΕ. Το 1ο βραβείο και το χρηματικό

έπαθλο των 3.000 ευρώ έλαβε η ομάδα της

Vivestia, το 2ο βραβείο με 2.000 ευρώ έλαβε

η ομάδα της Hotilities, ενώ τέλος το 3ο βρα-

βείο με 1.000 ευρώ έλαβε η ομάδα της Tri-

pinWize. Οι τρεις νικητές θα λάβουν υπηρε-

σίες mentoring από τον Μάιο μέχρι τον Αύ-

γουστο του 2021 από τους εκπροσώπους της

Expedia Group σε θέματα business, συμ-

βουλευτική καθοδήγηση σε θέματα product

development από τους εκπροσώπους της

Programize, ενώ παράλληλα θα έχουν πρό-

σβαση σε υπηρεσίες development με ιδιαί-

τερα χαμηλές-ειδικές τιμές από την ίδια

εταιρεία. 

Διάκριση για την AbbVie
H AbbVie, στο πλαίσιο της ανάληψης και-

νοτόμων πρωτοβουλιών και της εφαρμογής

σύγχρονων πρακτικών στη διαχείριση των

εργαζομένων, επιβραβεύτηκε με μια ση-

μαντική διάκριση στα 2020 People Excel-

lence Awards της KPMG. Η διάκριση αφο-

ρά στον φαρμακευτικό κλάδο και η AbbVie

αναδεικνύεται ως μία από τις εταιρείες που

αναβαθμίζουν την εμπειρία του εργαζομέ-

νου, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρε-

σίες ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες αν-

ταποκρίνονται στις διαφορετικές τους

ανάγκες.
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Βίκος: Δενδροφύτευση στην Ανάβυσσο σε συνεργασία με We4All

Η Microsoft παρουσιάζει μια νέα εμπειρία εικονικής
περιήγησης, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία
στον επισκέπτη να δει από κοντά ένα datacenter της.
Σε μια χρονιά που το cloud βρίσκεται στον πυρήνα
της ανθρώπινης συνεργασίας και της επιχειρηματι-
κότητας, ενισχύοντας υπηρεσίες οι οποίες είναι κρί-
σιμες ακόμα και για την προστασία της ανθρώπινης
ζωής, η Microsoft προσφέρει τη δυνατότητα να δει
κανείς από κοντά τον βασικό πυλώνα που επιτρέπει
όλες αυτές τις λειτουργίες (το cloud της). Οι επισκέ-
πτες μπορούν να περιηγηθούν είτε από τον υπολογι-
στή τους είτε από το κινητό τους.

Microsoft: Εικονική περιήγηση στο datacenter της



Επτά «μνηστήρες» στην
επόμενη φάση για τον ΟΛΗΓ

ΕΛ.ΠΕ.: Επιβραβεύει 
νεοεισαχθέντες 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, στο πλαίσιο του
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«360ο Ενέργειες», επιβραβεύει για 13η συνε-
χή χρονιά τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021. Η επιβράβευση αφορά σε
αποφοίτους Γενικών Ενιαίων Λυκείων ή Επαγ-
γελματικών Λυκείων του 2020 που εισήχθησαν
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της δια-
δικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων ή μέ-
σω ειδικών κατηγοριών και απευθύνεται: Για
το Θριάσιο, σε μόνιμους κατοίκους των Δήμων
Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλ-
λίας και Μεγαρέων. Για τη Δυτική Θεσσαλονί-
κη, σε μόνιμους κατοίκους των Δήμων Ευό-
σμου - Κορδελιού και Δέλτα. Στόχος του Ομί-
λου είναι η επιβράβευση των υψηλών μαθητι-
κών επιδόσεων με αξιοκρατικά κριτήρια. Στο
πλαίσιο αυτό, θα επιβραβευτούν φοιτητές βά-
σει του αριθμού μορίων εισαγωγής τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

MYTILINEOS: Επιτυχής
η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου

Την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης πράσινης
έκδοσης 500 εκατ. ευρώ, πρώτης τάξεως ομολο-
γιών με λήξη το 2026, ανακοίνωσε η Mytilineos.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της εισηγμένης
αναφέρεται: «Η Μυτιληναίος Α.Ε., μία από τις κο-
ρυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρεί-
ες, με διεθνώς διαφοροποιημένα περιουσιακά
στοιχεία και δραστηριότητες, ανακοινώνει την
επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης πράσινης έκδο-
σης, πρώτης τάξεως ομολογιών ονομαστικής
αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,25%, λήξη το
2026 και τιμή έκδοσης 100%. Τα κεφάλαια που θα
αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για την
εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσε-
ων, για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών
σκοπών και για την καταβολή των αμοιβών και
των εξόδων της Έκδοσης».
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Μείωση εσόδων και κερδών 
για τον Όμιλο της Βιοκαρπέτ 

Μείωση εσόδων και κερδών εμφάνισε ο Όμιλος
της Βιοκαρπέτ στο σύνολο της χρήσης του 2020, με
το διοικητικό συμβούλιο να προτείνει να μη δοθεί
μέρισμα για το 2020. Σύμφωνα με την εταιρεία, το
2020 επισκιάστηκε αναπόφευκτα από το ξέσπασμα
της πανδημίας, επηρεάζοντας τα οικονομικά αποτε-
λέσματα των εταιρειών του Ομίλου έως και τα μέσα
του β’ τριμήνου του έτους, ανατρέποντας τα αρνητι-
κά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου κατά τη διάρκεια
του β’ εξαμήνου. Η ανοδική πορεία των οικονομι-
κών αποτελεσμάτων του β’ εξαμήνου συνεχίζεται
και το α’ τρίμηνο του 2021, με σημαντική αύξηση τζί-
ρου κατά 38% συγκριτικά με το αντίστοιχο α’ τρίμηνο
του 2020, όπως επίσης και των κερδών του ομίλου.

ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία 
το σύστημα Statcom στην Κρήτη
Ολοκληρώθηκε από τον ΑΔΜΗΕ η ηλέκτριση του
υπερσύγχρονου συστήματος Statcom στον υπο-
σταθμό «Ηράκλειο ΙΙΙ» στην Κρήτη. Πρόκειται για
την πρώτη εγκατάσταση Statcom στο Εθνικό Σύ-
στημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την
οποία επιτυγχάνονται ο έλεγχος και η δυναμική
ρύθμιση της τάσης του Συστήματος της Κρήτης,
αναφέρει ανακοίνωση. Η νέα εγκατάσταση δια-
σφαλίζει την ευσταθή λειτουργία του συστήματος
της Κρήτης, επιτρέποντας την απόσυρση των πα-
λαιωμένων και ρυπογόνων τοπικών μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής μόλις το νησί διασυνδεθεί
πλήρως με το ηπειρωτικό σύστημα.

Viohalco: Πρόταση στη Γ.Σ. για διανομή
μεικτού μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Η Viohalco ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμ-
βούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συ-
νέλευση την έγκριση διανομής μεικτού μερίσματος
που ανέρχεται στο ποσό των 0,02 ευρώ ανά μετοχή.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της S.A. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Μαΐου
2021 στις Βρυξέλλες, στις 12 μ. (ώρα Κεντρικής Ευ-
ρώπης), στην έδρα της εταιρείας.

Επτά επενδυτικά σχήματα προχωρούν στην επόμενη
φάση της διαδικασίας για την απόκτηση συμμετοχής σε
ποσοστό τουλάχιστον 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ
Α.Ε.). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη ση-
μερινή του συνεδρίαση προεπέλεξε τα επενδυτικά
σχήματα τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη
β’ φάση (υποβολή δεσμευτικών προσφορών) της διαδι-
κασίας. Ειδικότερα, τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχή-
ματα είναι τα εξής (με αλφαβητική σειρά): Attica A.E.
Συμμετοχών, Portek International Private LTD, Quin-
tana Infrastructure & Development, Αιγαίον Όιλ Α.Ε.,
Κοινοπραξία Archirodon Group N.V. - ANEK & Όμιλος
Trident Hellas, Κοινοπραξία Grimaldi Euromed -
Mινωικές Γραμμές ΑΝΕ και ΟΛΘ Α.Ε. Τα προεπιλεγέντα
επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν τις σχετικές
συμβάσεις εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της
β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών
προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικο-
νική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room), όπου
θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες
σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο.

Νίκας: Αύξηση EBITDA 
και πωλήσεων το 2020
Ο Όμιλος εταιρειών Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ ανακοίνωσε τα οι-
κονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2020 με βάση τα Διε-
θνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Κατά τη
Χρήση 2020 ο Όμιλος Νίκας αύξησε τις πωλήσεις του
κατά 11,71% και τα μερίδια στη συνολική αγορά αλλαν-
τικών από 20,3% σε 21,4% σε όγκο πωλήσεων και από
19,1% σε 20,7% σε αξίες, διατηρώντας ηγετική θέση σε
πολλές επιμέρους κατηγορίες προϊόντων. Τα συνολικά
μεικτά κέρδη του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά
28,59%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως.
Το συνολικό EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε
κέρδη 3.002 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 877 χιλ. ευρώ κα-
τά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κα-
τά 2.125 χιλ. ευρώ.



E
πειτα από επτά χρόνια παρουσίας στην παγκό-
σμια αγορά, το Suzuki Swift πέρασε στην επό-
μενη γενιά του, η οποία και εξελίχθηκε με «ευ-
ρωπαϊκές προδιαγραφές», ώστε να αυξήσει

περαιτέρω τις πωλήσεις στη Γηραιά Ήπειρο, ενώ η γρήγο-
ρη και εντυπωσιακή έκδοση Sport φιλοξενεί και σύστημα
ήπιας υβριδικής τεχνολογίας. Mε την ήπια υβριδική τε-
χνολογία το Swift Sport διατηρεί το σπορ ταπεραμέντο του
στο έπακρο, προσφέροντας επιδόσεις και χαμηλότερη κα-
τανάλωση σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, για να το
αποκτήσει κανείς θα πρέπει να καταβάλει 21.130 ευρώ,
γεγονός που εξαιρεί αμέσως τους νέους με χαμηλά εισο-
δήματα. Από την άλλη μεριά, όμως, ο πλούσιος εξοπλι-
σμός «χρυσώνει» το χάπι της τιμής…

Σπορ πινελιές
Το Suzuki Sport Hybrid αποτελεί την κορυφαία έκδοση

του μοντέλου και αυτό φαίνεται απ’ όποια μεριά και αν το
δει κανείς, με τις σπορ πινελιές να είναι εμφανείς. Ειδικό-
τερα, το διαφορετικό Swift διαθέτει επιβλητική μάσκα και
προφυλακτήρα, 17άρες σπορ ζάντες, από τις οποίες δια-
κρίνονται οι εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι και οι δίσκοι πίσω,
ενώ στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν οι διπλές απολήξεις των
εξατμίσεων και η διακριτική αεροτομή. Παράλληλα, οι λο-
γότυποι Swift Sport και Hybrid κοσμούν την πίσω πόρτα
του χώρου αποσκευών και υποδηλώνουν τον χαρακτήρα
του αυτοκινήτου. Στο πίσω μέρος τα φωτιστικά σώματα
αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο, ενώ με έναν μοναδικό
τρόπο οι σχεδιαστές έχουν καταφέρει να «κρύψουν» τις
χειρολαβές στις πίσω πόρτες.

Hitech εσωτερικό
Μπαίνοντας στην καμπίνα επιβατών του Suzuki Swift S-

port, αντικρίζει κανείς ένα ευχάριστο και νεανικό εσωτε-
ρικό, αλλά έχει γίνει χρήση σκληρών πλαστικών σε αρκετά
σημεία της καμπίνας, με αποτέλεσμα να μειώνεται κάπως
η ποιότητα. Ωστόσο, η μεγάλη οθόνη αφής 7 ιντσών, που
έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του ταμπλό, κερδίζει τις εντυ-
πώσεις αλλά και τους νέους οδηγούς.

Οι διαφορές με τις υπόλοιπες εκδόσεις εστιάζονται στα
σπορ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μοντέλου, που ορίζουν
και τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, οι οποίες περιλαμβά-
νουν κόκκινες πινελιές σε πολλά μέρη, το μεγάλο κόκκινο
στροφόμετρο, το σπορ τιμόνι και τα μπάκετ καθίσματα. Οι
χώροι είναι καλοί για τέσσερις επιβάτες και στην έκδοση
Sport του Swift, ενώ ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται στα
265 λίτρα…

Κάτω από το καπό του Suzuki Swift Sport Hybrid της
δοκιμής μας είχε τοποθετηθεί ο γνωστός Boosterjet 1,4 λί-
τρου, ο οποίος έχασε 11 ίππους, αλλά συνδυάζεται πλέον
με το ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, με αποτέλεσμα η ισχύς
του να αγγίζει τους 129 ίππους αντί για 140. Το ήπια υβριδι-
κό σύστημα αποτελείται από μια ηλεκτρογεννήτρια (ISG -
Integrated Starter Generator) με λειτουργία ηλεκτρικού
κινητήρα, μια μπαταρία ιόντων λιθίου 48V και έναν μετα-
τροπέα τάσης 48-12V DC/DC. Διαθέτει σύστημα ανάκτη-
σης ενέργειας και προσφέρει επιπλέον ισχύ και ροπή στο
σύνολο, με αποτέλεσμα σε συνθήκες επιτάχυνσης να δίνει
επιπλέον boost (13,6 ίππους και 53 Nm ροπής επιπλέον),
διατηρώντας το έτσι και παρά την απώλεια ισχύος και πάλι
πολύ καλό σε επιδόσεις αλλά και πιο οικονομικό.

Σπορ διαθέσεις
Το Suzuki Swift Sport Hybrid απευθύνεται σε αυτούς

που γνωρίζουν ακριβώς τι ψάχνουν και θυμίζει πολύ τη

σχολή των παλαιών GTi, με τα οποία έχουν μεγαλώσει οι

σημερινοί 50άρηδες…

Παρά τον αστικό του χαρακτήρα, το νέο Suzuki Swift S-

port απέδειξε ότι διαθέτει σπορ χαρακτηριστικά και κινεί-

ται με άνεση και ασφάλεια κάτω από οποιεσδήποτε συν-

θήκες.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο το ιαπωνικό μοντέλο αποδεί-

χτηκε ευθύβολο και ασφαλές, ακόμα και αν κινείται με τα-

χύτητες που ξεπερνούν τα 200 χλμ./ώρα, ωστόσο ο κινη-

τήρας μόλις πλησιάζει στο τέλος της περιστροφής του πα-

ράγει θόρυβο, ο οποίος γίνεται αντιληπτός μέσα στην καμ-

πίνα επιβατών.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές το

Suzuki Swift Sport απέδειξε ότι διαθέτει πολύ υψηλά πε-

ριθώρια πρόσφυσης και η σφιχτή ρύθμιση της ανάρτησης

περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος, ενώ όταν κινείται

στο όριο, ο πίσω τροχός είναι πολύ πιθανό να χάσει την

επαφή του με την άσφαλτο, χωρίς όμως να δημιουργεί θέ-

μα στον οδηγό.

Μέσα στην πόλη το Swift κινείται με απόλυτη άνεση,

ασφάλεια και οικονομία και ο οδηγός θα εκτιμήσει δεόν-

τως το κορυφαίο κιβώτιο που αποδείχτηκε δυνατός σύμ-

μαχος μέσα στην πόλη.

Ωστόσο, τα ελαστικά χαμηλού προφίλ χρειάζονται προ-

σοχή, γιατί μπορεί να «τραυματιστούν» εύκολα, ενώ το κό-

στος αντικατάστασής τους είναι κάπως υψηλό…
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Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος στις μεταφορές περιλαμ-
βάνει το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών για το 2021, όπως εκείνο
δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα
της κυβέρνησης (govern -
ment.gov.gr/etisia-schedia-drasis-
ipourgion-2021).

Στα μέτρα για τη μείωση εκπομπών
επικίνδυνων ρύπων στην ατμόσφαιρα
περιλαμβάνονται η προμήθεια στό-
λου λεωφορείων αντιρρυπαντικής τε-
χνολογίας, η κατάρτιση θεσμικού

πλαισίου για την προώθηση της υδρο-
γονοκίνησης στις μεταφορές αλλά και
η έκδοση νέου κανονιστικού πλαισίου
ώστε να προωθηθεί η εισαγωγή της
υδρογονοκίνησης στις μεταφορές,
ενώ παράλληλα καταρτίζεται και νέο
κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για
την προώθηση της μετατροπής συμ-
βατικών οχημάτων σε ηλεκτροκίνητα
ή υδρογονοκίνητα.

Στο πλαίσιο της εθνικής περιβαλλοντι-
κής πολιτικής και με στόχο τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πρόκειται να

καταρτιστεί νέο θεσμικό πλαίσιο για την
προώθηση της χρήσης του υδρογόνου ως
καύσιμου κίνησης στις μεταφορές.

Λήψη μέτρων
Περιορισμός των πηγών ηχορύπανσης

κατά τις μεταφορές, τόσο τις επιβατικές
όσο και τις εμπορευματικές, μέσα από την
ενίσχυση των υπηρεσιών ελέγχου της Γε-
νικής Γραμματείας Μεταφορών με κατάλ-
ληλο εξοπλισμό για τον εντοπισμό αλλοι-
ώσεων των τεχνικών χαρακτηριστικών των
αυτοκινούμενων οχημάτων.

Στο σχέδιο του υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών για το 2021
περιλαμβάνεται, επίσης, η θέσπιση
νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση
σύγχρονων και ευέλικτων εφαρμο-
γών κινητικότητας, μεταξύ των
οποίων η κατάρτιση θεσμικού πλαι-
σίου για την καθιέρωση του διαμοι-
ρασμού οχημάτων (car sharing),
του συνεπιβατισμού οχημάτων (car
pooling) και της μεταφοράς με οχή-
ματα κατά παραγγελία (car on de-
mand).
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«Πράσινο φως» για μετατροπές παλαιών Ι.Χ. σε ηλεκτρικά ή υδρογόνου

Suzuki Swift Sport Hybrid με 129 ίππους!
Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Μνηστήρες στην ΕΡΤ 
Πληθώρα δημοσιογράφων διεκδικεί την πα-

ρουσίαση των δελτίων ειδήσεων και των ενημε-
ρωτικών εκπομπών στην ΕΡΤ. Όταν τα αιτήματά
τους απορρίπτονται από τη διοίκηση, μεταφέρον-
ται στον αρμόδιο υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο,
μήπως έχουν καλύτερη τύχη. 

Νέα κανάλια Mad 
Στην πλατφόρμα του Vodafone TV το Mad θα

μεταφέρει ό,τι καινούργιο ακούγεται σε όλο τον
κόσμο με τα κορυφαία international και ελληνικά
hits από τις playlists των «Generation Z». Παράλ-
ληλα, έως τις 30 Απριλίου οι μεγαλύτερες μουσι-
κές κινηματογραφικές επιτυχίες ζωντανεύουν
ξανά στην οθόνη μέσα από το Nova Mad Cine
Sounds, το νέο pop up κανάλι που μεταδίδεται
αποκλειστικά από τη Nova.

Νέα έδρα για ΑΝΤ1 
Προχωρά τελικά το φιλόδοξο σχέδιο του Ομίλου ΑΝΤ1 για τη

δημιουργία νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων (γραφεία και
στούντιο) στην περιοχή της Κηφισιάς. Το νέο πενταώροφο κτί-
ριο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο περίπου 10 στρεμμάτων
στην περιοχή Καλυφτάκη της Κηφισιάς, συγκεκριμένα ανάμε-
σα στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας (15ο χι-
λιόμετρο).

Σταθερά μπροστά ο ΣΚΑΪ  
Χωρίς μεγάλες αλλαγές η τηλεθέαση των καναλιών την περασμένη
εβδομάδα, με τον ΣΚΑΪ να βρίσκεται πάντα στην πρώτη θέση με 16,1%. Η
μετατόπιση του κοινού εντοπίζεται στη μέση τηλεθέαση των άλλων
σταθμών της μέτρησης, δηλαδή της συνδρομητικής και των περιφερει-
ακών καναλιών, που είχαν αύξηση 21,8%, σχεδόν δύο μονάδες σε σχέση
με την προηγούμενη εβδομάδα. Στα ιδιωτικά κανάλια ο ΑΝΤ1 παραμέ-
νει με διαφορά στη δεύτερη θέση με 14%, ενώ το Star με 13,2% είναι πια
τρίτο, έχοντας όμως μεγάλη διαφορά από τον Alpha με 9,9%. Παραμέ-
νει, επίσης, η διαφορά ανάμεσα σε Open, που διατηρεί το 7,6%, και
Mega, που έχει 6,6%. Η ΕΡΤ1 έχει 5,8%. 

Πνευματικά δικαιώματα 
Εν όψει της διανομής δικαιωμάτων για το 2021, άρχισε η πε-
ρίοδος υποβολής δηλώσεων για τη διανομή των δικαιωμάτων
που αφορά στους εκδότες εφημερίδων και περιοδικών ποικί-
λης ύλης σε έντυπη μορφή, στους εκδότες ενημερωτικών
ιστοσελίδων, λογοτεχνικών και μονοθεματικών περιοδικών,
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και στους εκδότες επιστη-
μονικών περιοδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η
διανομή εσόδων προέρχεται από την εύλογη αμοιβή για την
αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, που υπολογίζεται επί της
αξίας ψηφιακών μέσων (2%: υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά
τηλέφωνα) και αναλογικών μέσων (4%: εκτυπωτές, πολυμηχα-
νήματα, φωτοτυπικό χαρτί), και από την αδειοδότηση χρήσης
του υλικού τους (αποδελτίωση - press clipping). Φέτος για
πρώτη φορά θα γίνει διανομή εσόδων εύλογης αμοιβής 2% και
στους εκδότες ενημερωτικών ιστοσελίδων. 

Χαμηλό επίπεδο στον Alpha
Πρόστιμο 90.000 ευρώ επέβαλε το ΕΣΡ στην

ιδιοκτήτρια εταιρεία του Alpha για το ριάλιτι
«Bachelor». Η Αρχή έκρινε την «εκπομπή υπο-
βαθμισμένη από ποιοτικής απόψεως που προ-
σβάλλει την αξιοπρέπεια του τηλεθεατή και τον
εξακολουθητικό χαρακτήρα της παράβασης αυ-
τής». Έτσι, για «την υποχρέωση εξασφάλισης
της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων, στην
οποία συνέβαλε και η μη τήρηση των κανόνων
ευπρέπειας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά» το
ΕΣΡ έκρινε επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ, κα-
θώς και 30.000 ευρώ για «την υποχρέωση σεβα-
σμού της αξιοπρέπειας των τηλεθεατών». 

Καμπάνια της περιφέρειας  
Στην εταιρεία Choose ανατέθηκε η επικοινωνιακή
- διαφημιστική εκστρατεία της Περιφέρειας Αττι-
κής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020.
Η διαφημιστική εκστρατεία ανέρχεται στις
950.710 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Σημαντική κίνηση  
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανέλαβε να ψηφιοποι-
ήσει τις περιφερειακές εφημερίδες-μέλη του
Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφη-
μερίδων. Η συνεργασία μεταξύ των δύο επιβε-
βαιώθηκε με μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ
τους και το πανεπιστήμιο θα αναλάβει το πρό-
γραμμα ψηφιοποίησης των εφημερίδων για
χρηματοδότηση από προγράμματα δημόσιων
επενδύσεων του υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης. Η ψηφιοποίηση αρχίζει με το έρ-
γο «Χρονομηχανή του ημερήσιου περιφερει-
ακού Τύπου». Ανάλογη συνεργασία για προ-
γράμματα κατάρτισης υπέγραψε ο ΣΗΠΕ με το
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η ψηφιοποίηση των
περιφερειακών εφημερίδων είναι ένα χρόνιο
αίτημα των εκδοτών από τις κυβερνήσεις.

Οι γνωστοί 
Επανέρχονται τη Μεγάλη Εβδομάδα
οι γνωστές, χιλιοπαιγμένες ταινίες
θρησκευτικού περιεχομένου και τα

διαχρονικά μουσικά ημίωρα με
τον Πέτρο Γαϊτάνο.

Ψηλά νούμερα 
Τα μεγαλύτερα νούμερα στο Open κάνει το
«Ράδιο Αρβύλα» στα δυναμικά κοινά,
φτάνοντας στο 21,9%.

Επιδότηση  ΕΔΟΕΑΠ
Η κρατική επιδότηση του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ

θα δοθεί στις εκδοτικές και μιντιακές εταιρείες
μόνο αν έχουν δηλώσει στο Ταμείο των ΜΜΕ την
αναλυτική κατάσταση αποδοχών και εσόδων από
τον Δεκέμβριο του 2017 έως και τον Δεκέμβριο
του 2020. Η διαδικασία χρηματοδότησης από τον
κρατικό προϋπολογισμό αναμένεται να περιγρα-
φεί διεξοδικά στην Υπουργική Απόφαση που θα
εκδοθεί μετά την ψήφιση της διάταξης στον ν.
4779/21 και αφορά στους τηλεοπτικούς και ρα-
διοφωνικούς σταθμούς πανελλαδικής και περι-
φερειακής εμβέλειας και στις εκδοτικές επιχει-
ρήσεις εφημερίδων και περιοδικών.

Διεύρυνση 
Στην ΕΙΗΕΑ επιστρέφουν οι μεγάλοι εκδότες,
ενώ σε αυτή θα συμμετέχουν πλέον και οι εβδο-
μαδιαίες εφημερίδες.
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A
πό την παράταση των επιδοτή-
σεων εξαρτάται εν πολλοίς η
πρόοδος στις αγορές ηλεκτρι-
κών και υβριδικών αυτοκινή-

των, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, θε-
ωρώντας ότι υπάρχει ενδεχόμενο να «φρε-
νάρουν» οι αυξητικές τάσεις, αν δεν ισχύ-
σει κάτι τέτοιο και μετά το 2021, φοβούμε-
νοι μια παράταση της πανδημίας, με τις οι-
κονομικές συνέπειες που συνεπάγονται. 

Η γενική γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδού-
κου έχει αφήσει, πάντως, ανοιχτό το ενδε-
χόμενο επιδοτήσεων του προγράμματος
«Κινούμαι Ηλεκτρικά» και μετά το 2021.
Αυτό που είναι βέβαιο και έχει καταστήσει
σαφές η κα Σδούκου, σε παλαιότερες και
πρόσφατες διαδικτυακές εκδηλώσεις, εί-
ναι ότι η «παραγωγική αλυσίδα της ηλε-
κτροκίνησης ανοίγει πολλές επιχειρηματι-
κές ευκαιρίες, όχι μόνο σε επίπεδο δημι-
ουργίας βιομηχανίας, αλλά και σε θέματα
ανάπτυξης λογισμικών, smart technolo-
gies, service providers, (πάροχοι υπηρε-
σιών συντήρησης και διαχείρισης υποδο-
μών), smart grids (ενσωμάτωση στο ενερ-

γειακό δίκτυο)». Για τον σκοπό αυτόν, πα-
ρέχονται ήδη μέσω του νόμου 4710 «γεν-
ναία οικονομικά κίνητρα για τη δημιουργία
γραμμών παραγωγής, με στόχο την κατα-
σκευή και τη συναρμολόγηση, π.χ., ηλε-
κτρικών σκούτερ, αυτοκινήτων ή φορτι-
στών».

Μερίδιο αγοράς
Στην Ελλάδα το 2020, με κατά κεφαλήν

εισόδημα 17.500 ευρώ, πουλήθηκαν συνο-
λικά 2.131 ηλεκτροκίνητα οχήματα, εκ των
οποίων τα 675 αμιγώς ηλεκτροκίνητα, μόνο
με μπαταρία, και 1.456 υβριδικά. Πολλά
από τα αυτοκίνητα που αγοράστηκαν ανή-
κουν στην κατηγορία των υπερπολυτελών
κατασκευών. Το μερίδιο αγοράς ηλεκτρι-
κών οχημάτων πέρυσι ήταν 0,4%. Τα κίνη-
τρα που δόθηκαν (τα οποία διευρύνονται):
Έκπτωση 20% επί της λιανικής τιμής προ
φόρων (ΛΤΠΦ) για κάθε EV μέχρι το ποσό
των 6.000 ευρώ, για οχήματα με λιανική τι-
μή προ φόρων έως 30.000 ευρώ, και 20%
επί της λιανικής τιμής προ φόρων μέχρι το
ποσό των 6.000 ευρώ, για οχήματα με
ΛΤΠΦ από 30.001 έως 50.000, συν 1.000
ευρώ για την απόσυρση παλαιού αυτοκινή-
του. Και έκπτωση 25% στη ΛΤΠΦ για ηλε-
κτρικά ταξί μέχρι το ποσό των 8.000 ευρώ,
για οχήματα με τιμή 50.000, συν επιπλέον
2.500 στην περίπτωση απόσυρσης ενός τα-
ξί παλαιάς τεχνολογίας.

Στην Κύπρο, με κατά κεφαλήν εισόδημα
24.920 ευρώ, η αγορά ηλεκτρικών αυτοκί-
νητων υποστηρίζεται δειλά-δειλά από την
κυβέρνηση, μέσω ενός σχεδίου προώθη-
σης ECVs, το οποίο ορίζει επιδότηση 5.000
ευρώ για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου
ή επιδότηση 7.000 ευρώ, εφόσον η αγορά
καινούργιου ηλεκτρικού συνοδεύεται και
από απόσυρση παλιού οχήματος άνω των
15 ετών.

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας το 2020, με κατά κεφαλήν εισό-
δημα 41.510 ευρώ, τα ηλεκτρικά οχήματα
έφτασαν τις 400.000 το 2020 έναντι των
110.000 του 2019. Το μερίδιο αγοράς ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων ήταν περίπου 3,0%.
Τα κίνητρα: Μπόνους 9.000 ευρώ για ηλε-
κτρικά με μπαταρία και κυψέλες καυσίμου
και 6.750 ευρώ για Plug-in Hybrid Electric
Vehicle (ηλεκτρικά οχήματα με πρίζα) με
καθαρή αξία έως 40.000 ευρώ, 7.500 ευρώ

για ηλεκτρικά με μπαταρία και κυψέλες
καυσίμου. Και 5.625 ευρώ για PHEV με κα-
θαρή αξία άνω των 40.000 ευρώ.

Στην Ολλανδία (αναλυτικά στη συνέχεια
του κειμένου), συνέχεια το μερίδιο αγοράς
στα ηλεκτρικά οχήματα αγγίζει το 15,0%!

Στη Μεγάλη Βρετανία το 2020, με κατά
κεφαλήν εισόδημα 37.780 ευρώ, το μερί-
διο αγοράς ECVs ήταν 3,1%. Τα κίνητρα:
Επιχορήγηση 3.000 λιρών για οχήματα μη-
δενικών εκπομπών (επιβατικά, ταξί, βαν
και φορτηγά) με τιμή έως 50.000 λίρες. Στη
Νορβηγία (εκτός Ε.Ε.), που περιλαμβάνε-
ται στον κατάλογο των χωρών Σένγκεν από
το 2018, σχεδόν το 50% των πωλήσεων των
αυτοκινήτων προέρχεται από ηλεκτρικά.

Πανόραμα Ε.Ε.
Στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, η κατάσταση στο μερίδιο αγοράς ηλε-
κτρικών οχημάτων (με μικρές διαφοροποι-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Επιτροπή Περιβάλλοντος: Εφόσον δεν έχουν όλοι οι χρήστες
τη δυνατότητα να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα στις οικίες

τους, είναι αναγκαίο να εξευρεθούν ολοκληρωμένες λύσεις
για οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια και να συνδυαστούν 

οι εγκαταστάσεις φόρτισης με άλλες υπάρχουσες υποδομές,
όπως είναι, για παράδειγμα, οι ιστοί φωτισμού

Να επιδοτηθούν 
τα ηλεκτρικά 
και μετά το 2021 
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ήσεις σήμερα) έχει ως εξής:
Αυστρία

� Μερίδιο αγοράς: 3,5%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 44.920 ευρώ.
� Κίνητρα: 3.000 ευρώ για ηλεκτρικά οχή-
ματα με μπαταρία και κυψέλες καυσίμου,
1.250 ευρώ για PHEV και οχήματα extend-
ed-range (εκτεταμένου εύρους).

Βέλγιο
� Μερίδιο αγοράς: 3,2%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 41.200 ευρώ.
� Κίνητρα: Κανένα.

Βουλγαρία
� Μερίδιο αγοράς: 0,6%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 8.680 ευρώ.
� Κίνητρα: Κανένα.

Γαλλία
� Μερίδιο αγοράς: 2,8%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 35.960 ευρώ.
� Κίνητρα: Μπόνους έως 7.000 ευρώ για
οχήματα με εκπομπή έως 20 γρ. CO2/χλμ.
Πρόγραμμα απόσυρσης: Έως 5.000 ευρώ
για αγορά μεταχειρισμένου ή καινούργιου
οχήματος που εκλύει έως 50 γρ. CO2/χλμ.
Και με τιμή κάτω των 60.000.

Δανία
� Μερίδιο αγοράς: 4,2%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 53.270 ευρώ.
� Κίνητρα: Κανένα.

Εσθονία
� Μερίδιο αγοράς: 0,3%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 21.160.
� Κίνητρα: Μπόνους 5.000 ευρώ για κάθε 

EV με τιμή κάτω των 50.000.
Ιρλανδία

� Μερίδιο αγοράς: 4,1%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 72.260 ευρώ.
� Κίνητρα: Έως 5.000 ευρώ για EV και
PHEV οχήματα που εκλύουν έως 50 γρ.
CO2/χλμ.

Ισπανία
� Μερίδιο αγοράς: 1,4%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 26.440 ευρώ. 
� Κίνητρα: Έως 5.000 ευρώ για ηλεκτρικά
με μπαταρία και 2.600 ευρώ για PHEV,
6.000 ευρώ για βαν και φορτηγά, αναλόγως
του οχήματος που αποσύρεται.

Ιταλία
� Μερίδιο αγοράς: 0,9%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 29.610 ευρώ.
� Κίνητρα: Μπόνους έως 6.000 ευρώ για
οχήματα που εκλύουν έως 70 γρ. CO2/χλμ.
και τιμή μέχρι 50.000. Επιβάρυνση έως
2.500 ευρώ για τα αυτοκίνητα με εκπομπή
άνω των 250 γρ. CO2/χλμ.

Κροατία
� Μερίδιο αγοράς: –
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 13.260.

� Κίνητρα: 9.200 ευρώ για την αγορά EV και
4.600 ευρώ για PHEV.

Λετονία
� Μερίδιο αγοράς: 0,5%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 15.930 ευρώ.
� Κίνητρα: Κανένα.

Λιθουανία
� Μερίδιο αγοράς: 0,4%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 17.340 ευρώ.
� Κίνητρα: Ελάχιστα έως κανένα.

Λουξεμβούργο
� Μερίδιο αγοράς: –
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 102.200 ευρώ. 
� Κίνητρα: Εντάσσονται στο πλαίσιο της
ετήσιας φορολογικής δήλωσης των πολι-
τών υπό τη μορφή επιστροφής ύψους 5.000
ευρώ για EV με μπαταρία και κυψέλες καυ-
σίμου και 2.500 ευρώ για PHEV, τα οποία
εκπέμπουν μέχρι 50 γρ. CO2/χλμ.

Μάλτα
� Μερίδιο αγοράς ECVs: –
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 26.530 ευρώ.
� Κίνητρα: Κανένα.

Ολλανδία
� Μερίδιο αγοράς: 15,0%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 46.710.
� Κίνητρα: Σχέδιο επιδοτήσεων για ιδιώτες
για αγορά ή μίσθωση καινούργιων ή μετα-
χειρισμένων EV με μπαταρία, έκπτωση πε-
ριβαλλοντικής επένδυσης για ηλεκτρικά
φορτηγά και ταξί με μπαταρία και κυψέλες
καυσίμου, μεγαλύτερες αποσβέσεις μέσω
του συστήματος περιβαλλοντικών επενδύ-
σεων για αυτοκίνητα κυψελών καυσίμου ή

ταξί και ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία
εξοπλισμένα με ηλιακούς συλλέκτες.

Ουγγαρία
� Μερίδιο αγοράς: 1,9%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 14.720 ευρώ.
� Κίνητρα: 7,350 ευρώ για EV με τιμή μέχρι
32.000 ευρώ, 1.500 ευρώ από 32.000 ευρώ
έως 44.000.

Πολωνία
� Μερίδιο αγοράς: 0,5%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 13.780 ευρώ.
� Κίνητρα: 8.400 ευρώ για EV με τιμή μέχρι
28.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για οχήματα
FCEV με τιμή μέχρι 67.000 ευρώ.

Πορτογαλία
� Μερίδιο αγοράς: 5,7%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 20.640 ευρώ.
� Κίνητρα: Μέχρι 3.000 για ιδιώτες - εται-
ρείες. 

Ρουμανία
� Μερίδιο αγοράς: 0,9%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 11.500 ευρώ.
� Κίνητρα: 10.000 ευρώ για την αγορά ηλε-
κτρικών και 4.250 ευρώ για νέο PHEV που
εκλύει έως 50 γρ. CO2/χλμ., συν 1.250 ευρώ
για την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου

Σλοβακία
� Μερίδιο αγοράς: 0,4%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 17.270 ευρώ. 
� Κίνητρα: 8.000 ευρώ για κάθε EV και
5.000 ευρώ για plug-in υβριδικό.

Σλοβενία
� Μερίδιο αγοράς: 0,9%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 22.980 ευρώ.

� Κίνητρα: 7.500 ευρώ για αγορά EV,
4.500 ευρώ για ηλεκτρικά Van και μεγάλα
τετράκυκλα, 4.500 ευρώ για PHEV, οχή-
ματα extended-range και Van 3.000 ευ-
ρώ για ελαφρού τύπου τετράκυκλα ηλε-
κτρικά.

Σουηδία
� Μερίδιο αγοράς: 11,3%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 46.130 ευρώ.
� Κίνητρα: Σχέδιο κινήτρων έως 5.800 ευ-
ρώ για EV και 960 για PEHV οχήματα που
εκπέμπουν μέχρι 70 γρ. CO2/χλμ.

Τσεχία
� Μερίδιο αγοράς: 0,5%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 20.990 ευρώ.
� Κίνητρα: σε εταιρείες και σε εταιρείες του
δημοσίου, δημόσιους μεταφορείς για ηλε-
κτρικά οχήματα με μπαταρία και κυψέλες
καυσίμου, PEHV, οχήματα extender range
και φυσικού αερίου.

Φινλανδία
� Μερίδιο αγοράς: 6,9%.
� Κατά κεφαλήν εισόδημα: 43.570 ευρώ.
� Κίνητρα: 2.000 ευρώ για κάθε EV με τιμή
μέχρι 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, με βάσει τις εκτιμήσεις
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλ-
λοντος, «η ύπαρξη ενός κατά 80% ηλε-
κτροδοτούμενου στόλου το 2050 θα οδη-
γήσει σε αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρι-
κή ενέργεια στην ΕΕ μόνο κατά 10 %, κατά
μέσο όρο».

Εθνική πολιτική
Η χάραξη της εθνικής πολιτικής
προώθησης της ηλεκτροκίνησης
κινείται σε πέντε άξονες:
1. Tη διεύρυνση της «αγοραστι-

κής βάσης» της ελληνικής αγο-
ράς, μέσω της διαφοροποίησης
της καταναλωτικής ταυτότητας. 

2. Tην αντικατάσταση παλαιότε-
ρων οχημάτων με «καθαρά»
οχήματα υβριδικής και αμιγώς
ηλεκτρικής τεχνολογίας.

3. Tην αύξηση του υφιστάμενου
μεριδίου των ηλεκτροκίνητων
οχημάτων στην ελληνική αγορά
σε 6,6% επί των ταξινομήσεων
εντός χρονικού διαστήματος
πέντε ετών (2020-2024).

4. Tην ανάπτυξη νέου «περιβάλ-
λοντος χρήσης» από πλευράς
υποδομών, και παροχών (κινή-
τρων). 

5. Tην ενημέρωση του κοινού μέ-
σω της προώθησης επικοινω-
νιακών προγραμμάτων.
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Σ τις τελευταίες θέσεις της λίστας
των πρωταθλημάτων ποδοσφαί-
ρου με «καθαρό» χρόνο βρίσκε-

ται η Ελλάδα, κάτι που οφείλεται στους
διαιτητές, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να
διακόψουν το παιχνίδι και να σφυρίξουν
φάουλ σε «θέατρο» των ποδοσφαιρι-
στών. Αυτό αναφέρει έρευνα της FIFA
για το ελληνικό πρωτάθλημα της Super
League. Και για να μιλήσουμε με αριθ-
μούς, ο «καθαρός» χρόνος ενός αγώνα
είναι περίπου το 57,5%, που μεταφράζε-
ται σε μόλις 52 λεπτά από τα 90 που είναι
η κανονική διάρκεια (αν συνυπολογί-
σουμε την επαναφορά από σουτ που κα-
ταλήγουν άουτ). Κατά μέσο όρο σε 37
πρωταθλήματα η έρευνα της FIFA κατέ-
δειξε ότι παίζεται μπάλα σε ποσοστό
61,3%, με το Ισραήλ (66,9%), την Ολλανδία
(65,6%) και τη Ρωσία (65,4%) να κατέχουν

τις πρώτες θέσεις. Ο δε «καθαρός» χρό-
νος παιχνιδιού στο Champions League
είναι 64,7% και στο Europa League
62,5%.

Στο πρωτάθλημα της Super League οι
συχνές διακοπές οφείλονται και στην…
ευαισθησία των διαιτητών να σφυρίζουν
φάουλ με το παραμικρό άγγιγμα, ενώ ο
Άγγλος διαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ
έχει ζητήσει ακριβώς το αντίθετο. Επη-
ρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τους πο-
δοσφαιριστές, οι οποίοι πέφτουν στο
χορτάρι σφαδάζοντας και στο επόμενο
δευτερόλεπτο είναι «περδίκια». Στόχος
τους είναι να παρασύρουν τον Έλληνα
διαιτητή να παρατηρήσει με κίτρινη ή
κόκκινη κάρτα τον αντίπαλο. Και τις πε-
ρισσότερες φορές το καταφέρουν. Η
«Political» έκανε τη δική της έρευνα
σχετικά με τα σφυρίγματα των Ελλήνων

διαιτητών μέχρι τώρα και τα συνέκρινε
με εκείνα των ξένων διαιτητών, οι οποίοι
σφυρίζουν κυρίως τα ντέρμπι. Η διαφο-
ρά είναι... η μέρα με τη νύχτα.

Οι ξένοι διαιτητές δεν πέφτουν στην
«παγίδα» των παικτών που αγωνίζονται
στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε αντίθεση
με τους Έλληνες. H Super League με 33,8
φάουλ ανά αγώνα βρίσκεται στη 2η θέση
πίσω από την… κορυφαία Σερβία (35,6),
ενώ τα λιγότερα (21,5) έχει η αγγλική Pre-
mier League. Στην Αγγλία πρωτίστως
παίζεται ποδόσφαιρο. Ένα φάουλ σημαί-
νει διακοπή 30,6 δευτερολέπτων. Οι Έλ-
ληνες διαιτητές έχουν καταλογίσει 5.912
φάουλ σε 161 αγώνες με μέσο όρο 36,72,
ενώ οι ξένοι σφύριξαν 685 φάουλ σε 21
αναμετρήσεις με μέσο όρο 32,62. «Πρω-
ταθλητής» στα φάουλ είναι ο Γκορτσίλας,
καθώς δίνει 41,11 φάουλ ανά παιχνίδι. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚEΣ
ΣΦΥΡIΧΤΡΕΣ

Γκορτσίλας: ........................41,11* 
Κουμπαράκης: ......................40,6 
Ζαχαριάδης: ........................40,57
Γιάν. Παπαδόπουλος: ..........40,36
Τζήλος: ....................................39
Σκουλάς: ..............................38,33 
Διαμαντόπουλος: ................37,62 
Τζοβάρας ..................................37
Μανούχος ............................36,14
Ευαγγέλου: ..............................36 
Καραντώνης ........................35,54
Βάτσιος: ....................................35 
Φωτιάς: ................................34,91 
Σιδηρόπουλος: ....................34,83
Τσαγκαράκης: ......................34,43
Κουτσιαύτης: ......................34,18 
Παπαπέτρου: ........................32,22 
Βρέσκας: ..................................31

* Μέσος όρος φάουλ

Παίξτε μπάλα,
όχι… θέατρο!
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Σ
την τελική ευθεία με την πρεμιέρα του
δευτέρου γύρου των πλέι οφ μπαίνει η
Super League με δύο «τρανταχτά»

ντέρμπι, που θα κρίνουν πολλά για τις θέσεις
που οδηγούν στο Conference League. Στην
Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό,
ο οποίος προς το παρόν φαίνεται να είναι ο αδύ-
ναμος κρίκος για έξοδο στην Ευρώπη, και στο
«Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Δύο
είναι τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, συν ένα του κυ-
πελλούχου. Στα πλέι άουτ τα μεγάλα ματς γί-
νονται στο Αλκαζάρ, ΑΕΛ - ΟΦΗ, και στα Γιάν-
νενα, ΠΑΣ - Παναιτωλικός. Υποβιβάζεται ο τε-
λευταίος και ο προτελευταίος δίνει αγώνες
μπαράζ με τον 2ο της Super League 2. Πλέι άουτ, Σάββατο: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός (15.00), ΑΕΛ - ΟΦΗ (17.15),
Ατρόμητος - Λαμία (19.30). Δευτέρα: Απόλλων Σμ. - Βόλος. Πλέι οφ, Κυριακή: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (15.00), Αστέ-
ρας Τρ. - Άρης (17.15), Ολυμπιακός - ΑΕΚ (19.30). Βαθμολογία πλέι οφ (31 αγ.): Ολυμπιακός 79, ΠΑΟΚ 57, Άρης 57,
ΑΕΚ 55, Παναθηναϊκός 50, Αστέρας Τρ. 44. Βαθμολογία πλέι άουτ (30 αγ.): Βόλος 39, ΠΑΣ Γιάννινα 36, Λαμία 31,
Απόλλων Σμ.30, Ατρόμητος 30, ΟΦΗ 25, Παναιτωλικός 24, ΑΕΛ 24.

Βόμβα μεγατόνων! Η European Super League των 12, που διαλύθηκε, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες 
που αποχώρησαν επίσημα θα πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο 300 εκατ. ευρώ η καθεμία με βάση 
το συμβόλαιο που υπέγραψαν. Οι μόνες που δεν αποχώρησαν επίσημα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, 
η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους. Οι υπόλοιπες είναι οι Άρσεναλ, Τότεναμ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Ίντερ, Μίλαν και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σούπερ ντέρμπι με φόντο την Ευρώπη Ανανεώνουν 
Μπουχαλάκης και Χολέμπας
Λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της
συνεργασίας διεθνούς μέσου Ανδρέα Μπουχα-
λάκη με τον Ολυμπιακό. Το νέο του συμβόλαιο
θα επεκταθεί έως και τον Ιούνιο του 2024 και θα
είναι βελτιωμένο οικονομικά. Κατά πληροφο-
ρίες, ο Ολυμπιακός θα ανανεώσει για μια ακόμα
σεζόν το συμβόλαιο του Χοσέ Χολέμπας, ο
οποίος διανύει το 37ο έτος της ηλικίας του. 

Θέλει Λιβάγια 
ο Ολυμπιακός

Σύμφωνα με δημοσίευμα της index.hr, ο Ολυμ-
πιακός θα κινηθεί το καλοκαίρι για την απόκτηση
του διεθνούς Κροάτη επιθετικού, πρώην της ΑΕΚ,
Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος παίζει στη Χάιντουκ
Σπλιτ και μένει ελεύθερος. Πέραν της ποιότητας
του παίκτη, ο Ολυμπιακός θα ξεμείνει από επιθε-
τικούς για ενάμιση μήνα την προσεχή σεζόν, κα-
θότι Ελ Αραμπί και Χασάν θα παίξουν στο Κόπα
Άφρικα με τις εθνικές τους ομάδες. 

Με 8.000 θεατές 
ο τελικός στο Γουέμπλεϊ
Ανοίγουν σιγά σιγά τα γήπεδα για τους θεατές
στην Αγγλία. Η αγγλική κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι ο τελικός του League Cup ανάμεσα σε Μάν-
τσεστερ Σίτι και Τότεναμ, που είναι προγραμμα-
τισμένος να διεξαχθεί αύριο στο Γουέμπλεϊ, θα
έχει 8.000 θεατές στην κερκίδα. Όπως δήλωσε

ο Μπόρις Τζόνσον, ο τελικός του Κυπέλλου
Αγγλίας στις 15 Μαΐου ενδεχομένως

να γίνει με 25.000 θεατές. 

Οι διαιτητές 
των ντέρμπι
Ο Μαυροβούνιος ρέφερι Νίκολα

Νταμπάνοβιτς, που θα σφυρίξει το
ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ στο «Γ. Κα-

ραϊσκάκης», ήταν διαιτητής και στο
πρόσφατο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (3-1) στην Τούμπα. Στο
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός ο Άγγλος αρχιδιαιτητής
Μαρκ Κλάτενμπεργκ όρισε τον Φινλανδό Μα-
τίας Γκεστράνιους, διαιτητή του πρόσφατου
αγώνα Κυπέλλου Άρης - Ολυμπιακός (1-1) στο
«Κλ. Βικελίδης».

Διαγωνισμός για τον Βοτανικό
Σε προκήρυξη διαγωνισμού γα τα συνοδευτικά έργα
της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό προχωρά ο Δή-
μος Αθηναίων. Η ΑΕΠ Ελαιώνα, που εκπροσωπεί την
Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, προκήρυξε
τον διαγωνισμό για τις προμελέτες σχετικά με την
κατασκευή του αθλητικού κέντρου του Ερασιτέχνη
Παναθηναϊκού. Στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία μέχρι τις 5 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την
οποία θα προκύψει και ο ανάδοχος.

Πρόστιμο 300
εκατ. ευρώ



• Συγκλονιστική εξομολόγηση της
Λυδίας Παπαϊωάννου. «Είχα μια
πρόωρη γέννα. Το παιδί γεννήθηκε 1
κιλό και 80 γραμμάρια», ανέφερε η
παρουσιάστρια στην εκπομπή «Μα-
μά-δες». 

•• Η Μαρία Λεκάκη και ο Γιώρ-
γος Καραμίχος είναι τα διάσημα
ξαδέλφια της Ιωάννας Μπέλλα.

• «Πέταξε» για Ουγκάντα η Χριστίνα
Κοντοβά, παρέα με την αδελφή της
Μπέττυ, για να συναντήσουν τη μι-
κρή Έιντα που θα υιοθετήσει η σχε-
διάστρια μόδας.

• Η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε
τα ξανθά μαλλιά και πλέον είναι
μια φλογερή κοκκινομάλλα! 

• Σόκαραν οι αποκαλύψεις του χι-
λιοταξιδεμένου Τάσου Δούση.
«Έπεσα σε ενέδρα Ταλιμπάν και μου
είπαν “κάνε την προσευχή σου, θα
πεθάνεις”. Ο αλήτης ο Ταλιμπάν πά-
τησε και τη σκανδάλη», περιέγραψε
ο δημοσιογράφος στο «The2night
show».

• Ο πρίγκιπας Κάρολος ξετρε-
λάθηκε με τα πιάτα του Λευτέρη
Λαζάρου στη δεξίωση του Προ-
εδρικού Μεγάρου για την 25η
Μαρτίου και ακολούθως το
Μπάκιγχαμ του ζήτησε τις συν-
ταγές.

• Θρήνος για τον Βασίλειο Κωστέ-
τσο. Η πολυαγαπημένη του μητέρα
έφυγε χθες από τη ζωή.

• Σε τροχαίο που συνέβη προχ-
θές το πρωί ενεπλάκη η μοτοσι-
κλέτα του Παύλου Χαϊκάλη, η
οποία δεν είχε ασφάλεια! «Έπε-
σε μια κυρία πάνω στη μηχανή
μου, δεν έφταιγα εγώ σε κάτι.
Ήταν σταθμευμένη, έλειπα εγώ.
Μεσολάβησε ένας χρόνος από
τη μια ασφαλιστική στην άλλη,
έγινε παρεξήγηση και δεν έγινε
η ασφάλεια», είπε ο ηθοποιός
στο «Πρωινό».
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Η
Καθολική Μαρία Κορινθίου θα ερμη-
νεύσει τα εγκώμια της Μεγάλης Εβδο-
μάδας στο επίσημο κανάλι της Αρχιεπι-
σκοπής. Η πρωταγωνίστρια με καταγω-

γή από την Τήνο, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Αποστο-
λή», ανέλαβε να αποδώσει διαδικτυακά με τη φωνή
και το υποκριτικό της ταλέντο τον Επιτάφιο Θρήνο
στα νεοελληνικά.

Η δημοφιλής ηθοποιός ανήκει στον Δυτικό Καθο-
λικισμό και είναι γνωστή για τη μεγάλη πίστη της
στον Θεό, τη σεμνότητα, την ταπεινότητα αλλά και τα
σημαντικά φιλανθρωπικά της έργα. Άλλωστε, ο γά-
μος της με τον Γιάννη Αϊβάζη ήταν Ορθόδοξος και η
κόρη τους Ισμήνη βαφτίστηκε Χριστιανή Ορθόδοξη,
για όσους αναρωτηθούν γιατί η Αρχιεπισκοπή επέ-
λεξε μια καλλιτέχνιδα με διαφορετικό δόγμα.

Τελειομανής, εργατική, ακούραστη και σε συ-
νεργασία με τον σύζυγό της Γιάννη Αϊβάζη, ο
οποίος ανέλαβε τη σκηνοθεσία του θρησκευτικού
κλιπ, το αποτέλεσμα των γυρισμάτων της Μαρίας
Κορινθίου αναμένεται να είναι άρτιο πνευματικά
και κατανυκτικό. Άλλωστε, το αγαπημένο ζευγάρι
της σόουμπιζ «έδωσε» τις πρώτες άριστες επαγ-
γελματικές εξετάσεις του, όταν πριν από λίγες
εβδομάδες -και πάλι για λογαριασμό της Αρχιεπι-
σκοπής- η Μαρία Κορινθίου ενσάρκωσε με σοβα-
ρότητα τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα προς τιμήν
των ανθρώπων-ηρώων που μας ελευθέρωσαν
από τα 400 χρόνια σκλαβιάς.

Στην ίδια θρησκευτική παραγωγή θα συμμετέχει
και ο Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος θα ψάλει

ύμνους από τα Δώδεκα Ευαγγέλια - θα προβληθεί τη
Μεγάλη Πέμπτη.

Πριν από 42 χρόνια μια άλλη ηθοποιός, η αξέχα-
στη Έλλη Λαμπέτη, διάβασε αποσπάσματα από το
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τους ύμνους και τα εγκώ-
μια της Μεγάλης Εβδομάδας. Ήταν το 1979, για την
τηλεοπτική παραγωγή της ΥΕΝΕΔ με τίτλο «Κείμενα
Μεγάλης Εβδομάδας», έξι δεκαπεντάλεπτες εκπομ-
πές σε σκηνοθεσία του Παντελή Βούλγαρη. 

Η ΕΡΤ σε απευθείας σύνδεση θα προβάλει από τον
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών τις Ιερές Ακολουθίες
της Μεγάλης Εβδομάδας από τη συχνότητα της ΕΡΤ2:
• Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου, 19.00-21.00: Ακο-
λουθία του Νυμφίου. 
• Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου, ώρα 19.00-21.20: Ακο-
λουθία του Νυμφίου. 
• Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου, ώρα 19.00-21.20:
Ακολουθία του Νιπτήρος. 
• Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου, ώρα 19.00-23.30:
Ακολουθία Αγίων Παθών. 
• Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου, ώρα 8.00-12.30:
Ακολουθία Μεγάλων Ωρών & Εσπερινού. 
• Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου, ώρα 19.00-22.30:
Ακολουθία του Επιταφίου. 
• Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου, ώρα 8.00-10.30: Ακο-
λουθία του Εσπερινού και Θεία Λειτουργία Μεγάλου
Βασιλείου.
• Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου, ώρα 22.00-2.30: Ακο-
λουθία της Αναστάσεως και Θεία Λειτουργία. 
• Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου, ώρα 11.00-12.20:
Εσπερινός της Αγάπης.

Ορθόδοξη τελετή 
από μια Καθολική



Μεγάλη επιστροφή
στο «Καφέ της Χαράς»

Έπειτα από δώδεκα χρόνια η Κερασία Σαμαρά
επέστρεψε στο «Καφέ της Χαράς». Η τηλεοπτι-
κή Πενέλοπε Μαρκάτος και πρώην σύζυγος του
Περίανδρου Πώποτα έκανε μια έκτακτη εμφάνι-
ση στη σειρά, προκειμένου να κλείσει οριστικά
ο κύκλος της σχέσης τού άλλοτε ερωτευμένου
ζευγαριού. «Όταν το είδα στο μοντάζ, δάκρυσα
από συγκίνηση και υπερηφάνεια. Στέλνω την
αγάπη μου για άλλη μια φορά σε όλους τους κα-
ταπληκτικούς συναδέλφους που στήριξαν τη
δουλειά μας», σχολίασε ο πρωταγωνιστής και
σεναριογράφος Χάρης Ρώμας!

«Σημασία έχει η εμπειρία»

Τον προσωπικό της απολογισμό από τη συμμε-
τοχή της στο «Survivor» έκανε δημοσίως η
Ελευθερία Ελευθερίου. Η γνωστή τραγουδί-
στρια έμεινε στο ριάλιτι επιβίωσης σχεδόν 3,5
μήνες, εισπράττοντας από την παραγωγή 63.000
ευρώ αλλά και πολλές εμπειρίες: «Έτρεξα. Ξε-
πέρασα κάθε “εμπόδιο”. Στόχευσα. Πετύχαινα ή
μπορεί και όχι. Σημασία έχει η εμπειρία. Στόχος
μου ήταν να παραμείνω αλώβητη και έφυγα με
τη συνείδησή μου καθαρή. Στο τέλος αυτό μένει.
Όλα για το “run”, παιδιά, η διαδρομή είναι αυτή
που πραγματικά αξίζει». 

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα
του θεατρικού έργου «Ευριπί-
δης Μαινόμενος» με πρωταγω-
νίστρια τη Βερόνικα Αργέντζη, η
οποία και ανακοίνωσε τα καλά
νέα στο Instagram: «Η ελευθε-
ρία και η αγάπη για δημιουργία
μάς έδωσαν δύναμη να ολοκλη-
ρώσουμε το υπέροχο θεατρικό
έργο του Χριστόφορου Χριστο-
φή “Ευριπίδης Μαινόμενος” σε
σκηνοθεσία Νίκου Χατζηπαπά.
Το έργο κινηματογραφήθηκε
στην Ελευσίνα, στη σπηλιά του
Ευριπίδη, μέσα σε πέντε μέρες».

Φωτογράφιση για καλό σκοπό 
Στη μεγάλη παγκόσμια καμπάνια κατά της
εμπορίας ανθρώπων «Raise your voice»
συμμετέχει ο Αλέξης Γεωργούλης, στέλ-
νοντας -μέσω Διαδικτύου- μήνυμα αφύ-
πνισης: «Η εμπορία ανθρώπων περιλαμ-
βάνει τη χρήση βίας, απάτης ή και εξαναγ-
κασμού για την εξασφάλιση από τους δια-
κινητές καταναγκαστικής εργασίας ή εμ-
πορικής σεξουαλικής πράξης. Κάθε χρό-
νο εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και
παιδιά διακινούνται παγκοσμίως σιωπη-
ρά και παράνομα κάτω από απάνθρωπες
συνθήκες».

Σε ρόλο 
πρωταγωνίστριας 
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Πανευτυχής δίπλα στις τουλίπες 
Ο οικοδεσπότης της εκπομπής «Happy Traveler» Ευτύχης Μπλέτσας
έκανε πραγματικότητα ένα μεγάλο του όνειρο και το ανακοίνωσε στο
Instagram με μια υπέροχη φωτογραφία. «Ένας από τους στόχους
ήταν αυτός! Να έρθουμε άνοιξη στην Ολλανδία να δούμε τις ανθισμέ-
νες τουλίπες. Πέρσι και πρόπερσι δεν τα καταφέραμε για διαφορετι-
κούς λόγους», σχολίασε ο παρουσιαστής ποζάροντας με τη σύζυγό
του Ηλέκτρα Αστέρη!

Ο
γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Παπαδόπουλος και η
εγκυμονούσα σύντροφός του Γαλάτεια Βασιλειάδη σε
λίγους μήνες θα γίνουν ξανά γονείς, μεγαλώνοντας κα-

τά ένα ακόμα μέλος την όμορφη οικογένειά τους. Την αποκάλυ-
ψη έκανε ο χαρούμενος πατέρας με μια τρυφερή φωτογραφία
στα προσωπικά του social media, σχολιάζοντας με ενθουσια-
σμό: «Γράφουμε ιστορία...». Το ευτυχισμένο ζευγάρι μετράει
πέντε χρόνια μεγάλης αγάπης, έχοντας αποκτήσει ήδη ένα αγο-
ράκι, τον τρίχρονο σήμερα Άγγελο, ενώ το καλοκαίρι θα υποδε-
χτούν και το δεύτερο παιδάκι τους. «Ο ερχομός του (σ.σ.: πρώτου
παιδιού) ήταν προγραμματισμένος, διαφορετικά μπορούσε να
φέρει διάφορες αναταράξεις στη ζωή σου, στη σχέση σου, στη
δουλειά σου. Όταν το έχεις σκεφτεί πολύ καλά και το έχεις απο-
φασίσει, είναι επιλογή σου. Για δεύτερο παιδί, άμα το θέλει ο Θε-
ός», είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του. 

Για δεύτερη
φορά μπαμπάς



Η
άνοιξη ήρθε και ελπί-
ζουμε ο καλός καιρός
να βοηθήσει στο να κα-
ταλαγιάσει η πανδημία,

σε συνδυασμό με το τείχος ανοσίας
που χτίζεται με τον εμβολιασμό. Τα
self-tests μπήκαν στη ζωή μας σε
λιανεμπόριο και λύκεια και επεκτά-
θηκαν και σε άλλες επαγγελματικές
ομάδες. Και άλλες δραστηριότητες
σιγά - σιγά θα ανοίξουν, ενώ υπάρ-
χει πάντα η σκέψη όλων μας αν θα
έπρεπε, τελικά, να πάμε το Πάσχα
στο χωριό, παρά την κούραση από
την πολύμηνη καραντίνα. Μέσα σε
αυτό το κλίμα, η διασπορά συνεχίζε-
ται παρά την εύθραυστη σταθερο-
ποίηση, ειδικά στην Αττική. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευ-
μονολογικής Εταιρείας, καθηγητής
Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ και πνευμονολόγος στο Αττι-
κό Νοσοκομείο, Στέλιος Λουκίδης,
μας εξηγεί γιατί ο κόσμος κουρά-
στηκε τόσο: «Έχει σημασία το ότι οι
περισσότερες γενιές δεν έχουν ζή-
σει ανάλογες δύσκολες καταστά-
σεις, το ότι δεν έβλεπαν αποτελε-
σματικότητα ύστερα από παρατετα-
μένα lockdowns, χωρίς όμως να λά-
βουν υπόψη ότι, αν δεν υπήρχε έστω

και η μερική συμμόρφωση, ο χει-
μώνας θα ήταν πολύ πιο πιεστικός
ως προς τη νοσηρότητα». 

Τελικά, τι συνέβη και υπήρξε τόσο
μεγάλη διασπορά στο τρίτο πανδη-
μικό κύμα. Ο κόσμος κόλλησε γιατί
δεν πρόσεχε ή κόλλησε μέσα στο
σπίτι ή στη δουλειά; «Νομίζω ότι εί-
ναι ο συνδυασμός όλων αυτών. Η μη

τήρηση των προστατευτικών μέ-
τρων, οι κοινωνικές συγκεντρώσεις
και, φυσικά, σε μερικές περιπτώ-
σεις η υπο-αξιολόγηση συμπτωμά-
των και η διασπορά. Είναι σαφές ότι
ο πολίτης είναι μέρος της ομαδικής
προσπάθειας. Δεν θέλουμε να είναι
απέναντι στο σύστημα Υγείας, αλλά
σύμμαχός του», απαντά ο καθηγη-

τής. Μπορεί ο κόσμος να ήθελε δια-
καώς να φύγει το Πάσχα για διακο-
πές, όμως όσοι είναι μάχιμοι γιατροί
στο ΕΣΥ ξέρουν πόσο πολύ πιέζεται
το σύστημα. «Όλα εξαρτώνται από
την αποτίμηση του επιδημιολογικού
φορτίου σε πανελλήνιο επίπεδο. 

Από τον δείκτη θετικότητας και,
φυσικά, από την αντοχή που θα μπο-
ρούν να επιδείξουν τα τοπικά συ-
στήματα υγείας σε περίπτωση μελ-
λοντικής διασποράς. 

Το τελευταίο είναι σημαντικός πα-
ράγοντας, μιας και οι δυνατότητες
σε τοπικό επίπεδο δεν είναι πάντα
έτοιμες να δεχτούν πιέσεις πάνω
από ένα όριο», καταλήγει ο κ. Στέ-
λιος Λουκίδης.
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«Ο κόσμος έχει κουραστεί»

kpapakosto@yahoo.gr

«Ο πολίτης είναι μέρος της
ομαδικής προσπάθειας. 
Δεν θέλουμε να είναι απέναντι
στο σύστημα Υγείας, αλλά 
σύμμαχός του», αναφέρει 
ο πρόεδρος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας

Το όφελος των εμβολίων 
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης απαντά, μεταξύ άλ-
λων, και για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την πιθα-
νή συσχέτιση των εμβολίων της AstraZeneca και της Johnson &
Johnson με περιστατικά θρομβώσεων. «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
ότι ο εμβολιασμός είναι μια σημαντική παρέμβαση, που, σε συνδυα-
σμό με τη φυσική ανοσία, θα ενεργοποιήσει τη μερική, έστω, επι-
στροφή στη κανονικότητα. Το σήμα που φάνηκε και για τα δύο εμβό-
λια είναι η παρουσία θρομβώσεων. Αυτό αφορά σε ένα ποσοστό πο-
λύ μικρό. Η προσέγγισή μου είναι ενημέρωση των πολιτών για την
αξία του εμβολιασμού, η σαφής αποσαφήνιση ότι η νόσηση υπερέ-
χει συντριπτικά σε κινδύνους και ότι το 15% των νοσηλευόμενων με
Covid-19 παρουσιάζει θρομβώσεις. Παράλληλα με αυτήν την ενη-
μέρωση, πρέπει όλος ο ιατρικός κόσμος να αυξήσει τη φαρμακοε-
παγρύπνηση, με σκοπό να καταγράψει ό,τι προκύψει από την εφαρ-
μογή των εμβολίων. Είναι σημαντικό, όμως, να τονίσουμε ότι στην
προσπάθεια αυτήν της επιστήμης με την ανάπτυξη εμβολίων το όφε-
λος είναι τεράστιο και δεν πρέπει να του γυρίσουμε την πλάτη».

Στέλιος Λουκίδης, πνευμονολόγος στο «Αττικό»
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Γουατζέτ (Μπαστέτ, Μπαστ) 
(14-28 Ιουλ., 23-27 Σεπτεμβρίου, 
3-17 Οκτωβρίου)

Χαρακτηριστικά : Ισορροπία, άγχος. Τυχερά
χρώματα: Κίτρινο για άνδρες, γκρι για γυναίκες.
Συσχετισμένο ζώδιο: Καρκίνος. Συμβατότητα:
Σεκμέτ και Ώρος.

Η Μπαστέτ ήταν η θεά της αγάπης και της χα-
ράς, της γυναικείας ομορφιάς και του σπιτιού.
Μπορούσε να είναι τόσο ευγενική και στοργική
όσο και επιθετική και ικανή να προστατεύσει
την οικογένειά της. Θεωρήθη-
κε υπερασπίστρια όχι μόνο
των Φαραώ, αλλά και ολόκλη-
ρης της ανθρωπότητας.

Χαρακτήρας: Οι προστα-

τευόμενοι της Μπατσέτ είναι

ιδανικοί σύζυγοι και οι γυναί-

κες μητέρες. Σε κάθε γυναι-

κείο επάγγελμα θα πετύχουν

εύκολα. Είναι καλύτερο γι’ αυ-

τούς να ασχοληθούν με την

παιδαγωγική, την ιατρική και

τη λογιστική. Γίνονται καλοί

μόδιστροι, σχεδιαστές και αν-

θοπώλες, γραμματείς και νο-

σοκόμες. Εάν ένας άντρας γεννήθηκε σε αυτήν

την περίοδο, θα πρέπει να δοκιμάσει το επάγ-

γελμα του γιατρού ή του θεραπευτή, ενός δα-

σκάλου ή ακόμα και ενός ψυχιάτρου. Η ικανό-

τητα ανακούφισης του στρες είναι το φυσικό

τους δώρο. 

Περιβάλλονται από μια απαλή και θεραπευ-

τική αύρα, που ζεσταίνει τους γύρω τους. Θα

βρουν για όλους τα σωστά λόγια ενθάρρυνσης.

Επίσης, αισθάνονται διαισθητικά την κατάστα-

ση των άλλων, με την πρώτη ματιά. Οι φίλοι

τους τούς εκτιμούν για τη διορα-

τικότητα και την καλά αναπτυγ-

μένη διαίσθησή τους και συχνά

απευθύνονται σε αυτούς για

συμβουλές. 

Η Μπαστέτ προσελκύει πολ-

λούς θαυμαστές. Ωστόσο, λόγω

έμφυτης προσοχής και σύνεσης,

δεν αποφασίζει γρήγορα. Μερι-

κές φορές αργεί τόσο πολύ, ώστε

χάνει το σωστό άτομο. Εάν βρουν

το σωστό πρόσωπο, θα το περι-

βάλλουν με ιδιαίτερη προσοχή

και φροντίδα και θα του δώσουν

απεριόριστη αγάπη και πίστη.

Μάθε ποιο ζώδιο είσαι 
στην Αιγυπτιακή Αστρολογία 
και τι σημαίνει αυτό για τη ζωή σου

Κριός
(21/3-20/4)
Η Αφροδίτη στον οίκο των οικο-
νομικών σας υπόσχεται περισσό-
τερα έσοδα, σας χαρίζει γοητεία
και λάμψη, ενώ θα υπάρξουν αι-
σθησιακές στιγμές στη σεξουαλι-
κή σας ζωή. Αυτό που πρέπει να
προσέξετε είναι την υπερβολή
και… την απληστία. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη σάς επιτρέπει να
νιώθετε πιο δυνατοί στις συναλ-
λαγές σας και να προωθήσετε τα
επαγγελματικά σας σχέδια, ενώ
βελτιώνει και την εμφάνισή σας.
Κάντε αλλαγές που τις θέλετε
καιρό και βρείτε νέα χόμπι. Ερω-
τικά, πιο καλά είναι τα πράγματα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Άρης προκαλεί προβλήματα
στα οικονομικά σας και στους
συνεταιρισμούς σας, αλλά η
Αφροδίτη ευνοεί τις εργασιακές
σχέσεις σας. Η δουλειά σας θα
σας κουράσει, κυρίως στην κα-
θημερινότητά σας, αλλά έχετε
επιτυχία. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η περίοδος αυτή σας υποχρεώνει
σε πολλή δουλειά και ευθύνες που
κάθε μέρα αυξάνονται, αλλά του-
λάχιστον πλέον θα αποδίδουν. Ο
Ερμής δημιουργεί εύνοια στις φι-
λίες σας, ενώ τονώνει γενικά τη
δημόσια εικόνα σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Ερμής βοηθά να ξεπεραστούν
προβλήματα στην επικοινωνία με
τους ανωτέρους σας και φέρνει
μια κάποια φήμη. Πνευματικές ή
καλλιτεχνικές δραστηριότητες εί-
ναι στο επίκεντρο των εξελίξεων,
με καλύτερες, πια, προοπτικές.
Ωστόσο πρέπει να αποφεύγετε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Ερμής, ο κυβερνήτης σας, είναι σε
καλή γωνία με το ζώδιό σας. Η με-
γαλύτερη φιλοδοξία σας, πλέον, εί-
ναι να επιτύχετε στα επαγγελματικά
σας. Ο Ερμής φέρνει έμπνευση για
συγγραφή και πνευματική εργασία. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Με τον Κρόνο σε καλή γωνία
ίσως κάνετε τώρα μια νέα γνω-
ριμία που θα αλλάξει τη ζωή
σας, είτε σε προσωπικό είτε σε
επαγγελματικό επίπεδο. Προ-
σέξτε προτού προχωρήσετε σε
μια συνεργασία.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ενδιαφέροντα τα ερωτικά σας
αυτό το διάστημα. Θέματα που
σχετίζονται με την εργασία εγεί-
ρει η Αφροδίτη, αλλά προς το θε-
τικότερο. Ίσως πάρετε χρήματα
με καθυστέρηση ή με αγώνα.
Μην τσακώνεστε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής βοηθά να συντελέσετε
πρόοδο και τα εμπόδια υποχωρούν
στην εργασία. Μάλιστα, με τον Δία
ακόμα στον φιλικό σας Υδροχόο ξε-
κινά ένα πιο ερωτικό και δημιουρ-
γικό διάστημα. Θα έχετε περισσότε-
ρα κέφια! 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πάνε λίγο καλύτερα τα οικονομικά
σας, με την εύνοια της Αφροδίτης.
Κάποιοι ίσως κάνετε τώρα μια νέα,
σημαντική αλλαγή που θα αλλάξει
την ερωτική σας ζωή προς το καλύ-
τερο. Οι σχέσεις με τους συνεργά-
τες σας είναι περίεργες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Τα θέματα των επαγγελματικών
και της καριέρας βρίσκονται σε
πρώτη διάταξη, όπως και η επι-
κοινωνία και οι σχέσεις σας με
οικείους και συγγενείς. Προσοχή
στην υγεία σας. Καλά σχετικά τα
ερωτικά σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οικονομικά είστε καλύτερα. Ο
Κρόνος εξακολουθεί να πολιορ-
κεί τον τομέα της εργασίας και
να βγάζει στην επιφάνεια αντα-
γωνισμούς, παράπονα και απω-
θημένα. Εύνοια στις μετακινή-
σεις. Κάποια επαγγελματική συ-
νεργασία φέρνει χρήμα στην
τσέπη σας. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

H Αιγυπτιακή Αστρολογία είναι πολύ ιδιαίτερη, καθώς
συνδυάζει πλανητικές κινήσεις, ημερομηνίες και ώρες.
Το ποιο ζώδιο είσαι εξαρτάται από το ποια θεότητα 
βρίσκεται στη Γη εκείνη την ώρα, για να σου ανοίξει…
την πόρτα της εισόδου σου στον πλανήτη, τη στιγμή της
γέννησής σου. Ο συσχετισμός με τα σημερινά, δυτικά
ζώδια γίνεται περισσότερο με βάση τον χαρακτήρα.
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H
ταν 23 Απριλίου 1998, όταν ο Πέτρος Μο-
λυβιάτης με τρεμάμενη φωνή ανακοίνω-
νε τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καρα-

μανλή. Με μια λακωνική δήλωση μόλις 16 λέξεων
(«Σας ανακοινώνω ότι ο πρόεδρος εξέπνευσε σή-
μερα 23 Απριλίου και ώρα 1.40 πρωινή συνεπεία
καρδιακής ανακοπής») η Ελλάδα γυρνούσε σελί-
δα και ο εθνάρχης περνούσε στην αιωνιότητα. Ο
άνθρωπος που για να κυβερνήσει στέγνωσε την
ψυχή του, όπως είχε πει, ο πολιτικός με τον δωρι-
κό λόγο και την ορθότητα άφηνε ως βαριά κληρο-
νομιά στην πατρίδα του την πορεία του και τον πο-
λιτικό του λόγο.

Στο σημερινό μου σχόλιο σταχυολόγησα μερι-
κές από τις φράσεις του, οι οποίες έγραψαν και
έγιναν Ιστορία. Για να θυμούνται οι παλιοί και να
μαθαίνουν οι νέοι. Λόγια που είπε ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής και έχουν καταγραφεί από το
«Ίδρυμα Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή», που είναι
πιο επίκαιρα από ποτέ. Λόγια από το παιδί από
τας Σέρρας, που «κατέκτησαν» την Ελλάδα και
γοήτευσαν την Ευρώπη:
� «Εμείς οι Έλληνες έχουμε την αδυναμία να λη-

σμονούμε γρήγορα τους κινδύνους. Και να
επιδιδώμεθα, πριν καλά καλά παρέλθουν, στην
ικανοποίηση των κομματικών ή προσωπικών
μας αδυναμιών. Έχουμε, επίσης, την κακή συ-
νήθεια να καταστρέφουμε με τα ίδια μας τα χέ-
ρια όσα με κόπους και θυσίες δημιουργήσαμε.
Και το κάνουμε αυτό όταν ακριβώς βρισκόμα-
στε στα πρόθυρα της επιτυχίας. Την αδυναμία
μας αυτή ακριβώς συμβολίζει και ο μύθος του
Σίσυφου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο μύθος αυ-
τός είναι ελληνικός».

� «Η Δημοκρατία προϋποθέτει ηγεσία που να
έχει το θάρρος να λέγει την αλήθεια, αλλά και
λαό που να έχει το θάρρος να ακούει την αλή-
θεια και να την τιμά».

� «Οι ξένοι δεν θα μπορούσαν να μας αδικούν, εάν
δεν τους διευκόλυναν τα σφάλματα τα δικά
μας».

� «Με την κακή διάρθρωση της πολιτικής μας
ζωής διαπιστώνουμε και την ύπαρξη ενός νο-
σηρού πολιτικού κλίματος. Και τούτο γιατί κα-
τακλύστηκε η πολιτική μας ζωή από δημαγω-
γία και υποκρισία. Είναι τόσο έντονη η τάση αυ-
τή ώστε να προσβάλλει τη νοημοσύνη μας. Λέ-
γονται κάθε μέρα και γράφονται τα πιο απίθανα
πράγματα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται
μια εκτεταμένη σύγχυση, που είναι επικίνδυνη
για το μέλλον του τόπου. Εξωθούνται όλοι οι
πολίτες σε πράξεις αντιδημοκρατικές. Υποστη-
ρίζονται πράξεις αναρχικές και γίνεται προ-
σπάθεια να πειστεί ο λαός ότι αποτελούν στη-
ρίγματα της Δημοκρατίας εκείνα ακριβώς που

την απειλούν. Και αποτελούν, αντίθετα, απειλή
της Δημοκρατίας εκείνα που τη στηρίζουν,
όπως είναι ο νόμος, το Σύνταγμα, η τάξη».

� «Είναι λυπηρό που στην καταναλωτική εποχή
μας τα ιδανικά παραχώρησαν τη θέση τους
στον ευδαιμονισμό. Το φαινόμενο αυτό είναι
ανησυχητικό. Και θα πρέπει να το προσέξει η
ποικιλώνυμη ηγεσία του τόπου μας και να δι-
δάξει στον λαό ότι η ευδαιμονία δεν συμπίπτει
με τον ευδαιμονισμό».

� «Η κολακεία είναι αμοιβαία ταπεινωτική. Και
για αυτόν που την επιχειρεί και για εκείνον
που τη δέχεται».

� «Η Δημοκρατία προϋποθέτει λαό πολιτικώς
ώριμο, ελεύθερο αλλά και αυτοπειθαρχούμενο
πολίτη. Γιατί η Δημοκρατία δεν επιβάλλεται. Η
Δημοκρατία βιώνεται. Και πρέπει να γίνεται
πράξη στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Μπο-
ρεί η Πολιτεία να προστατεύσει τη ζωή του πο-
λίτη. Μπορεί να προστατεύσει την περιουσία
του. Την ελευθερία του, όμως, που είναι το
υπέρτατο αγαθό, θα την προστατεύσει μόνος,
αγωνιζόμενος υπό τη σκέπη της Πολιτείας
εναντίον των υπονομευτών της».

� «Δεν γνωρίζω τι επέτυχα και δεν επέτυχα στη
σταδιοδρομία μου. Γνωρίζω, όμως, ότι ανέτρε-
ψα την καθιερωμένη από μακρού αντίληψη ότι
η αθλιότης αποτελεί την αμετακίνητη μοίρα
της Ελλάδας. Διότι απέδειξα εμπράκτως ότι
μπορεί ο λαός μας, αν θέλει, να ευημερήσει».
Με αυτά τα αποφθέγματα επιχειρήσαμε να κα-

ταγράψουμε ελάχιστες από τις παρεμβάσεις ενός
ηγέτη που αγάπησε τον λαό του περισσότερο από
τον εαυτό του. Ενός πολιτικού αρχηγού που μπό-
ρεσε με τις πράξεις του να κερδίσει τον σεβασμό
φίλων και αντιπάλων. Στέγνωσε την ψυχή του, αλ-
λά γέμισε τις δικές μας. Ας τον «ανακαλύψουν» οι
επόμενες γενιές…

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Με αφορμή τη συμπλήρωση 
23 ετών από τον θάνατό του, 
σας θυμίζουμε μερικές από 
τις φράσεις του, που 
διδάσκουν πολιτική

Ο πάντα επίκαιρος λόγος 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή


