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Όποιος
δεν θέλει 

να ζυμώσει...

Τελικά δεν ήταν...
Aλβανός, Ουκρανός
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Γράφουν

Ανατολίτικο παζάρι 
για να μείνει ο Ερντογάν 
στο «μαντρί» του ΝΑΤΟ 

ΝOTHΣ ΜΑΡΙAΣ

ΜΑΡIΑ 
ΣΥΡΕΓΓEΛΑ
Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων 
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«Ισχυρότατο 
το πολιτικό κεφάλαιο 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΕΜΒΟΛΙΟ

του μαρτυρίου της Καρολάιν
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Ανατριχίλα από την κατάθεση-ομολογία του υποκριτή, για 38 ημέρες, πιλότου
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Με αλεξίσφαιρο γιλέκο
οδηγήθηκε χθες στην Ευελπίδων



Τ
ο παραμύθι του Μπάμπη στα Γλυκά Νερά δεν
είχε δράκο. Είχε τέρας. Τον ίδιο. Το πιο φρι-
κτό, το πιο τρομακτικό, το πιο αδίστακτο. Ένα

τέρας με αγγελικό πρόσωπο που πάγωσε το Πανελ-
λήνιο και έγινε θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης με
το ειδεχθές έγκλημά του. Σχεδίασε με χειρουργική
ακρίβεια και ψυχραιμία τη δολοφονία της 20χρονης
γυναίκας του, τη στραγγάλισε με τα ίδια του τα χέρια
μπροστά στο έντεκα μηνών παιδί τους, σκηνοθέτησε
μεθοδικά εισβολή κακοποιών στο σπίτι και έπνιξε το
σκυλάκι του και το κρέμασε στην κουπαστή της εσω-
τερικής σκάλας. Το πρωί, κυνικός και χωρίς ίχνος
πόνου, έκανε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες και
την επομένη μέρα στην Αλόννησο έδωσε την πιο αρ-

ρωστημένη παράσταση. Με το βρέφος στην αγκαλιά
του έθαψε την Καρολάιν, αφού πρώτα εκφώνησε επι-
κήδειο. Να γιατί οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν
ποτέ να μας συγκλονίζουν…

Κι όμως, δεν ήταν έγκλημα πάθους. Δεν ήταν θο-
λωμένος. Δεν ήταν εν βρασμώ. Δεν ήταν η «κακιά
στιγμή». Ήταν η ίδια η στιγμή κατά την οποία 137 γυ-
ναίκες δολοφονούνται καθημερινά ανά τον κόσμο
από τον σύντροφό τους ή κάποιον συγγενή τους,
σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΗΕ. Η τραγι-
κή στιγμή που η επιβολή της εξουσίας του ισχυρού
στον ανίσχυρο καταγράφεται απλώς σε νούμερα στα-
τιστικής.

Ωστόσο, έχει τίτλο: Γυναικοκτονία. Και αυτός ο

όρος πρέπει να ενταχθεί και να καθιερωθεί στο λεξι-
λόγιό μας. Είτε πρόκειται για σύζυγο είτε όχι. Είτε
πρόκειται για μητέρα των παιδιών του δράστη είτε
όχι. Στην Ελλάδα από το 2011 έως σήμερα έχουν κα-
ταγραφεί ανεπίσημα 64 γυναικοκτονίες που βαφτί-
ζονται «εγκλήματα πάθους».

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι καμία νομική κατο-
χύρωση δεν θα σταματήσει το φαινόμενο μεμονωμέ-
να. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αντιμετωπίζον-
ται τα περιστατικά έμφυλης βίας από την Πολιτεία πιο
συνολικά και πιο αποτελεσματικά.

Μπας και κάποιος κάποτε διηγηθεί ένα παραμύθι
χωρίς δράκους και τέρατα στην κόρη της Καρολάιν
και κάθε Καρολάιν…
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Το τέρας του παραμυθιού
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Τα «κλεισμένα» ταξίδια
Μητσοτάκη ξεκινούν 
από το Κάιρο

Με… τσεκαρισμένο διαβατήριο 
Μ

πορεί πολλοί αυτό το τριή-
μερο να έχουν ήδη εκδρά-
μει εκτός των αστικών κέν-
τρων, όμως ο Κυριάκος

Μητσοτάκης ετοιμάζει βαλίτσες για το
Κάιρο, όπου θα βρεθεί τη Δευτέρα του
Αγίου Πνεύματος μετά την πρόσκληση
του προέδρου της Αιγύπτου και τακτικού
συνομιλητή του κ. Μητσοτάκη Αμπντέλ
Φατάχ αλ Σίσι.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να συζη-
τήσει εφ’ όλης της ύλης με τον Αιγύπτιο
πρόεδρο λίγες μέρες μετά την ανοιχτή συ-
ζήτησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ
Ερντογάν, όπου σε πρώτη φάση συμφω-
νήθηκε να υπάρχει μια απευθείας ανοιχτή
γραμμή επικοινωνίας τόσο σε επίπεδο
ηγετών όσο και μεταξύ των διπλωματικών
συμβούλων των δύο, Ιμπραήμ Καλίν και
Ελένης Σουρανή.

Κρίσιμο για την Ελλάδα είναι να φανεί
και πώς προχωρά η προσέγγιση της Τουρ-
κίας με την Αίγυπτο, με τις επαφές των
δύο χωρών να έχουν ξεκινήσει εδώ και
μερικές εβδομάδες. Όπως, πάντως, λέει
στην «Political» αρμόδια διπλωματική πη-
γή, η Αίγυπτος δεν πρόκειται να προχω-
ρήσει σε κανένα βήμα που θα θίγει τη
στρατηγική της σχέση με την Ελλάδα, άρα

η Αθήνα θα έχει σαφή ενημέρωση για τα
επόμενα βήματα του Καΐρου. 

Η ίδια πηγή, δε, εκτιμά ότι η ίδια η εξο-
μάλυνση των διπλωματικών σχέσεων Αι-
γύπτου - Τουρκίας διόλου εύκολη δεν εί-
ναι, καθώς οι προϋποθέσεις που έχει θέ-
σει το Καιρό στην Άγκυρα, π.χ. για τους
Αδελφούς Μουσουλμάνους, μόνο εύκο-
λες δεν είναι για την Τουρκία, καθώς
απαιτούν ριζική αναθεώρηση της τουρκι-
κής εξωτερικής πολιτικής σε αρκετά μέ-
τωπα. 

Ο Μητσοτάκης στο Ιράκ
Επόμενο προορισμός στο καλαντάρι του

κ. Μητσοτάκη στο τέλος της επόμενης
εβδομάδας είναι οι Βρυξέλλες, όπου θα
λάβει χώρα η Σύνοδος Κορυφής που αφο-
ρά και στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Στο
ανακοινωθέν της Συνόδου, κατόπιν και
της Έκθεσης Μπορέλ, αναμένεται να απο-
τυπωθεί η διττή προσέγγιση, ήτοι η έναρ-
ξη της συζήτησης για τη θετική ατζέντα

παράλληλα με την αιρεσιμότητα, σε περί-
πτωση που η Τουρκία επιστρέψει στο τε-
ρέν των προκλήσεων. Άλλωστε, η Αθήνα
έχει επιφυλάξεις για την ειλικρίνεια των
προθέσεων της Τουρκίας, ιδίως για την
Κύπρο, καθώς μένει να φανεί αν ο κ. Ερν-
τογάν θα προχωρήσει με τη βάση drones
που έχει εξαγγείλει ή με το άνοιγμα της
Αμμοχώστου και, βεβαίως, με την επανα-
φορά του «Γιαβούζ» στην ΑΟΖ της Κύ-
πρου.

Σημαντικό, όμως, είναι το ταξίδι του
πρωθυπουργού που κλείδωσε για το Ιράκ
στα μέσα Ιουλίου. Ο κ. Δένδιας συνομίλη-
σε προ ημερών εκ νέου με τον Ιρακινό
ομόλογό του προκειμένου να κλειδώσουν
τις λεπτομέρειες, ενώ θα πρόκειται για το
πρώτο ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στη Βα-
γδάτη, ο οποίος θέλει να επεκτείνει τη
σφαίρα επιρροής της Ελλάδας στην ευρύ-
τερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μάλι-
στα, αμέσως μετά τη Βαγδάτη ο κ. Μητσο-
τάκης θα πάει και στο Ερμπίλ, την πρω-
τεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπου η
Ελλάδα έχει από το 2016 προξενείο. Ση-
μειωτέον, προ μιας εβδομάδας ο πρωθυ-
πουργός του ιρακινού Κουρδιστάν ήταν
στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον κ.
Μητσοτάκη και τον κ. Δένδια. 

Το φθινόπωρο στην Ουάσιγκτον
Ο κ. Μητσοτάκης έχει ακόμη προγραμ-

ματίσει να βρεθεί στο τέλος Ιουλίου στο
Τόκιο τόσο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
όσο και για να συναντηθεί με τον ομόλογό
του Σίνζο Άμπε. 

Κρίσιμο, όμως, θα είναι και το πλάνο τα-
ξιδιών για τις ΗΠΑ, που προγραμματίζεται
για το φθινόπωρο. Ο κ. Μητσοτάκης θα
βρεθεί, βεβαίως, τον Σεπτέμβριο στη Νέα
Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,
ενώ έχει επί της αρχής αποδεχτεί την πρό-
σκληση για να δώσει το «παρών» στα Θυ-
ρανοίξια του ναού του Αγίου Νικολάου
στο Ground Zero στη Νέα Υόρκη. 

Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζεται και η
πρώτη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη επί
ημερών Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, αντα-
ποκρινόμενος στην πρόσκληση που του
έχει απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος,
πιθανότατα περί το τέλος Νοεμβρίου.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Τ
ην υποχρεωτικότητα του εμβολια-
σμού σε ειδικές κατηγορίες εργα-
ζομένων ως «έσχατη λύση» προ-
βλέπει η τελική σύσταση της Επι-

τροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, που
έφτασε χθες το πρωί στα χέρια του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως εγκαί-
ρως είχε αποκαλύψει η «Political».

Πρακτικά η Εθνική Επιτροπή δίνει το
«πράσινο φως» υπό συγκεκριμένες προ-
ϋποθέσεις στην κυβέρνηση τόσο για τον εμ-
βολιασμό των υγειονομικών σε δημόσιες
και ιδιωτικές μονάδες φροντίδας υγείας
όσο και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμέ-
νων. Την ίδια ώρα, όμως, σε μια σταθμισμέ-
νη προσέγγιση υπογραμμίζει ότι «η διστα-
κτικότητα έναντι των εμβολίων κατά της Co-
vid-19 τόσο για συγκεκριμένες επαγγελμα-
τικές ομάδες όσο και για τον γενικό πληθυ-
σμό παρουσιάζει δυναμική μείωσης, όπως
υποδεικνύουν τα καθημερινά στοιχεία εμ-
βολιασμού στην Ελλάδα, γεγονός που πρέ-
πει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην εφαρμο-
γή των παραπάνω επιλογών».

Στην κρίση της Επιτροπής Βιοηθικής τέθη-
καν αρκετές παράμετροι, ήτοι τα επιστημονι-
κά δεδομένα και οι δημοσιευμένες μελέτες
για τα εμβόλια, τα δεδομένα εμβολιασμού για
τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες
στην Ελλάδα, οι αρχές της αυτονομίας, της
ωφέλειας και της μη βλάβης, η αρχή της ανα-
λογικότητας και, βεβαίως, η νομική διάσταση
του ζητήματος.

Μέσω της σύστασής της, η Επιτροπή Βιοη-
θικής προτείνει ουσιαστικά μια «κλιμακού-
μενη πρωτοβουλία» από την Πολιτεία, η
οποία θα διαρθρώνεται σε τρία στάδια. 

11. Βήμα πρώτο είναι οι στοχευμένες εκ-
στρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης για εκούσιο εμβολιασμό ανά επαγγελ-
ματική ομάδα, οι οποίες θα βασίζονται σε
επιστημονικά στοιχεία, «με προϋπόθεση την
προηγούμενη κατανόηση των φόβων και των
γενικότερων αντιλήψεων». 

2. Θα ακολουθούν «έξυπνα» μέτρα ενθάρ-
ρυνσης ή αποθάρρυνσης που θα μπορούσαν
να σχεδιαστούν από την Πολιτεία σε συνερ-
γασία με τη διοίκηση των μονάδων υγείας,
όπως, π.χ., διευκόλυνση του ραντεβού για τον
εμβολιασμό, ελαστικότητα στο ωράριο εργα-

σίας τις μέρες του εμβολιασμού, προτεραι-
ότητα στην επιλογή αδειών ή υποχρεωτική
χρήση διπλής μάσκας και εξοπλισμού ατομι-
κής προστασίας.

3. Αν όλα τα παραπάνω δεν έχουν ως απο-
τέλεσμα την επαρκή εμβολιαστική κάλυψη
εντός των επαγγελμάτων αιχμής, τότε η Επι-
τροπή προτείνει υποχρεωτικότητα «ως έσχα-
τη λύση», η οποία πρέπει να έχει συγκεκρι-
μένο χρονικό ορίζοντα. «Η ακριβής εφαρμο-
γή τέτοιου μέτρου αφενός πρέπει να ορίζεται
με βάση το εργατικό ή το δημόσιο δίκαιο,
αφετέρου απαιτεί να συνυπολογίζονται τυχόν
συνέπειες στον καταμερισμό καθηκόντων
και τη στελέχωση των δομών σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ώστε να αποφεύγεται η
υπολειτουργία των τελευταίων ή η εργασιακή
επιβάρυνση των άλλων εργαζομένων», υπο-
γραμμίζεται στην έκθεση, με δεδομένο ότι

στο τραπέζι είναι η μετακίνηση μη εμβολια-
σθέντων εργαζομένων σε υπηρεσίες back-
office και σίγουρα όχι αιχμής, όπως, για πα-
ράδειγμα, χειρουργεία ή μονάδες Covid. 

Όπως επισημαίνει αρμόδια κυβερνητική
πηγή με άμεση γνώση των σκέψεων του
πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει
πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για το ζή-
τημα. «Θέλω να το σκεφτώ», φέρεται να είπε
ο πρωθυπουργός, ο οποίος καλείται να σταθ-
μίσει όλα τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, φαίνεται ότι όποια πρόβλεψη και αν
προωθηθεί, δεν θα είναι άμεσης ισχύος, αλλά
πρακτικά από τον Σεπτέμβριο. 

Όλοι να κάνουμε το σωστό
Αναφορά στη συζήτηση περί διευκολύνσε-

ων σε εμβολιασμένους έκανε και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επισκεπτόμενος τα Ιωάννινα

χθες. «Πιστεύω ότι αν απλώς σκεφτούμε λίγο
λογικά και αντιληφθούμε πόσο τεράστια επι-
τυχία ήταν το γεγονός ότι καταφέραμε και
έχουμε πολλά ασφαλή εμβόλια διαθέσιμα σε
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τα οποία
μας επιτρέπουν να αφήσουμε πίσω μας τους
περιορισμούς που τόσο μας ταλαιπώρησαν,
νομίζω ότι όλοι θα αντιληφθούμε ότι πρέπει
να κάνουμε το σωστό, το σωστό για τους εαυ-
τούς μας, το σωστό για τις οικογένειές μας,
ειδικά για τη νεολαία, η οποία θα θελήσει και
το καλοκαίρι να ξανακάνει όλα αυτά τα οποία
δεν μπόρεσε να κάνει τόσο καιρό, να βγει, να
διασκεδάσει, να περάσει έτσι ελεύθερα και
χαλαρά, θα αισθανθούν όλοι πολύ πιο ασφα-
λείς εφόσον είναι εμβολιασμένοι», υπογράμ-
μισε ο πρωθυπουργός από το νέο mega εμ-
βολιαστικό κέντρο της πόλης. 

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός επέμεινε στην
ανάγκη να εμβολιαστεί ιδίως η νεολαία, ενώ
επανέλαβε το προσκλητήριο και για τους αν-
θρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

Η σύσταση της Επιτροπής 
Βιοηθικής και Τεχνοηθικής
έφτασε χθες το πρωί στα 
χέρια του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

«Έσχατη λύση» η υποχρεωτικότητα
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Φ
όρο τιμής στον Νικόλαο
Σιαλμά, τον πρώτο Έλληνα
αεροπόρο που σκοτώθηκε
αναχαιτίζοντας τουρκικά

αεροσκάφη, απέτισε ο αρχηγός του Γε-
νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, πε-
τώντας με F-16 πάνω το νότιο ακρωτήρι
του Άη Στράτη, που φέρει πλέον το όνο-
μα του ήρωα πιλότου. 

Ο αρχηγός κάθισε στην πίσω θέση
του μαχητικού, το οποίο πετούσε ο αρ-
χηγός ΑΤΑ Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.
Δύο F-16 της 337 Πολεμικής Μοίρας
«Φάντασμα» απογειώθηκαν το πρωί
της Πέμπτης από την 110 Πτέρυγα Μά-
χης της Λάρισας με πορεία προς το
ακριτικό νησί του Αιγαίου.

Χθες συμπληρώθηκαν 29 χρόνια από
τη θυσία του υποσμηναγού (Ι) Ν. Σιαλ-
μά. Ήταν 9.17 το πρωί όταν το αεροσκά-
φος Mirage F-1, εκτελώντας ελιγμούς
σε χαμηλό ύψος, προσέκρουσε στη θά-
λασσα, 8,5 μίλια νοτιοανατολικά του Άη
Στράτη. Τα δύο μαχητικά με τους αρχη-
γούς ΓΕΕΘΑ και ΑΤΑ πέρασαν πάνω
από το μνημείο που στήθηκε για τον πε-
σόντα ιπτάμενο της 342 Μοίρας Νικό-
λαο Σιαλμά, που απεικονίζει μια σπαρ-
τιατική ασπίδα με ένα δόρυ και την επι-
γραφή «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ».

Στη συνέχεια, τα «φαντάσματα» της
337 κατευθύνθηκαν στη Σκύρο και
προσγειώθηκαν στην 135 Σμηναρχία
Μάχης, εκεί όπου βρίσκονται τα αερο-
σκάφη επιφυλακής που καθημερινά
αναχαιτίζουν τα τουρκικά μαχητικά πά-
νω από τα νερά του Αιγαίου. Ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ είχε την ευκαιρία να συνομιλή-
σει με τους αεροπόρους που βρίσκον-
ται στο νησί αλλά και να δει από κοντά

τα ισραηλινά μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη, τύπου Heron, που εδώ και λίγες
εβδομάδες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστι-
κές πτήσεις σε Βόρειο, Κεντρικό και
Νότιο Αιγαίο.

Ο ρόλος των δύο υπερσύγχρονων
UAV, που απέκτησε με leasing η Πολε-
μική Αεροπορία, είναι η παρακολούθη-
ση και η συλλογή πληροφοριών, ενώ με
τις καθημερινές τους πτήσεις «ακτινο-
γραφούν» τα θαλάσσια σύνορα της χώ-
ρας μεταφέροντας εικόνα σε πραγματι-
κό χρόνο στα κέντρα επιχειρήσεων. Οι
επιχειρησιακές τους ικανότητες είναι
ιδιαίτερα εντυπωσιακές, αφού μπο-
ρούν να πετούν έως και 52 ώρες συνε-
χόμενα σε υψόμετρο άνω των 35.000
ποδών. Διαθέτουν αισθητήρες και κά-
μερες υψηλής τεχνολογίας με τις οποί-
ες καταγράφουν ό,τι κινείται και πετάει
στο Αιγαίο ημέρα και νύχτα, ενώ χάρη
στο ραντάρ που διαθέτουν μπορούν να
επιχειρούν ακόμη και όταν οι καιρικές
συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για κατα-
γραφή και μεταφορά εικόνας. Η Πολε-
μική Αεροπορία προχώρησε στην ενοι-
κίαση δύο συστημάτων έναντι 39 εκατ.
ευρώ για τρία χρόνια, ενώ διατηρεί το
δικαίωμα επέκτασης της συμφωνίας
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή
ακόμη και εξαγοράς τους. Για την ώρα,
τα Heron πετούν με Ισραηλινούς χειρι-
στές, όμως σύντομα θα ολοκληρωθεί η
εκπαίδευση των Ελλήνων, με αποτέλε-
σμα τα UAV να περάσουν εξολοκλήρου

στα χέρια της Πολεμικής Αεροπορίας.
Την ίδια ώρα, παρά τις διαβεβαιώσεις

για «ήρεμο» καλοκαίρι, η Αθήνα συνε-
χίζει να παρακολουθεί με προσοχή τις
κινήσεις της Άγκυρας. Ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας
σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Συμ-
βούλιο Διεθνών Σχέσεων με θέμα «Συ-
ζήτηση για την Ελληνική Υψηλή Στρα-
τηγική», τόνισε ότι η Ελλάδα έστρεψε
την τουρκική επιθετικότητα εναντίον
της ίδιας της Τουρκίας. «Θεωρούμε ότι
αντιμετωπίστηκε, στον βαθμό που μπο-
ρούσε να αντιμετωπιστεί, μια μεγάλη
τουρκική επιθετικότητα, ένας μη πραγ-
ματικά γνωστός σε εμάς, μέχρι αυτό το
χρονικό σημείο, νεοοθωμανισμός»,

υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Η Αθήνα
εκτιμά ότι συνεχίζοντας στην ίδια τακτι-
κή και με την κινητικότητα σε διπλωμα-
τικό επίπεδο, μέσω των συνεργειών και
των σχημάτων που προωθεί η Ελλάδα
με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες
συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας
στην περιοχή, περιορίζοντας τον απο-
σταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας.

Τον ττίμησε η μοίρα «Φάντασμα» 

Σημείωμα με συμπληρωματικά στοιχεία απέστειλε χθες ο
επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας στην Προανακριτική
Επιτροπή της Βουλής που διερευνά αδικήματα που τυχόν δια-
πράχθηκαν από τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά, σύμφωνα με
πηγές προσκείμενες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ.
Σύμφωνα με τις πηγές, νέα στοιχεία-φωτιά που επιβαρύνουν
περαιτέρω τον κ. Παππά και αφορούν σε γραπτά μηνύματα
(SMS) και τιμολόγια χρηματοδότησης της εφημερίδας «Docu-
mento», που επιβεβαιώνουν όσα έχει καταθέσει, απέστειλε ο
Καλογρίτσας στην Προανακριτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τις πηγές που πρόσκεινται στην Κοινοβουλευ-
τική Ομάδα της Ν.Δ., ο κ. Καλογρίτσας κατέθεσε:
�SMS του κ. Παππά προς τον κ. Καλογρίτσα, όπου του αναφέ-

ρει «Tony Lianos he will be waiting at CCC office at 9 am to-
morrow», επισημαίνοντάς του «γρήγορα, αύριο πρωί»,
πράγμα που αποδεικνύει ότι ο κ. Παππάς κανόνισε συνάντη-
ση του κ. Καλογρίτσα με τον κ. Λιανό της CCC πριν από τον
διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών και την έκδοση της εγ-
γυητικής, εκθέτοντας τον κ. Παππά που δήλωνε ότι δεν είχε
σχέση με τις επαφές Καλογρίτσα CCC. Ο κ. Παππάς, λοιπόν,
εμπλέκεται απολύτως στην αφανή συνεργασία Καλογρίτσα -
CCC για τις τηλεοπτικές άδειες.

�SMS του κ. Παππά προς τον κ. Καλογρίτσα όπου αρχικά ανα-
φέρει «περιμένω τηλ» και εν συνεχεία «μίλησα, σε παίρνει
τηλ σήμερα. Ζήτησε ο Κοντ να σε δει…… λέει ό,τι του πούμε
(φουρλεμάδης)», πράγμα που αποδεικνύει ότι ο κ. Παππάς

επικοινώνησε με τον κ. Κοντομηνά, ότι κανόνισε τη συνάν-
τηση Καλογρίτσα - Κοντομηνά και ότι είχε διασφαλίσει ότι ο
κ. Κοντομηνάς θα κάνει «ό,τι του πούμε», επιβεβαιώνοντας
ότι ο κ. Καλογρίτσας λειτουργεί με εντολές του κ. Παππά.

� Σειρά τιμολογίων που επιβεβαιώνουν όσα έχει καταθέσει
στην Προανακριτική Επιτροπή περί της χρηματοδότησης της
εφημερίδας «Documento» από τον ίδιο με πολύ μεγάλα
χρηματικά ποσά.
Για «τζούφια στοιχεία», που έχουν ήδη καταρριφθεί, κάνουν

λόγο κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. με αφορμή
την κατάθεση σημειώματος του επιχειρηματία Χρήστου Καλο-
γρίτσα στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής που διερευ-
νά την υπόθεση του Νίκου Παππά.

Νέα SMS έστειλε στην Προανακριτική ο επιχειρηματίας Καλογρίτσας
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Μια πτήση και του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ στη μνήμη 
του ήρωα Σιαλμά!

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Κ
άθετα αντίθετος και εκ των προτέρων δηλώνει ο
Μιχάλης Καρχιμάκης στην όποια «συγκυβέρνη-
ση με τη Δεξιά», καθώς «έχει δείξει όσο καιρό
κυβερνά ότι εξυπηρετεί τους λίγους, εκλεκτούς

και συχνά κολλητούς». Ο πρώην υπουργός σε κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «επιθυμεί μια προοδευτική κυ-
βέρνηση με βασικό κορμό το Κίνημα Αλλαγής» και επί «σα-
φών προγραμματικών θέσεων μονάχα μετά τις εκλογές».

Ο στενός φίλος και συνεργάτης του πρώην πρωθυπουρ-
γού Γιώργου Παπανδρέου δηλώνει ότι «ο Covid-19 στο οι-
κονομικό πεδίο γκρέμισε τα νεοφιλελεύθερα παραμύθια»
και ότι για να «διαβούμε σε έναν κόσμο κοινωνικά δίκαιο»
πρέπει «οι προοδευτικές δυνάμεις και οι λαοί παγκοσμίως
να συνεργαστούν, ώστε όλα τα σφυριά να χτυπάνε μαζί».

Τέλος, για το Συνέδριο του ΚΙΝ.ΑΛ. τονίζει πως «η πολιτι-
κή δεν είναι ριάλιτι, οι υποψήφιοι (πρόεδροι) δεν εκπροσω-
πούν τον εαυτό τους αλλά ένα ιδεολογικό πλαίσιο που θέ-
τουν στην κρίση της βάσης» και διευκρινίζει ότι «το Κίνημα
Αλλαγής είναι ένας ζωντανός πολιτικός οργανισμός, και
γνήσιος συνεχιστής του ΠΑΣΟΚ».

Βλέπω κάποια αναστάτωση στο ΚΙΝΑΛ, εν όψει Συνε-
δρίου. Γιατί; Τι προσδοκά από αυτό το Συνέδριο;
«Μεγάλη αναστάτωση, εξαίσια κατάσταση», λέγανε οι

παλιοί αριστεροί και είχαν δίκιο. Αν δεν υπάρχει αναστάτω-
ση εν όψει την κορυφαίας δημοκρατικής κομματικής δια-
δικασίας, αν δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ιδέες,
θέσεις και αντιθέσεις, τότε το κόμμα έχει πεθάνει και δεν το
γνωρίζει. Αν βλέπετε αναστάτωση και εσείς που είστε
«απέξω», εγώ είμαι χαρούμενος. Πάει να πει ότι ο κόσμος
του Κινήματος Αλλαγής έχει την αναγκαία ενέργεια και ιδε-
ολογική ζωηρότητα για να διεκδικήσει το κόμμα μας την
ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία στον προοδευτικό χώρο.
Προσωπικά, αυτό είναι και εκείνο που προσδοκώ από το
Συνέδριο, νέες ιδέες που θα μας επιτρέψουν να υπηρετή-
σουμε τους νέους, τους επισφαλώς εργαζομένους, τους
μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους. 

Σε αυτό το Συνέδριο, διαλέγουμε πλευρά και τα εργαλεία
με τα οποία θα αγωνιστούμε για αυτή. Προσωπικά, τάσσο-
μαι υπέρ ενός Κινήματος Αλλαγής στο πλευρό της κοινωνι-
κής πλειοψηφίας, με ορίζοντα τον Δημοκρατικό Σοσιαλι-
σμό κόντρα στις «κοινωνικτώνες» πολιτικές της Ν.Δ. και τη
δυστοπία του καπιταλισμού των ημετέρων που οικοδομεί.
Τα εργαλεία μας σε αυτή την κατεύθυνση είναι η πράσινη
ανάπτυξη, η ισχυρή εργασιακή νομοθεσία προς όφελος
των εργαζομένων, η χρηματοδότηση της έρευνας και της
καινοτομίας και πάνω από όλα ο ενεργός διάλογος με τα
κοινωνικά κινήματα της εποχής μας.

Κρίνετε ότι είναι αναγκαία μια αλλαγή ηγεσίας; Όχι ή
ναι; Και γιατί;
Στα δημοκρατικά κόμματα το καταστατικό ορίζει τους

χρόνους εκλογής αρχηγού και σε αυτές τις περιόδους κα-
θένας έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα. Πρέπει να
θυμόμαστε όμως ότι η πολιτική δεν είναι ριάλιτι, οι υποψή-
φιοι δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους αλλά ένα ιδεολογικό
πλαίσιο που θέτουν στην κρίση της βάσης.  Επομένως, εμέ-
να με ενδιαφέρει πρωτίστως το ιδεολογικό πλαίσιο και για
αυτό θεωρώ κομβικό και το Συνέδριο.

Τελικά το εναπομείναν ΚΙΝ.ΑΛ., από το πάλαι ποτέ κρα-

ταιό ΠΑΣΟΚ, είναι φίλα προσκείμενο στη Ν.. ή στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ;
Όταν χρειάζεται ετεροπροσδιορισμός σε σχέση με έναν

τρίτο πολιτικό χώρο, ξέρεις ότι τραγουδάς τον επικήδειο
του δικού σου. Το Κίνημα Αλλαγής είναι ένας ζωντανός πο-
λιτικός οργανισμός και ως γνήσιος συνεχιστής του ΠΑΣΟΚ
είναι προσκείμενο και υπηρετεί αποκλειστικά την πατρίδα
και τον ελληνικό λαό.

Στις επικείμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν,
μπορεί να κάνει την έκπληξη και να σπάσει τη δικομμα-
τική κυριαρχία Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ;
Υπάρχει ένα μεγάλο κενό εκπροσώπησης των προοδευ-

τικών ανθρώπων. Την ηγεμονία στον προοδευτικό χώρο θα
καταλάβει εκείνη η δύναμη που εκτός από το αντιδεξιό, που
είναι δεδομένο, θα έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους που
αγωνίζονται καθημερινά.

Πρέπει να μιλήσουμε με την κοινωνική πλειοψηφία και
όχι εξ ονόματός της. Αν το καταφέρουμε αυτό, εάν βρεθού-
με στους χώρους που η κοινωνία βράζει, στους δρόμους,
τα καφενεία, τις κινητοποιήσεις, την αφουγκραστούμε και
κάνουμε την ανάγκη της πρόγραμμα, τότε το Κίνημα Αλλα-
γής θα είναι ο βασικός εκφραστής του προοδευτικού χώ-
ρου, σπάζοντας τον κολοβό δικομματισμό.

Οι επόμενες εκλογές θα είναι με απλή αναλογική. Το Κί-
νημα Αλλαγής με ποιον θα συνεργαστεί;

Από τα δικά μου χείλη δεν θα ακούσετε ύμνους κυβερνη-
σιμότητας. Αν το κόστος της κυβέρνησης είναι η ψυχή μας,
δεν θεωρώ ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Εκ των προτέρων
λοιπόν, αποκλείω την όποια συγκυβέρνηση με τη Δεξιά, η
οποία έχει δείξει, όσο καιρό κυβερνά, ότι εξυπηρετεί τους
λίγους, εκλεκτούς και συχνά κολλητούς. Προσωπικά, επι-
θυμώ μια προοδευτική κυβέρνηση με βασικό κορμό το Κί-
νημα Αλλαγής. Αλλά αυτά μπορούν να συζητηθούν επί προ-
γραμματικών θέσεων μονάχα μετά τις εκλογές.

Με το πρόγραμμα εμβολιασμού να προχωράει, ανοίγει
το ζήτημα της οικονομίας τη μέρα μετά την πανδημία.
Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει το στοίχημα;
Η κρίση αυτή ήταν διεθνής και οποιαδήποτε επιτυχημέ-

νη αντιμετώπιση δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε πολυε-
θνική συνεργασία. Ο Covid-19 στο οικονομικό πεδίο γκρέ-
μισε τα νεοφιλελεύθερα παραμύθια της προηγούμενης δε-
καετίας και άνοιξε την πόρτα προς έναν κόσμο κοινωνικά
δίκαιο. Το αν θα διαβούμε την πόρτα αυτή εναπόκειται στο
αν οι προοδευτικές δυνάμεις και οι λαοί παγκοσμίως θα
συνεργαστούν ώστε «όλα τα σφυριά να χτυπάνε μαζί». Το
πρώτο βήμα έγινε με τη σύνοδο των G7 για την αντιμετώπι-
ση των φορολογικών παραδείσων, υπάρχουν και άλλες μά-
χες που πρέπει να δοθούν όμως, ώστε να μην πληρώσει η
εργασία το κόστος άλλης μιας κρίσης. Εκεί θεωρώ ότι κρύ-
βεται άλλο ένα πλεονέκτημα του Κινήματος Αλλαγής, το
οποίο είναι μέλος ενός εκτενούς δικτύου προοδευτικών
κυβερνήσεων και κομμάτων ανά τον κόσμο, της Σοσιαλι-
στικής Διεθνούς, στην οποίο πρόεδρος είναι ο Γιώργος Πα-
πανδρέου. Με αυτά τα δεδομένα, το Κίνημά μας είναι το μό-
νο ελληνικό κόμμα που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις
διεργασίες για έναν κόσμο και, κατ’ επέκταση, μίαν Ελλάδα
πιο δίκαιη, που τα παιδιά μας και εμείς θα μπορούμε να
ζούμε και όχι απλά να επιβιώνουμε.Μ
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Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr

Καμία συγκυβέρνηση με τη Δεξιά
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THEON SENSORS ανακοι-
νώνει νέες πωλήσεις για το
1ο τετράμηνο του 2021, που
ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ

σε Βόρεια - Νότια Αμερική, Βόρεια Αφρι-
κή, Ευρώπη και Αυστραλία για όργανα
νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικό-
νισης, επισφραγίζοντας τη σημαντική
δραστηριότητά της στο εξωτερικό.

Αύξηση στις πωλήσεις σημείωσαν όχι
μόνο τα γνωστά προϊόντα της, αλλά και τα
πιο εξειδικευμένα, όπως είναι η σειρά
διοπτρών σκόπευσης νυχτερινής όρασης
και θερμικής απεικόνισης, τα συστήματα
για οχήματα και ψηφιακές πλατφόρμες
αλλά και τα θερμικά όργανα για αντιαρ-
ματικό εξοπλισμό. Ταυτόχρονα η THEON
SENSORS αναπτύσσει νέα σειρά ηλε-
κτρο-οπτικών συστημάτων που απευθύ-
νεται στον πολιτικό τομέα. Αξίζει να
υπενθυμίσουμε πως η THEON SEN-
SORS, όντας εταιρεία αμιγώς ελληνικών
συμφερόντων, σχεδιάζει και κατασκευά-
ζει όλα της τα προϊόντα σε ιδιόκτητες εγ-
καταστάσεις στο Κορωπί από ομάδα έμ-
πειρων και εξειδικευμένων Ελλήνων μη-
χανικών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της αύ-
ξησης των πωλήσεων κατά το 1ο τετράμη-
νο του 2021 αποτελούν: 

O Καναδάς, όπου μετά τις πρώτες πω-
λήσεις μονόκυαλων το 2019 ο Καναδικός
Στρατός επέλεξε και πάλι την ελληνική
εταιρεία για την προμήθεια οργάνων νυ-
χτερινής όρασης DAMΩN αλλά και για τα
όργανα θερμικής απεικόνισης THERMIS
Clip-On Sights. Η πώληση αυτή είναι ση-
μαντική, γιατί τα προϊόντα της ΤΗΕΟΝ
SENSORS επιλέχθηκαν από μια ΝΑΤΟϊκή

χώρα, που μάλιστα ανήκει στη συμφωνία
των χωρών 5EYES, κατόπιν μακράς και
άκρως ανταγωνιστικής διαδικασίας μέσα
από έντεκα προσφορές. Επιπρόσθετα, η
νέα συμφωνία με τον Καναδά αποτελεί
την πρώτη πώληση θερμικών προϊόντων
στη βορειο-αμερικανική αγορά και σε
χώρα του ΝΑΤΟ, πέραν δύο άλλων ΝΑ-
ΤΟϊκών χωρών. Η εταιρεία πιστεύει ότι η
καινούργια σειρά θερμικών της θα έχει
την ίδια επιτυχημένη πορεία με τα προ-
ϊόντα νυχτερινής όρασης που διαθέτει.

Η Ελβετία, όπου η THEON SENSORS
επιλέγεται από την πολυεθνική εταιρεία
κατασκευής τεθωρακισμένων οχημάτων
BAE Haegglunds για την προμήθεια της
πρωτοποριακής Barrel-2 κάμερας με αι-
σθητήρα ημέρας και νύκτας που θα χρη-
σιμοποιηθούν στα οχήματα που χρησιμο-
ποιεί ο ελβετικός στρατός. Η συγκεκριμέ-
νη κάμερα, η οποία καταγράφεται στις
πρώτες πωλήσεις της ΤΗΕΟΝ SENSORS
σε πλατφόρμες, επιτρέπει στο πλήρωμα
την παρατήρηση στόχων υπό αντίξοες πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες και έντονους

κραδασμούς που προκαλούνται από την
κίνηση του οχήματος.

Η Αυστραλία, όπου η ΤHEON SEN-
SORS υπέγραψε αποκλειστική συνεργα-
σία με τη Force Ordnance για να είναι ο
διανομέας και ο τοπικός πάροχος των
ηλεκτρο-οπτικών προϊόντων της στην εν
λόγω ήπειρο, αναλαμβάνοντας από κοι-
νού την κατασκευή, συναρμολόγηση, δο-
κιμές και συντήρηση των προϊόντων TH-
EON SENSORS εντός των εγκαταστάσε-
ων της Lightforce Australia (LFA) στην
Αδελαΐδα. H THEON SENSORS συνεργά-
ζεται με την LFA για την επέκταση της
σειράς θερμικών προϊόντων και στον εμ-
πορικό τομέα, στοχεύοντας συγκεκριμέ-
να στη μεγάλη αγορά των κυνηγών.

«Η αναπτυξιακή δυναμική που καταγρά-
φει την περίοδο αυτή η εταιρεία οφείλεται
στη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στον
τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Έχουμε
αυξήσει κατακόρυφα τον αριθμό των μηχα-
νικών μας, έχουμε αυξήσει και διευρύνει τη
σχεδίαση νέων προϊόντων σε νέες κατηγο-
ρίες, όπως όργανα νυχτερινής όρασης στον

πολιτικό τομέα, θερμικά όργανα για συστή-
ματα πυρασφάλειας, ενώ δίνουμε έμφαση
σε νέες μεγαλύτερες πλατφόρμες και στη
δυνατότητα διασυνδεσιμότητας όλων των
προϊόντων μας», συμπληρώνει ο κ. Κλέαρ-
χος Σαρικάκης, Design & Development Di-
rector της THEON SENSORS.

«To πρώτο τετράμηνο της χρονιάς βρί-
σκει τη ΤΗΕΟΝ SENSORS με το καλύτερο
δυνατό ξεκίνημα. Όχι μόνο γιατί τα νέα
συμβόλαια υπερβαίνουν τα 30 εκατ. ευ-
ρώ, αλλά και γιατί η εταιρεία έχει ανα-
δειχθεί νικήτρια μέσα από δύσκολες δια-
γωνιστικές διαδικασίες σε πολύ απαιτητι-
κές αγορές σε διεθνές επίπεδο. Σύντομα
η THEON SENSORS, σε συνεργασία με
τον Όμιλο EFA GROUP στον οποίο ανήκει,
θα είναι σε θέση να ανακοινώσει αποτε-
λέσματα από τέσσερις νέους διαγωνι-
σμούς στην Ευρώπη», αναφέρει ο κ. Phi-
lippe Mennicken, Business Develop-
ment Director της ΤΗΕΟΝ SENSORS.

Η THEON SENSORS είναι παγκοσμίως
αναγνωρισμένη κατασκευάστρια εται-
ρεία ηλεκτροπτικών συστημάτων νυχτε-
ρινής όρασης που χρησιμοποιούνται για
την άμυνα και την ασφάλεια σε περισσό-
τερες από 55 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η
ανάπτυξη και η παραγωγή των συστημά-
των γίνεται στην Αθήνα, ενώ οι παγκό-
σμιες επιχειρηματικές δραστηριότητές
της υποστηρίζονται από πέντε θυγατρι-
κές στη Γερμανία, στις ΗΠΑ, στα Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αρα-
βία στη Σιγκαπούρη, με εγκαταστάσεις
συμπαραγωγής στη Μέση και την Άπω
Ανατολή. 

H THEON SENSORS είναι μέλος του
Ομίλου EFA GROUP (www.theon.com).

Νέες πωλήσεις της ΤΗΕΟΝ SENSORS 
σε Βόρεια - Νότια Αμερική, Βόρεια Αφρική, Ευρώπη και Αυστραλία, που ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ

Θερμικό όργανο THERMIS. Προσάρτημα Νυχτερινής Όρασης DAMΩΝ

URANIA:
Ψηφιακή κάμερα
ημέρας και νύχτας 
που εφαρμόζεται σε
οχήματα και πλατφόρμες



Επιτέλους... σήμα
Την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη δράση «Λευκές Περιοχές» ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τη δράση «Λευκές πε-
ριοχές» 160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς που βρίσκονταν εκτός τηλεο-
πτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε αυτή δωρεάν και για διάστημα οκτώ
ετών με μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία.

Ο νόμος
«Η εφαρμογή του νέου πτω-
χευτικού νόμου ισούται με
κατάργηση της προστασίας
της α’ κατοικίας και θα οδη-
γήσει νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις στην απώλειά της
και μάλιστα με διαδικασίες
fast track», τονίζει ο πρό-
εδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος
Καββαθάς. «Το 81% των επι-
χειρήσεων της εστίασης
βρίσκεται σε κίνδυνο με τον
νέο πτωχευτικό νόμο», δια-
μηνύει ο πρόεδρος.

Περίεργο κλίμα
Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει τα ενδότερα της κυ-

βέρνησης για να αντιληφθεί ότι η σχέση μεταξύ Μα-

ξίμου και υπουργείου Υγείας είναι ιδιαίτερη. Γκρί-

νιες υπήρξαν για την εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-

πής Εμβολιασμών να μην εμβολιάζονται με το

σκεύασμα της AstraZeneca οι κάτω των 60. Ευλόγως

κάποιοι στο μεγάλο κτίριο χαρακτήρισαν τη συγκε-

κριμένη εισήγηση βόμβα στα θεμέλια της επιχείρη-

σης εμβολιασμού.

Ενστάσεις
Λίγο προτού ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές,

η «σύγκρουση» των δύο υποψήφιων κοινοπραξιών

για την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας οδού κορυφώ-

νεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο κοινο-

πραξίες που διεκδικούν τη σύμβαση παραχώρησης

της Εγνατίας οδού και των τριών κάθετων οδικών

αξόνων -ιδιωτικοποίηση που εκτιμάται ότι θα απο-

φέρει στο Δημόσιο 1,5 δισ. ευρώ- υπέβαλαν μεταξύ

τους ενστάσεις, η μία κατά της άλλης.

Πολλή φιλολογία για τα drones

Α
ν κάτι πάει καλά στην τουρκική αμυντική βιο-
μηχανία, αυτό είναι η παραγωγή των μη
επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, με χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα τα περίφημα TB2 Bayra-
ktar, τα οποία συνεχώς κερδίζουν έδαφος στη διεθνή
αγορά. Τα συγκεκριμένα drones έχουν αποδείξει την
αξία τους στο πεδίο της μάχης, όπως στις συγκρού-
σεις του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ενώ έχουν κερδίσει
την εμπιστοσύνη και άλλων χωρών, με στόχο να τα

εντάξουν στο οπλοστάσιο των ενόπλων δυνάμεών
τους, ενώ φαίνεται ότι όλο το καθεστώς Ερντογάν
έχει επικεντρωθεί σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τον
ρόλο που μπορούν να παίξουν ως εργαλείο διπλωμα-
τίας. Όπως γράφει η «Wall Street Journal», τα φτηνά
τουρκικά drones -χρηστικά και αξιόπιστα- αλλάζουν
τα πεδία της μάχης και τις γεωπολιτικές ισορροπίες,
όπως άλλαξε τους πολέμους το σοβιετικό Καλάσνι-
κοφ τον 20ό αιώνα.
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T
α εγκλήματα είχαν πάντα κάτι που τρα-
βούσε τον κόσμο. Υπάρχουν εγκλήματα
στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίας

που μένουν βαθιά χαραγμένα στη μνήμη. 
Ο Παναγιώτης Φραντζής γνώρισε τη Ζωή όταν
εκείνη ήταν ακόμη μαθήτρια λυκείου. Μια μέ-
ρα ένας άνδρας που έψαχνε για γραμματόσημα
σε κάδο απορριμμάτων ανακάλυψε τη τεμαχι-
σμένη σορό της 18χρονης. 
Τον χειμώνα του 1995 εντοπίστηκαν τα τεμαχι-
σμένα πτώματα δύο ιερόδουλων από τον
22χρονο Αντώνη Δαγκλή, άτομο με εξαιρετικά
ταραγμένη παιδική ηλικία. 
Σενάριο ταινίας θυμίζει ο θάνατος του αρχι-
μανδρίτη Άνθιμου Ελευθεριάδη. Ο ιερωμένος
έπεσε νεκρός στα σκαλιά του σπιτιού του από
τις σφαίρες της ερωμένης του Κάτιας Γιαννα-
κοπούλου. 
Ο μεγάλος λαϊκός συνθέτης Άκης Πάνου απέ-
φευγε τα φώτα της δημοσιότητας καθ’ όλη τη
διάρκεια της καριέρας του. Η 19χρονη κόρη
του Ελευθερία είχε σχέση με έναν άνδρα έντε-
κα χρόνια μεγαλύτερό της. Ο Πάνου δεν ενέ-
κρινε ποτέ αυτήν τη σχέση και έφτασε στο έγ-
κλημα. 
Ο Μανώλης Δουρής έβγαινε στα κανάλια ζη-
τώντας να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού του.
Ο εξάχρονος γιος του είχε βρεθεί νεκρός και
κακοποιημένος σεξουαλικά σε μια μάντρα από
τον ίδιο τον πατέρα, σοκάροντας κάθε σώφρο-
να άνθρωπο. 
Ο 24χρονος φοιτητής Νομικής Θεόφιλος Σεχί-
δης σκότωσε μέσα σε μια μέρα τον πατέρα του,
τη μητέρα του, τη γιαγιά του, την αδελφή του
και έναν θείο του ακούγοντας Τσαϊκόφσκι. 
Η Μαρία Σαμπανιώτη είχε κάνει δώρο στους
γείτονές της ζύμη για τηγανόψωμα, την οποία
και έφαγαν. Τα τηγανόψωμα όμως αποδείχτη-
κε ότι περιείχαν παραθείο. 
Κατακρεουργημένο με 21 μαχαιριές βρήκε η
οικιακή βοηθός του τον διάσημο ηθοποιό Νίκο
Σεργιανόπουλο τον Ιούνιο του 2008. 
Μια 14χρονη μαθήτρια και μια 28χρονη μητέρα
δύο παιδιών ήταν τα θύματα των σατανιστών
της Παλλήνης. 
Η αποστροφή και η απέχθεια για τον «παγωμέ-
νο» δράστη κυριαρχούν στο κοινό για το έγ-
κλημα στα Γλυκά Νερά. Η τιμωρία πρέπει να
είναι ανάλογη του σοκ που προκάλεσε.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το σοκ 
στην κοινή γνώμη

anetnews24@gmail.com 



Γ
ια να ξέρετε, επειδή γράφονται και λέ-
γονται πολλά για τον Γιώργο Παπανδρέ-
ου και το ενδεχόμενο υποβολής υποψη-

φιότητάς του για την αρχηγία του ΚΙΝ.ΑΛ., δεν
τα ασπάζομαι. Το ποιον θα στηρίξει, τελικά, ο
ΓΑΠ είναι ένα ζήτημα που έχει ενδιαφέρον, αλ-
λά ο ίδιος δεν πιστεύω ότι επιθυμεί επιστροφή
του στην ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Ο ρό-
λος που διεκδικεί ο Γιώργος έχει σχέση περισ-
σότερο με την αποκατάσταση της υστεροφημίας
του. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν να έχει μια θέση
σε ένα ευρύτερο σχήμα συνένωσης της Κεντρο-
αριστεράς. Όλα τα υπόλοιπα του φαίνονται μι-
κρά… Δεν τον ενδιαφέρει να είναι πρόεδρος
του τρίτου ή του τέταρτου κόμματος στη Βου-
λή… Νομίζω με αντιλαμβάνεστε!

Στη Μασαχουσέτη μοιράζουν
λεφτά σε εμβολιασθέντες  
Ό,τι μπορούν κάνουν για να πείσουν τον
κόσμο να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊ-
ού. Ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Μα-
σαχουσέτης, Τσαρλς Μπέικερ, ανακοί-
νωσε ότι από την 1η Ιουλίου θα τεθεί εν
ισχύι λοταρία με κέρδη ενός εκατομμυ-
ρίου δολαρίων ή και 300.000 δολαρίων
σε υποτροφίες κολεγίου! Όλοι όσοι
έχουν εμβολιασθεί θα μπορούν να εγ-
γραφούν στην ιστοσελίδα του κυβερνεί-
ου και να κερδίσουν τα χρήματα που
προσφέρει η λοταρία «Mass VaxMil-
lions». Άντε να παίρνουμε ιδέες κι εδώ,

στην Ελλάδα… 

Κάτι πρέπει να γίνει με 
την κόρη της Καρολάιν
Παράκληση προς την κυβέρνηση, προκειμέ-
νου το ποσό των 300.000 ευρώ με τα οποία εί-
χαν επικηρυχθεί οι «δολοφόνοι» της Καρο-
λάιν να δοθούν σε ιδρύματα και στην οικογέ-
νεια της αδικοχαμένης 20χρονης μητέρας,
απευθύνει ο Γιάννης Καλλιάνος. Ο βουλευ-
τής της Ν.Δ. ζητά από την κυβέρνηση το ποσό
αυτό να μοιραστεί σε ιδρύματα για ορφανά
παιδιά. Παράλληλα, ζητά ένα μέρος αυτών να
δοθεί και στην οικογένεια της Καρολάιν,
προκειμένου η άτυχη 11 μηνών Λυδία, η
οποία, δίχως να αντιλαμβάνεται ακριβώς τι
συμβαίνει, είδε τον πατέρα της να δολοφονεί
τη μητέρα της, να «μεγαλώσει χωρίς να της
λείψει τίποτα», όπως χαρακτηριστικά λέει ο
Καλλιάνος.

Ο Σημίτης ετοιμάζει 
νέα παρέμβαση

Είναι να μην πάρει φόρα… Ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Κώστας Σημίτης, μετά τις παρεμβάσεις του
για τα εθνικά ζητήματα που πρόσφατα προκάλε-
σαν την οργή του Κώστα Καραμανλή, μαθαίνω ότι
ετοιμάζει και νέα παρέμβαση, η οποία θα έχει
σχέση με την οικονομία. Αναμένεται, δηλαδή, να
δώσει συμβουλές για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέ-
σω αρθρογραφίας, φαντάζομαι, στον αγαπημένο
του όμιλο…
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Θα είναι ή όχι 
υποψήφιος ο ΓΑΠ; 

Τα παιδιά της 
Σοσιαλδημοκρατίας  
Θα συναντηθούν, μαθαίνω, την Κυριακή 27 Ιουνίου
στον ίδιο χώρο, προκειμένου να συμμετάσχουν
στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Κινήσεων
Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία.
Η συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο «Σερά-
φειο» του Δήμου Αθηναίων και θα ξεκινήσει με
την ομιλία του γραμματέα των «Κινήσεων» Μιχάλη
Χάλαρη, ενώ στο τέλος των εργασιών της Συνδιά-
σκεψης θα γίνει η εκλογή της Συντονιστικής Επι-
τροπής και του νέου γραμματέα της «Κίνησης».
Παπανδρέου, Γεννηματά, Διαμαντοπούλου, Αν-
δρουλάκης, Λυκούδης, Μαργαρίτης, Χρυσόγονος,
Σαχινίδης, Καλογήρου, Χρυσόγελος έχουν προ-
σκληθεί να μιλήσουν για τη Σοσιαλδημοκρατία…

Ο Μπάμπης δεν ήταν και
τόσο καλός ηθοποιός  
Δύο αποκαλύψεις που τώρα μπορώ να γράψω για
τον Μπάμπη, τον δολοφόνο της Καρολάιν. Ο πρώ-
τος άνθρωπος που σοκαρίστηκε με τη συμπεριφο-
ρά του 32χρονου ήταν ο πρώτος αστυνομικός που
μπήκε στο διαμέρισμα. 
Τον έλυσε και το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο
Μπάμπης ήταν ένα τηλέφωνο, να πάρει στη 
δουλειά του να πει ότι δεν θα πάει. 
Το γεγονός ότι ήταν νεκρή η γυναίκα του πάνω στο
κρεβάτι δεν τον ένοιαζε ιδιαίτερα - ήθελε να ειδο-
ποιήσει τη δουλειά του! Το δεύτερο πράγμα που
σόκαρε τον αστυνομικό ήταν ότι, χωρίς να ερωτη-
θεί, ο Μπάμπης από μόνος του είπε: «Μπήκαν από
το παραθυράκι της αποθήκης, στο υπόγειο. Ήταν
ανοικτό». Δεν θέλει και πολύ για να καταλάβει
ένας έμπειρος αστυνομικός ότι κάτι δεν πάει 
καλά…

Οι δείκτες βελτιώνονται… 
Κατά 12 θέσεις βελτιώθηκε τη διετία 2019-2020 η
κατάταξη της Ελλάδας στον διεθνή δείκτη αντα-
γωνιστικότητας (παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνι-
στικότητας - World Competitiveness Yearbook),
με βάση τα στοιχεία που εκδίδει σε ετήσια βάση
το Institute for Management Development (IMD)
της Ελβετίας. Η Ελλάδα κατατάσσεται το 2021
στην 46η θέση, από την 49η θέση το 2020 και την
58η θέση το 2019. Σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
όσον αφορά στους επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα
έχει βελτιώσει τη θέση της συγκριτικά με το 2019:
Στην «Οικονομική Αποδοτικότητα» κατά 8 θέσεις,
στην 52η από την 60ή στην «Κυβερνητική Αποτε-
λεσματικότητα». Επίσης, κατά 8 θέσεις, στην 52η
από την 60ή, στην «Επιχειρηματική Αποτελεσμα-
τικότητα». Κατά 14 θέσεις, στην 44η από την 58η
και στις «Υποδομές» κατά 2 θέσεις, στην 39η από
την 41η. Κάτι γίνεται…

Για να ξέρετε, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο
Σαββίδης θέλει να ξεφορτωθεί το Open και διάφο-
ρα άλλα όμορφα που ακούγονται και γράφονται.
Ούτε το έχει πουλήσει ούτε θα το πουλήσει στον Νί-
κο Κοκλώνη ή στον Δημήτρη Μάρη, όπως έχει διαρ-
ρεύσει. Το μόνο που παίζει αυτήν την περίοδο είναι
να πάρει την Τρέμη για το κεντρικό δελτίο ειδήσε-
ων. Αυτό ήταν μια παλιά σκέψη, που επανέρχεται
ξανά στο προσκήνιο. Αυτά γνωρίζω και μένω εδώ…
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Το εποπτικό όργανο της Ε.Ε. και ο Ανδρέας Γεωργίου
Οι περιπέτειές του δεν έχουν τέλος, έντεκα χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του
στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., στην κρίσιμη περίοδο των «Greek Statistics», την αξιοπιστία των οποίων ο ίδιος
αποκατέστησε με τις ενέργειές του. Δεν ξέρω αν είχε δίκιο ή άδικο, πάντως επί χρόνια ταλαι-
πωρήθηκε στα δικαστήρια, με την κατηγορία ότι «φούσκωσε» τα ελλείμματα και οδήγησε τη
χώρα στα μνημόνια. Τρεις φορές δικάστηκε γι’ αυτόν τον λόγο, όμως όλες οι κατηγορίες απορ-
ρίφθηκαν. Τελικά, ο πρώην πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ανδρέας Γεωργίου τοποθετήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανεξάρτητη Αρχή που εποπτεύει το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύ-
στημα (ESGAB - European Statistical Governance Advisory Board), σε ό,τι αφορά την ορθή
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Κώδικα Πρακτικής. Μπορείς να το πεις και προσωπι-
κή δικαίωση για τον ίδιο. 

Περί κυβερνητικών
αεροσκαφών…  

Έχουμε ήδη τρία και θα πάρουμε και τέ-
ταρτο. Όμως, όπως ακούω, δεν θα επιβα-
ρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, κα-
θότι θα το πάρουμε ως αντιστάθμισμα από
την αγορά των 18 Rafale. Όπως έγινε και
με το ένα από τα Embraer, που αποκτήθη-
κε ως αντιστάθμισμα για την αγορά των
ιπτάμενων ραντάρ. Επίσης, πάλι τρία θα
έχουμε, καθότι ένα από τα παλιά θα που-
ληθεί - τα έχει «φάει» τα ψωμιά του…
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Μεγαλεία στη 
Θεσσαλονίκη…
Συνάντηση με τον Αμερικανό παραγωγό
της Millennium Media, Robert Van Nor-
den, και τον διευθυντή Παραγωγής της
κινηματογραφικής ταινίας του Χόλι-
γουντ που ξεκινάει γυρίσματα στη Θεσ-
σαλονίκη, Δημήτρη Καμπά, είχε πριν
από λίγες ημέρες ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας. Παρουσία του τομεάρχη
Τουρισμού Αλέξανδρου Θάνου, ο κ. Τζι-
τζικώστας και οι εκπρόσωποι της χολι-
γουντιανής εταιρείας συζήτησαν τις λε-
πτομέρειες των γυρισμάτων, που θα γί-
νουν εξ ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη
και στην ευρύτερη περιοχή, όπως στο
Δέλτα Αξιού, την Περαία, αλλά και στον
χώρο όπου τους επόμενους μήνες θα
αρχίσει η κατασκευή των κινηματογρα-
φικών στούντιο της εταιρείας στη Θέρ-
μη. Τα γυρίσματα της ταινίας στη Θεσσα-
λονίκη θα αρχίσουν σε δύο εβδομάδες,
με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Αντόνιο
Μπαντέρας και άλλους αστέρες του Χό-
λιγουντ, καθώς και Έλληνες ηθοποιούς.
Η ταινία δράσης θα έχει τίτλο «Barracu-
da». Το project είναι περίπου 20 εκατ.
ευρώ και, αν όλα πάνε καλά με το πρώτο
φιλμ, τότε κάθε χρόνο θα γυρίζονται δύο
ταινίες, ενώ θα επιταχυνθούν και οι δια-
δικασίες της επένδυσης για το «χτίσιμο»
των στούντιο στη Θέρμη. 

E
ντυπωσιακή εκδήλωση διοργάνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε συ-
νεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ιονίων Νήσων, με θέ-
μα «40 χρόνια Ιόνια Νησιά στην Ενωμένη Ευρώπη: Το όνειρο - Η πραγματι-

κότητα - Το αύριο». Η εκδήλωση έγινε στην Κέρκυρα, στο ιστορικό κτίριο των Ανα-
κτόρων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, στην Αίθουσα του Θρόνου, εκεί
όπου έλαβαν χώρα συναντήσεις εργασίας και δεξιώσεις κατά τη Σύνοδο Κορυφής
του 1994.

Η εκδήλωση είχε διαδικτυακό χαρακτήρα, με συμμετοχές Ευρωπαίων αξιωμα-
τούχων και κυβερνητικών στελεχών, όπως ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. Μαργαρίτης
Σχοινάς, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αλλά και φυσικές συμμετοχές, όπως ο υφυ-
πουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιος Στύλιος, ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας και πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Ε.Ε. Απόστολος
Τζιτζικώστας, η βουλευτής Νομού Ηλείας και πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επι-
τροπής Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής Διονυ-
σία Αυγερινοπούλου και ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εται-
ρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Δημήτρης Σκάλκος.

Η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, πρώην αντι-
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέδειξε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα
των Ιονίων Νήσων από την ιστορική διαδρομή τους ως γέφυρα Ανατολής και Δύ-
σης έως τον ρόλο τους από το 1981 ως κομμάτι της Ελλάδας που εντάχθηκε στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Το
... 
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40 χρόνια Ιόνια Νησιά 
στην Ενωμένη Ευρώπη

11

Μαύρο καλοκαίρι προβλέπω για
τον «κύριο MLS». Εντός των
επομένων εβδομάδων θα πρέπει
να βρει μετρητά ή στρατηγικό
επενδυτή, για να μην προκληθεί
πιστωτικό γεγονός. Στην πιάτσα
κυκλοφορεί ότι τον έχουν εγκα-
ταλείψει άπαντες και πάει βουρ
για πιστωτικό γεγονός. Το σχέ-
διο με τα vouchers για τάμπλετ
και λάπτοπ του προγράμματος
«Ψηφιακή Μέριμνα» για μαθη-
τές και φοιτητές έμεινε στα χαρ-
τιά. Για την ακρίβεια, πήγε «κου-
βά» και κανένας παίκτης της
αγοράς δεν είναι διατεθειμένος
να βοηθήσει ταμειακά την εται-
ρεία.

LOCK
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Η
Σύνοδος των ηγετών της «Συμμαχίας»

στις 14 Ιουνίου 2021 στις Βρυξέλλες

εξελίχθηκε σε ένα ατέλειωτο ανατολίτι-

κο παζάρι, με τις ΗΠΑ αλλά και τη Γαλλία να τα δί-

νουν όλα προκειμένου να τραβήξουν τον «άσωτο

υιό του ΝΑΤΟ» από την επιρροή της Ρωσίας.

Έτσι, ο Ερντογάν, που είναι μετρ στο ανατολίτικο

παζάρι, κατάφερε να δώσει ελάχιστα και κυρίως

να πάρει περισσότερα.

Στο ζήτημα της Λιβύης, όπου η Γαλλία απαιτούσε

την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, ο Ερντογάν

κατάφερε να βγει η εν λόγω ρήτρα από το προσχέδιο

του ανακοινωθέντος του ΝΑΤΟ. Έτσι, και οι μισθοφό-

ροι παραμένουν στη Λιβύη και η Τουρκία συνεχίζει

τις χοντρές μπίζνες, καθώς οι τουρκικές εξαγωγές

στη Λιβύη αυξήθηκαν το πρώτο πεντάμηνο του 2021

επί προσωρινής λιβυκής κυβέρνησης κατά 67% (dai-

lysabah.com, 15/6/2021).

Μάλιστα, η συνάντηση Ερντογάν - Μακρόν κατα-

δεικνύει ότι σιγά σιγά η Γαλλία προσαρμόζει τις θέ-

σεις της στις απαιτήσεις των γαλλικών τραπεζών που

διατηρούν στενούς δεσμούς με την Τουρκία, ούσες

εκτεθειμένες στην καταρρέουσα τουρκική οικονομία

με 26 δισ. δολάρια (capital.gr, 23/3/2021). Ταυτόχρο-

να, Μακρόν και Ερντογάν φαίνεται ότι τα βρίσκουν σε

Λιβύη και Συρία, ενώ ο Ερντογάν συμφώνησε ώστε το

ΝΑΤΟ να εμπλακεί στο Σαχέλ (παράγραφος 75 του

ανακοινωθέντος), μιας και οι Γάλλοι έχουν πάει για

μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι στο Μάλι.

Αλλά και ο δήθεν σκληρός Μπάιντεν φαίνεται να

υπέκυψε στην «τουρκική γοητεία», καθώς στην ιδιαίτε-

ρη συνάντησή του με τον Ερντογάν από τις δηλώσεις

του προέδρου των ΗΠΑ προκύπτει ότι η συνάντηση

ήταν παραγωγική και θετική. Και όλα αυτά, βεβαίως,

προκειμένου να ρυμουλκήσει αποφασιστικά την Τουρ-

κία πίσω στο ΝΑΤΟϊκό «μαντρί». Έτσι, στο ανακοινωθέν

του ΝΑΤΟ των 14.405 λέξεων ο Μπάιντεν «έκανε γαρ-

γάρα» τα διάφορα που έλεγε για τους S-400.

Ταυτόχρονα, η «Συμμαχία» επισημαίνει τα ΝΑΤΟϊ-

κά προσαρμοσμένα μέτρα εγγύησης της ασφάλειας

της Τουρκίας (παράγραφος 34 του ανακοινωθέντος),

καθώς και το γεγονός ότι μέρος της Βαλιστικής Πυ-

ραυλικής Άμυνας του ΝΑΤΟ «Ballistic Missile De-

fence (BMD)» είναι εγκατεστημένο στην Τουρκία (πα-

ράγραφος 43 του ανακοινωθέντος).

Καθώς το ζήτημα του Αφγανιστάν φιγουράρει στις

παραγράφους 18 και 19 του ανακοινωθέντος, η Άγκυ-

ρα πρότεινε να αναλάβει την ασφάλεια του διεθνούς

αεροδρομίου της Καμπούλ «Hamid Karzai», με την

Ουάσιγκτον να «τσιμπάει» στο ζήτημα αυτό, με αποτέ-

λεσμα Μπάιντεν και Ερντογάν να βρουν κοινό τόπο.

Αλλά, βεβαίως, επειδή οι Τούρκοι τίποτε δεν κάνουν

στο τζάμπα, δήλωσαν διά στόματος Ακάρ ότι η δήθεν

προσφορά τους για τη φύλαξη του αεροδρομίου της

Καμπούλ θα γίνει εκ μέρους τους, εφόσον υπάρξει η

ανάλογη πολιτική και οικονομική υποστήριξη, συμ-

περιλαμβανομένης και της επιμελητείας (dai-

lysabah.com, 8/6/2021). Δηλαδή και «την πίτα ολάκε-

ρη και τον σκύλο χορτάτο» θέλει πλέον ο σουλτάνος.

Στο ζήτημα του Προσφυγικού η Άγκυρα έφερε το

ΝΑΤΟ στα μέτρα της, αφού η παράγραφος 53 τού ως

άνω κοινού ανακοινωθέντος του ΝΑΤΟ επιβραβεύει

την Τουρκία για τη δήθεν «φιλοξενία εκατομμυρίων

Σύρων προσφύγων». Αυτό σημαίνει πλέον ότι ανοίγει

ο δρόμος για την Άγκυρα να πάει ταμείο στην Ε.Ε., απ’

όπου ζητά 6 δισ. ευρώ για το Προσφυγικό.

Επιπλέον, ενώ το ανακοινωθέν στις παραγράφους

1, 21, 31, 32, 35 και 38 αναφέρεται στη ρήτρα του άρ-

θρου 5 που προβλέπει στρατιωτική συνδρομή σε πε-

ρίπτωση επίθεσης κατά μέλους του ΝΑΤΟ, εντούτοις

δεν κάνει μνεία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού

υπέρ της Ελλάδας σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης

κατά της πατρίδας μας, συνεχίζοντας την πολιτική του

Πόντιου Πιλάτου.

Το άκρον άωτον της υποκρισίας προκύπτει από την

παράγραφο 2 του ανακοινωθέντος, όπου τονίζεται ότι

το ΝΑΤΟ εγγυάται «την ατομική ελευθερία, τα ανθρώ-

πινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δι-

καίου», την ώρα που ανέχεται τον Ερντογάν, ο οποίος

έχει γεμίσει τις φυλακές της Τουρκίας με χιλιάδες

πολιτικούς του αντιπάλους.

Στην ίδια παράγραφο του ανακοινωθέντος επιση-

μαίνεται ότι η «Συμμαχία» υπερασπίζεται τη «θεμε-

λιωμένη σε κανόνες διεθνή τάξη» - «rules-based in-

ternational order». Τώρα πώς συμβιβάζεται αυτό με

την ανοχή του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας, η οποία έχει

καταλάβει το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, μόνο ο γενικός γραμματέας της «Συμμα-

χίας» Γενς Στόλτενμπεργκ ίσως θα μπορούσε να μας

το εξηγήσει.

του
Νότη Μαριά

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

Ανατολίτικο παζάρι για να μείνει 
ο Ερντογάν στο «μαντρί» του ΝΑΤΟ 

Η
θέσπιση αντικινήτρων για τους αρνητές
του εμβολίου του Covid-19 βρίσκει τα όριά
της σε συνταγματικούς κανόνες, όπως εί-

ναι, π.χ., το δικαίωμα για εργασία (άρθρο 22, παρ. 1
Συντ.), η ελευθερία της εργασίας ως συστατικό της
οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.)
κ.ο.κ. Το ίδιο ισχύει και για την ερμηνεία διατάξε-
ων της κοινής νομοθεσίας, οι οποίες περιέχουν
γενικές και αόριστες ρήτρες, όπως σε σχέση με τη
συνδρομή (ή μη) σπουδαίου λόγου για καταγγελία
σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Σε όλα αυτά
πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η συνταγμα-
τική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ.
δ’ Συντ.), ιδίως με τη μορφή της απαίτησης οι πε-
ριορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων των
αρνητών του εμβολιασμού να μην είναι υπέρμε-
τροι, να μην υπερβαίνουν, δηλαδή, το αναγκαίο μέ-
τρο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού
(προστασία της υγείας).

Σύμφωνα με όσα διαβεβαιώνουν οι κυβερνή-

σεις, στηριγμένες στις εκτιμήσεις των αρμόδιων
επιστημόνων (ιατρών κ.λπ.), η πανδημία είναι ένα
φαινόμενο προσωρινό, που αναμένεται να ελεγχ-
θεί με την επίτευξη ενός επιπέδου («τείχος») ανο-
σίας στον γενικό πληθυσμό μέσω των μαζικών εμ-
βολιασμών αλλά και με την αναμενόμενη έλευση
πιο αποτελεσματικών φαρμάκων στο επόμενο διά-
στημα. Κατά συνέπεια, μέτρα τα οποία δεν έχουν
παροδικό αλλά μόνιμο χαρακτήρα, όπως, π.χ., η
απόλυση εργαζομένων είτε στον ιδιωτικό είτε στον
δημόσιο τομέα από θέσεις εργασίας οι οποίες συ-
νεπάγονται κατ’ ανάγκη συγχρωτισμό με το ευρύ
κοινό και άρα ενέχουν αυξημένους κινδύνους με-
τάδοσης από αμφότερες τις πλευρές, πρέπει να
θεωρούνται κατά κανόνα ως μη αναγκαία και άρα
αντισυνταγματικά. Θα μπορούσαν, αντιθέτως, να
θεωρηθούν ως καταρχήν συνταγματικοί περιορι-
σμοί με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, όχι μεγα-
λύτερη από τη διάρκεια της πανδημίας, όπως, π.χ.,
η θέση σε κατάσταση αργίας ή διαθεσιμότητας με

δραστική μείωση αποδοχών ή η μετακίνηση σε άλ-
λη, μη εκτεθειμένη σε επαφή με μεγάλο αριθμό
ανθρώπων, θέση εργασίας εντός της ίδιας επιχεί-
ρησης ή οργανισμού, έστω και αν τούτο κατ’ απο-
τέλεσμα συνεπάγεται επίσης απώλεια αποδοχών
για τον εργαζόμενο (π.χ., εφημερίες, υπερωρίες
κ.ο.κ.).

Σε κάθε περίπτωση, πάγια παραδοχή των σχετι-
κών δικαστικών αποφάσεων είναι ότι τέτοιοι πε-
ριορισμοί πρέπει να επιβάλλονται με διάταξη τυπι-
κού νόμου ή κανονιστικής πράξης ερειδόμενης σε
τυπικό νόμο. Επομένως, οι δημόσιες δηλώσεις
σχετικά με το θέμα αυτό από τον πρωθυπουργό και
κορυφαίους υπουργούς κατά το τελευταίο διάστη-
μα δεν εισφέρουν ούτε στην αντιμετώπιση της
πανδημίας ούτε στην επίτευξη της απαιτούμενης
ασφάλειας δικαίου. Σε ένα κοινοβουλευτικό πολί-
τευμα ο φυσικός χώρος συζήτησης και λήψης
αποφάσεων για τέτοια κρίσιμα θέματα είναι η
Βουλή και όχι τα ΜΜΕ.

Συνταγματικοί οι περιορισμοί όσο διαρκεί η πανδημία

του
Κώστα 

Χ. Χρυσόγονου 

Καθηγητής 
Συνταγματικού 

Δικαίου, πρώην
ευρωβουλευτής
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Μ
ετά την ομολογία της δολοφονίας της Καρο-
λάιν από τον σύζυγό της, η οποία προέκυψε
έπειτα από 8ωρη ανάκριση, οδηγώντας για τη

δουλειά μνήμες ανασύρθηκαν άθελά μου και έκαναν
τα μάτια μου να βουρκώσουν. Προσπαθούσα να τις
απωθήσω, κάτι που μου είναι γενικά πολύ εύκολο με
τα χρόνια, άλλωστε είχα μπροστά μου ένα όμορφο κα-
λοκαιρινό πρωινό Παρασκευής και ένα τριήμερο.

Όμως, όση προσπάθεια κι αν κατέβαλα, οι εικόνες
ήταν εκεί. Οι δικές μου αλλά και οι δικές της. Γιατί και
τις δικές της δικές μου τις είχα κάνει 40 μέρες σχεδόν.

Εκείνη δεν πρόλαβε να ζήσει. Της πήρε και την τε-
λευταία ανάσα της. Εμένα μου χαρίστηκε δύο φορές.
Με άφησε και πήρα την τελική απαραίτητη ανάσα.
Υπήρξα, λοιπόν, διπλά τυχερή. Διπλά τυχερή μέσα
στην ατυχία μου, αφού δύο ήταν τα περιστατικά στα
οποία βρέθηκα στη θέση της Καρολάιν. Γιατί υπήρξαν
και άλλα που ήμουν σε διαφορετική.

Στον καναπέ του σαλονιού την πρώτη φορά με ένα
μαξιλάρι και όλο το βάρος του σώματός του επάνω

μου. Τη δεύτερη στο κρεβάτι με τυλιγμένη τη ζώνη της
ρόμπας στον λαιμό μου. Και δεν θα έκανα καθόλου
αναφορά στις παραπάνω λεπτομέρειες, αν στη μια εξ
αυτών, που αφορά στο πρώτο περιστατικό, δεν είχαν
χαραχτεί στη μνήμη μου οι σκέψεις που κατέκλισαν
αστραπιαία το μυαλό μου. Και οι οποίες αφορούσαν
στα παιδιά μου που κοιμόντουσαν στα δωμάτιά τους.

Η τρελή σκέψη εκείνων των δευτερολέπτων, που
μου φάνηκαν αιώνας, ήταν να… κάνω ησυχία. Να μη
βγάλω κιχ. Να μην ακουστώ. Να μην ξυπνήσουν τα
παιδιά έτσι ώστε -κι εδώ γίνεται ακόμη πιο τρελό- εγώ
όταν πεθάνω -γιατί ήμουν σίγουρη ότι «έφευγα» και
δεν θα μου χαριζόταν αυτή η τελευταία ανάσα- εκεί-
νος να κάνει αυτό που έκανε ο γνωστός μας πλέον
Μπάμπης.

Να το παρουσιάσει σαν ατύχημα και να συνεχίσει με
τα παιδιά μας. Γιατί του είχα εμπιστοσύνη. Ήταν πανέ-
ξυπνος, θα τα κατάφερνε και τα παιδιά δεν θα έχαναν
και τον μπαμπά τους. Λίγο ακόμη, το ένιωθα και θα τε-
λείωνε το μαρτύριο. Υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος

μετρά παράξενα, αντίστροφα. Είναι απίστευτη η διαύ-
γεια πνεύματος που μας κατακλύζει πριν από το τέλος.

Εγώ ήμουν τυχερή, μικρή μου Καρολάιν. Αλλά δια-
βάζοντας όλα αυτά για το δικό σου μαρτύριο, σκεπτό-
μενη τους αγαπημένους σου που άφησες πίσω σου,
νιώθω ότι κάτι σου χρωστώ. Γιατί η ιστορία σου κοινο-
ποιήθηκε λόγω της τραγικής της έκβασης. Τη δική μου
την αποσιώπησα από όλα τα αγαπημένα μου πρόσω-
πα. Από όλους τους δικούς μου ανθρώπους, έχοντας
την εσφαλμένη εντύπωση ότι τους προστατεύω.

Ας μη φτάσουμε να γίνουμε πρώτη είδηση στο Πα-
νελλήνιο. Γιατί τα καλά παιδιά με τα αγγελικά πρόσω-
πα, που κοιτούν με λατρεία τις/τους συντρόφους τους
και κρατιούνται τρυφερά από το χέρι, είναι η μία ανά-
γνωση της ζωής. Η άλλη είναι να παίρνουμε τη ζωή στα
χέρια μας, να παίρνουμε ανάσες και να προχωρούμε.

ΥΓ.: Το κείμενο για ευνόητους λόγους δεν έχει υπο-
γραφή. Τα στοιχεία της γράφουσας το κείμενο εί-
ναι στη διάθεση της «Political».

Εργασιακό νομοσχέδιο: Η αντιπολίτευση 
συνεχίζει να υπερασπίζεται το παρελθόν

του
Στράτου
Γ. Σιμόπουλου

Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης, 
ηλεκτρολόγος
μηχανικός, 
πρώην Γενικός 
Γραμματέας 
Δημοσίων  Έργων

Ε
δώ και δύο χρόνια, τόσο μέσα στη Βουλή
όσο και έξω από αυτήν διαδραματίζεται το
ίδιο έργο. Από τη μία πλευρά, έχουμε την

κυβέρνηση να φέρνει νομοσχέδια κινούμενα
στους άξονες της λογικής και της κανονικότητας
και από την άλλη την αντιπολίτευση να «σηκώνει
τα λάβαρα του πολέμου» μέσα στη Βουλή ή στο
πεζοδρόμιο, με τους διαδηλωτές να είναι στην
πλειονότητά τους επαγγελματικά συνδικαλιστικά
στελέχη ή να ανήκουν σε έναν σκληρό κομματικό
πυρήνα.  

Οι πολίτες δεν ακολουθούν, αφήνοντας μόνο το
ΚΚΕ και τους συνοδοιπόρους του στον ΣΥΡΙΖΑ να
κραυγάζουν για χούντα, αντιδημοκρατικό κατή-
φορο, μένος για το δημοκρατικό κεκτημένο κ.λπ.

Η κοινωνία, όμως, γνωρίζει ότι δεν αποτελούν
κανονικότητα: 

• Η παράλυση της χώρας από μια οργανωμένη
μειοψηφία στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

• Η παρακώλυση του απόπλου ενός πλοίου με
300 επιβάτες από μια χούφτα συνδικαλιστές.

•  Η κήρυξη ως παράνομης μιας απεργίας και
μετά η επαναπροκήρυξή της από το δευτεροβάθ-
μιο ή το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.

•  Η αδυναμία να συγκληθεί το τακτικό συνέδριο
της ΓΣΕΕ. 

Γι’ αυτό αντιδρά θετικά όταν νομοθετείται, στις
απεργίες, στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας να
εργάζεται ως ελάχιστο όριο το 33% ή να υπάρχει
αστική ευθύνη για όσους παρακωλύουν το δι-
καίωμα στην εργασία ή να θεσπίζεται η ψηφιακή

καταγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Η οξεία αντίδραση στο νομοσχέδιο προέρχεται

από όσους έχουν πάρει «εργολαβικά» την υπερά-
σπιση των εργαζομένων.

Όπως, όμως, έγινε και για το περιβάλλον, έτσι
και στα δικαιώματα των εργαζομένων, η κυβέρνη-
ση τους «ξεδοντιάζει» πολιτικά με φιλεργατικές
διατάξεις. Έρχομαι τώρα στο θέμα της διευθέτη-
σης του χρόνου εργασίας, αιχμή του δόρατος της
αντιπολίτευσης, με βάση την προνομιακή θέση του
εργοδότη απέναντι στον εργαζόμενο. 

Πραγματικά, σε κάποιο βαθμό έχουν δίκιο. Είναι
όμως κάτι που συμβαίνει και σήμερα, και έρχεται

το ψηφισθέν νομοσχέδιο να την περιορίσει με την
ψηφιακή κάρτα εργασίας, που θα είναι συνδεδε-
μένη με το σύστημα «Εργάνη». Παράλληλα, μάλι-
στα, αναβαθμίζεται και η Επιθεώρηση Εργασίας.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για νομοσχέδιο που δη-
μιουργεί ευέλικτες σχέσεις εργασίας και δεν έχει
σχέση η διευθέτηση με τις υπερωρίες, οι οποίες
αυξάνονται στον μέσο όρο της ΕΕ. Όλες του οι
ρυθμίσεις είναι λογικές και κινούνται στο πλαίσιο
της κανονικότητας. Όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν
να ζουν από τη δουλειά τους θα το αγκαλιάσουν σε
μια χώρα που αναπτύσσεται με συνεχώς μειούμε-
νη ανεργία.

Εγώ ήμουν πιο… τυχερή από εσένα, Καρολάιν
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πρώην Υπουργός Εξωτερικών, πρώην Επίτροπος στην Ε.Ε.

Αισιόδοξος για την πορεία των ελλη-
νοτουρκικών σχέσεων αλλά και για
ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο εμ-
φανίζεται ο πρώην υπουργός Εξω-

τερικών και πρώην επίτροπος της Ελλάδας στην
Ε.Ε., Δημήτρης Αβραμόπουλος, αξιολογώντας
πολύ θετικά την πρόσφατη συνάντηση του πρω-
θυπουργού με τον κ. Ερντογάν. Ο έμπειρος πο-
λιτικός θεωρεί σημαντικό γεγονός το ότι η
Τουρκία ανοίγει -έστω και δειλά- την πόρτα της
Χάγης. Την ίδια ώρα σημειώνει με νόημα πως η
εξωτερική πολιτική δεν γίνεται κοιτώντας προς
τα μέσα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η κυβέρ-
νηση και ο πρωθυπουργός έχουν διατηρήσει
ένα ισχυρότατο πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο θα
πρέπει να αξιοποιήσουν για τις αναγκαίες με-
ταρρυθμίσεις. Ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει ότι
θα είναι παρών και για την κεντρική πολιτική
σκηνή, αφήνοντας να εννοηθεί πως ετοιμάζεται
για την υποψηφιότητά του στην Α’ Αθηνών. 

«Ισχυρότατο το πολιτικό 
κεφάλαιο της κυβέρνησης»
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Κύριε Αβραμόπουλε, εκτιμάτε και εσείς
πως θα περάσουμε ένα «ήσυχο καλοκαί-
ρι», συγκριτικά με την ένταση που παρα-
τηρήθηκε πέρυσι στο Αιγαίο;
Κυρία Κουτροκόη, είναι αλήθεια ότι τα τε-

λευταία δύο χρόνια εκδηλώθηκαν εντάσεις,
που οφείλονται στα νέα δεδομένα τα οποία
έχουν παρουσιαστεί στο εσωτερικό της
Τουρκίας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Στους γεωπολιτι-
κούς ανταγωνισμούς αλλά και στην πίεση
που προκαλούν στο εσωτερικό της γείτονος
μια σειρά από προβλήματα, κυρίως οικονο-
μικά αλλά και με την αύξηση της επιρροής
εθνικιστικών κύκλων που ασκείται στον κ.
Ερντογάν, ο οποίος έχει προβεί σε παραχω-
ρήσεις, προκειμένου να κρατήσει τη συνοχή
της κυβέρνησής του. Και όπως η ιστορία έχει
αποδείξει, πάντοτε οι ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις ετύγχαναν εκμετάλλευσης για εσωτερι-
κούς λόγους.

Έτσι, για περίπου 20 μήνες ζήσαμε δύσκο-
λες στιγμές, μερικές εκ των οποίων θα μπο-
ρούσαν να είχαν οδηγήσει ακόμα και σε ανοι-
χτή σύρραξη. Όλο αυτόν τον καιρό η Ελλάδα
κινήθηκε με ψυχραιμία και αποφασιστικότη-
τα.  Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι, μετά και
τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και την
εγκατάσταση ενός άμεσου διαύλου επικοι-
νωνίας, αρχίζει όχι μόνον η εκτόνωση, αλλά
και η επιστροφή σε ένα σταθερότερο κλίμα
διαλόγου με τους γείτονές μας, στο πλαίσιο
το οποίο ορίζουν οι μοναδικές πραγματικές
διαφορές, που δεν είναι παρά η οριοθέτηση
των θαλάσσιων ζωνών, με πρώτη εκείνη της
ΑΟΖ.

Φαίνεται, τελικά, ότι ο διάλογος απομα-
κρύνει την ένταση και την αντιπαράθεση.

Διάβαζα τη συνέντευξή σας στο «Βήμα»
της περασμένης Κυριακής, με τίτλο «Ώρα
να λιώσει ο πάγος». Τελικά, έλιωσε ο πά-
γος; Δικαιώθηκαν η πρόβλεψη και η εκτί-
μησή σας;
Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν έστει-

λε ένα μήνυμα, ότι ο ειλικρινής, άμεσος διά-
λογος και η επιδίωξη της συνεργασίας με την
Τουρκία σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος εί-
ναι απαραίτητα στοιχεία για την επανεκκίνη-
ση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και, το κυ-
ριότερο, για τη δημιουργία ενός πιο αισιόδο-
ξου ορίζοντα. Είχα πράγματι επισημάνει ότι
επιτυχία για τη συγκεκριμένη συνάντηση θα
ήταν να λιώσει ο πάγος, να ανταλλαχθούν
απόψεις με ειλικρίνεια και να βρούμε εκείνα
τα σημεία επαφής τα οποία θα οδηγήσουν
σταδιακά στην εμπέδωση αμοιβαίας εμπι-
στοσύνης μεταξύ των δύο μερών. Και νομίζω
ότι αυτό έγινε. Η σχέση Μητσοτάκη - Ερντο-
γάν ξεκίνησε, σας θυμίζω, καλά πριν από δύο
χρόνια και όλοι ευχόμαστε να συνεχίσει και
στο μέλλον. Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, χει-
ρίζεται με ψυχραιμία, ρεαλισμό και υπευθυ-

νότητα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είμαι
βέβαιος ότι η νηφάλια αυτή διαχείριση συνέ-
βαλε καθοριστικά στην εκτόνωση της έντα-
σης σε πρώτη φάση και στη δημιουργία ενός
θετικού κλίματος, με πρώτο άμεσο αποτέλε-
σμα την αποφυγή προκλητικών κινήσεων
από την πλευρά της Τουρκίας στο άμεσα επό-
μενο χρονικό διάστημα.

Ισχυριζόμαστε παραδοσιακά πως έχουμε
το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Αν εί-
ναι έτσι, κύριε πρόεδρε, γιατί έχω την αί-
σθηση πως φοβόμαστε την προσφυγή στη
Χάγη;
Η σημαντικότερη προϋπόθεση για να πε-

ράσουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μια
νέα, πιο παραγωγική εποχή, είναι, όπως ανέ-
φερα, ο διάλογος. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διε-
θνές Δίκαιο είναι οδηγός. Και η Ελλάδα αυτόν
το δρόμο ζητάει να ακολουθήσει και η Τουρ-
κία. Είναι, άλλωστε, προς όφελος και των γει-
τόνων μας, αν και εφόσον μένουν συνεπείς
στη στρατηγική ευρωπαϊκού προσανατολι-
σμού τους. Το γεγονός ότι από την πλευρά της
Τουρκίας ανοίγει δειλά η πόρτα της Χάγης εί-
ναι, θεωρώ, ένα θετικό σημείο για συζήτηση.
Εκτιμώ ότι μπορούμε να ανοίξουμε ένα κε-
φάλαιο έντιμης διπλωματίας, στη βάση της
ειλικρίνειας και του αμοιβαίου οφέλους, χω-
ρίς δημόσιες δηλώσεις, που μοναδικό στόχο
έχουν να απευθυνθούν στο εσωτερικό των
χωρών. Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται κοι-
τώντας προς τα μέσα. Και, όταν ασκείται κατ’
αυτόν τον τρόπο, είναι συνήθως όπως η ιστο-
ρία έχει αποδείξει: επιζήμια.

Θεωρείτε πως ξεπεράστηκε το μεγαλύτε-
ρο κομμάτι της πανδημίας και τώρα οι
ανησυχίες θα στραφούν περισσότερο στις

οικονομικές παρενέργειές της;
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα κράτη

κλήθηκαν να διαχειριστούν μια πρωτοφανή
υγειονομική κρίση ταυτόχρονα με τις οικονο-
μικές της συνέπειες. Όσον αφορά στην Ελλά-
δα, θεωρώ ότι ανοίγεται μπροστά μας ένα αι-
σιόδοξο μέλλον. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε
υποδειγματικά τόσο την υγειονομική κρίση
όσο και τις κοινωνικές και οικονομικές συνέ-
πειες που αυτή επέφερε. Κινήθηκε γρήγορα
και αποτελεσματικά, καταφέρνοντας να ελα-
χιστοποιήσει τη ζημιά σε μισθούς και εισο-
δήματα και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα
κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο
παραγωγικός κορμός της χώρας μας, λοιπόν,
ενισχύθηκε. Η Ελλάδα τα κατάφερε καλά.
Δεν είναι τυχαίο το τεράστιο ενδιαφέρον που
παρουσιάζουν οι διεθνείς επενδυτές για την
Ελλάδα ούτε τα εύσημα που κατά καιρούς
μάς έχουν δώσει οι διεθνείς οργανισμοί για
την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Επι-
πλέον, ας μην ξεχνάμε ότι οι πόροι του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης αποτελούν ισχυρό πυλώνα
για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και
την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της
χώρας. Αφήνοντας, πλέον, σταδιακά πίσω
μας μια περίοδο ανησυχίας, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έχει πια την ιστορική ευκαιρία να
συνθέσει το αφήγημα της νέας Ελλάδας,
προχωρώντας σε μια βαθιά πολιτική αλλαγή,
με έντονα τα πατριωτικά και κοινωνικά χαρα-
κτηριστικά.

Με τη μεγάλη πολιτική εμπειρία που έχε-
τε, πιστεύετε πως το κυβερνητικό σχήμα
χρειάζεται αλλαγές; Ή μήπως ακόμα και
διορθώσεις στο μοντέλο της διακυβέρ-
νησης; 
Κατ’ αρχάς, θέλω να τονίσω, για ακόμη μία

φορά, πως το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρ-
νησης είναι ανέπαφο και ισχυρότατο. Σήμερα
είναι η καλύτερη στιγμή για να κάνει η Ελλά-
δα μεταρρυθμιστικά άλματα σε όλους τους
τομείς. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός
χαίρουν της εμπιστοσύνης της κοινής γνώ-
μης - περισσότερο από ποτέ. Σύμφωνα με τα

στοιχεία του ΟΟΣΑ, έχει ανακτηθεί σε σημαν-
τικό βαθμό η εμπιστοσύνη των πολιτών στο
κράτος και στους θεσμούς του, λόγω της επι-
τυχημένης διαχείρισης, από μέρους της κυ-
βέρνησης, των τελευταίων κρίσεων. Συνε-
πώς, το μοντέλο διακυβέρνησης που έχει
επιλέξει να εφαρμόσει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης δουλεύει. Και δουλεύει πολύ καλά. 

Σας έχω ακούσει να λέτε πως ο πολιτικός
είναι και ο δημόσιος λόγος που εκφράζει.
Προσωπικά θα αρκεστείτε στις δημόσιες
παρεμβάσεις ή σκέφτεστε την επιστροφή
μέσα και από τη -φημολογούμενη-υπο-
ψηφιότητά σας στην Α’ Αθηνών;
Πράγματι, ο δημόσιος λόγος ενός πολιτι-

κού δεν συνοδεύεται και με δημόσιο αξίωμα.
Στην πολιτική υπάρχεις όταν το θέλει η κοι-
νωνία των πολιτών, η οποία αυτή -σε τελευ-
ταία ανάλυση- αξιολογεί και κρίνει την πολι-
τική χρησιμότητά σου. Είχα πει, λίγο πριν να
επιστρέψω στην Ελλάδα, ότι πρόθεσή μου εί-
ναι να επανέλθω, πάντα με την έγκριση της
κοινωνίας, στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Και αυτό θα είχε γίνει, εάν είχε συμπέσει το
τέλος της θητείας μου με τις εκλογές, που,
όπως όλοι θυμόμαστε, επρόκειτο να γίνουν
τον Οκτώβριο του 2019. Και, για να μη βρεθεί
η Ελλάδα χωρίς επίτροπο για κοντά οκτώ μή-
νες, εάν είχα παραιτηθεί για να συμμετάσχω
στις εκλογές του Ιουλίου του 2019, εγώ και ο
πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αποφασίσα-
με -και πολύ ορθά- να παραμείνω στις Βρυ-
ξέλλες.

Με την επιστροφή μου άρχισα την ανα-
διοργάνωση του πολιτικού μου γραφείου, με
σκοπό να είμαι και πάλι παρών. 

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη

«
«To Ταμείο Ανάκαμψης, 
ισχυρό θεμέλιο για 
την οικονομία του μέλλοντος
- Μεσαία τάξη και νέοι, 
οι πιο ευνοημένοι» 

«Άρχισα την αναδιοργάνωση
του πολιτικού μου γραφείου,
με σκοπό να είμαι 
και πάλι παρών»
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χοντας ανέβει όλα τα «σκαλοπά-
τια» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο
Νίκος Ταγαράς, πλέον ως υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος, μιλάει στην «Ρ» για
την τέχνη του εφικτού στην πολιτική, καθώς
και για την απόφασή του να αριστεύσει ως
φοιτητής στο Πολυτεχνείο. 

Επιπλέον, δίνει απαντήσεις για το πότε θα
τελειώσει η ταλαιπωρία των πολιτών στις Πο-
λεοδομίες και για το πώς θα ωφεληθούν αυ-
τοί από τις πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις. 

Βρισκόμαστε εν όψει της πολύ σημαντι-
κής εκταμίευσης από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Τι ποσό αναμένεται να δοθεί στις
επονομαζόμενες πολεοδομικές - χωρο-
ταξικές μεταρρυθμίσεις; 
Η χρηματοδότηση για τις πολεοδομικές

μεταρρυθμίσεις και τις εμβληματικές αστι-
κές αναπλάσεις που έχουμε εντάξει στο Τα-
μείο Ανάκαμψης αναμένεται να αγγίξει συ-
νολικά περίπου το μισό δισεκατομμύριο ευ-
ρώ. Πρόκειται για χρήματα που θα δημιουρ-
γήσουν θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση
θα «γεννήσουν» εισόδημα. 

Μπορείτε να μας εξηγήσετε με ποιον τρό-
πο θα «γεννηθεί» αυτό το εισόδημα στους
πολίτες; 
Μέσω των μεταρρυθμίσεων που είναι σε

εξέλιξη αυτή την περίοδο, χαράσσουμε τον
δρόμο για έργα που θα ωφελήσουν πολλα-
πλασιαστικά όλη την κοινωνία. Με τα επονο-
μαζόμενα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, που
έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό
επιχειρούμε. Να βάλουμε κανόνες και τάξη
σε όλη τη χώρα, για να ξέρουμε άπαντες τι
χρήσεις γης και ποιους συντελεστές δόμησης
έχουμε. Όπως και με τα Ειδικά Πολεοδομικά
Σχέδια για την ανάπτυξη ιδιαίτερων περιοχών.
Μεγάλες μεταρρυθμίσεις αποτελούν και οι
Μελέτες για τις Ζώνες Υποδοχή Συντελεστή
Δόμησης, οι Μελέτες Οριοθέτησης Οικισμών,
όπως και οι Μελέτες Χαρακτηρισμού δημοτι-
κών οδών. Προσθέτω τις μεγάλες εμβληματι-
κές αστικές αναπλάσεις που σχεδιάζουμε και
εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα έχετε
όλη την εικόνα για το πώς ο πολίτης θα επω-
φεληθεί στην καθημερινότητά του. 

Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός
σας; 
Τα έργα που σας ανέφερα αποτελούν τον

στρατηγικό σχεδιασμό μας, διότι όλα τα έργα
που θα υλοποιηθούν εξαρτώνται από αυτόν
τον σχεδιασμό που θα προβλέπει τι επιτρέ-
πεται, με τι όρους δόμησης και πού, σε ένα
καθαρό περιβάλλον, χωρίς ταλαιπωρίες, χω-
ρίς εμπλοκές, χωρίς καθυστερήσεις, για να
βοηθήσουμε τον εν δυνάμει επενδυτή να μην
εγκαταλείψει το όραμα και την προσπάθειά
του. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε
επενδύσεις όπως στο παρελθόν. 

Αλήθεια, μιας και το αναφέρετε, εύλογα οι
πολίτες αναρωτιούνται πότε επιτέλους θα
τελειώσει η ταλαιπωρία τους στις Πολεο-
δομίες για την έκδοση των οικοδομικών
αδειών;
Η ταλαιπωρία πολιτών, μηχανικών, επεν-

δυτών ακόμη και των ίδιων των Υπηρεσιών
Δόμησης θα τελειώσει μια για πάντα με την
πλήρη μετάβαση από τη συμβατική στην ψη-
φιακή εποχή. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα βή-
ματα. 

Ποια είναι η εικόνα σήμερα; 
Σήμερα, οι άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά

και αυτός ο τρόπος είναι μια πολύ σημαντική
μεταρρύθμιση που είχαμε ετοιμάσει από το
2014, η οποία ως διαδικασία συνεχώς εξε-
λίσσεται. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε διεκ-
περαιωνόταν παλιά με χαρτιά, φακέλους και
μετακινήσεις, τώρα γίνεται άυλα, καθώς μέ-
σω του μηχανικού της επιλογής του ο πολίτης
έχει τη δυνατότητα να υποβάλει όλα τα δι-
καιολογητικά για την έκδοση της οικοδομι-
κής του άδειας. 

Αυτό και μόνο είναι αρκετό για να λύσει το
πρόβλημα; 
Σας απαντώ ευθέως πως αυτό μόνο δεν

φτάνει και δεν λύνει το πρόβλημα. Όμως ως
Πολιτεία, με αυτή την κυβέρνηση, έχουμε
μπει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή και η
επόμενη κίνηση είναι να ψηφιοποιηθούν και
τα παλαιά στοιχεία που βρίσκονται σε έγχαρ-
τη μορφή, δηλαδή οι παλιές άδειες, σχέδια,
εγκρίσεις και ό,τι εν γένει αφορά το παλιό
κτιριακό απόθεμα. 

Δηλαδή με την ψηφιοποίηση θα τελει-
ώσει οριστικά η ταλαιπωρία των πολιτών;
Με την ψηφιοποίηση, μία άδεια, μια μετα-

βίβαση ακινήτου, μια έγκριση δανείου αντι-
λαμβάνεστε ότι θα γίνεται χωρίς μετακινή-
σεις, ταλαιπωρία, καθυστερήσεις. Έχουμε
δουλειά μπροστά μας, ωστόσο το 90% από τον
συνολικό φάκελο μιας άδειας δεν χρειάζεται

στην
Άννα Καραβοκύρη

Ως φοιτητής 
δεν μου έλειψε
η διασκέδαση

ΝIΚΟΣ ΤΑΓΑΡAΣ
Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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πλέον χαρτί. Θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε
ως διαδικασία και το υπόλοιπο 10%. Ήδη, να
προσθέσω, αυτήν τη στιγμή μέσα από το Τε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδος λειτουργούν
ψηφιακές πλατφόρμες για την ηλεκτρονική
έκδοση οικοδομικών αδειών, για την Ηλε-
κτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, για τη ρύθμιση
τακτοποίησης αυθαιρέτων. Όλες οι ψηφια-
κές πλατφόρμες στο τέλος θα διασυνδεθούν
μεταξύ τους και θα είναι στη διάθεση του
πολίτη. Τότε ναι, θα έχουμε πει οριστικό αν-
τίο στην ταλαιπωρία. 

Δεδομένου ότι είστε ένας άνθρωπος που
έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στην
ελεύθερη αγορά ως πολιτικός μηχανι-
κός, γνωρίζετε από πρώτο χέρι ποιες εί-
ναι οι στρεβλώσεις και τα προβλήματα
του κλάδου. Τι μέριμνα λαμβάνετε;
Θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες για να

απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Στρεβλώ-
σεις υπάρχουν πολλές, και αυτές ακριβώς
αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά. Αφορούν
την έλλειψη καθαρού περιβάλλοντος, τά-
ξης στον χώρο. Με ρωτούν πολύ συχνά
«έχω αυτό το χωράφι, μπορώ να φτιάξω
εκεί αυτό που σκέφτομαι;». Η αλήθεια είναι
ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περι-
πτώσεων δεν είναι καθαρό τι μπορεί να
φτιάξει. Αυτό είναι μείζον πρόβλημα και
δεν το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Διότι
όταν ο άλλος έρχεται και σε ρωτά μια και
δυο και τρεις φορές τι μπορεί να χτίσει, πού
μπορεί να επενδύσει και δεν παίρνει σαφή
απάντηση, τότε φεύγει. 

Το βασικό πρόβλημα σε αυτό που μας πε-
ριγράφετε ποιο είναι; 
Είναι πρόβλημα που δεν έχουμε ακόμη

ολοκληρωμένο Κτηματολόγιο, όμως ως κυ-
βέρνηση επιταχύνουμε σημαντικά όλη τη

διαδικασία. Είναι πρόβλημα το ότι δεν έχου-
με ακόμη δασικούς χάρτες. Και αυτό το αντι-
μετωπίζουμε αποφασιστικά και συνάμα πο-
λύ προσεκτικά. Ήδη, για πρώτη φορά αναρ-
τήθηκαν οι δασικοί χάρτες για το σύνολο της
χώρας και βγήκαν στην επιφάνεια συσσω-
ρευμένα προβλήματα δεκαετιών! Διότι τώρα
φάνηκαν και οι στρεβλώσεις και οι εκκρε-
μότητες που υπήρχαν και τώρα θα χρει-
αστούν και οι σχετικές ρυθμίσεις που φέρ-
νουμε για να επιλυθούν ζητήματα και ιδιο-
κτησιακά και χαρακτηρισμού. Όλα αυτά τα
γνωρίζουμε και είμαστε αποφασισμένοι να
τα αντιμετωπίσουμε, ώστε όλη η χώρα να εί-
ναι αποτυπωμένη ψηφιακά και με ακρίβεια.
Και κρατήστε αυτό το εξής πολύ σημαντικό:
Η εφαρμογή του σχεδίου στον χώρο με τους
καινούριους σχεδιασμούς θα είναι μονοσή-
μαντη και δεν θα χωρεί διαφορετικές μετα-
φράσεις!

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για την
αρχιτεκτονική κληρονομία, θα ήθελα να
μας πείτε ποιοι είναι οι στρατηγικοί σας
στόχοι για την προστασία της. 
Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρο-

νομιάς αποτελεί μία από τις πλέον σημαντι-
κές μας προτεραιότητες. Έχουμε καταρτίσει
και ήδη υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο στρα-
τηγικό σχέδιο με κεντρική φιλοσοφία: «Δια-
σώζουμε, προστατεύουμε, αξιοποιούμε».
Για παράδειγμα, για το μείζον θέμα της συν-
τήρησης και αποκατάστασης των διατηρητέ-
ων κτιρίων, προωθούμε τη χρηματοδότηση
του Προγράμματος «Διατηρώ» από το νέο
ΕΣΠΑ 2021-2027. Φιλοδοξούμε να δώσου-
με ζωή σε παραδοσιακούς οικισμούς και
ιστορικά κτίρια, μεριμνώντας ταυτόχρονα
για τη δημόσια ασφάλεια. Με αυτό το πνεύ-
μα ακριβώς, από κοινού με το υπουργείο
Πολιτισμού, πριν από λίγους μήνες νομοθε-
τήσαμε για τα επικίνδυνα ετοιμόρροπα κτί-
ρια. Θεσπίσαμε διαδικασίες-εξπρές, έτσι
ώστε να λαμβάνονται γρήγορα αποφάσεις
και ό,τι μπορεί να διασωθεί, να αποκαθίστα-

ται και ό,τι δεν μπορεί να διασωθεί και εγκυ-
μονεί κινδύνους να κατεδαφίζεται με συνο-
πτικές διαδικασίες. 

Μιας και το θέσατε, ένα άλλο μεγάλο ζή-
τημα είναι αυτό των εγκαταλελειμμένων
κτιρίων. Τι θα κάνετε γι’ αυτά; 
Αυτήν τη στιγμή επεξεργαζόμαστε σχέ-

διο νόμου με το οποίο θα ενεργοποιείται
και ο ιδιωτικός τομέας και θα «λύνονται» τα
χέρια των δήμων, ώστε να μπορούν να
αξιοποιούν όσα κτίρια έχουν αρχιτεκτονι-
κό ενδιαφέρον. Στη φιλοσοφία μας είναι
και να αποκαθιστάς το πλούσιο κτιριακό
απόθεμα και να αποσύρεις ό,τι δεν μπορεί
να αποκατασταθεί, το οποίο τελικά ζημιώ-
νει το δομημένο περιβάλλον, άρα και τη
ζωή των πολιτών σε καθημερινό επίπεδο.
Άρα, στόχος μας είναι να αναδείξουμε την
αρχιτεκτονική μας κληρονομιά, απαλλάσ-
σοντάς την ταυτόχρονα από ό,τι την υπο-
βαθμίζει και την ασχημαίνει.

Αν δεν κάνω λάθος, ως φοιτητής είχατε
λάβει αρκετές υποτροφίες. Ήσασταν τό-
σο επιμελής και άριστος φοιτητής; 
Αγαπώ αυτό που επέλεξα να σπουδάσω

και έτσι, και στον χώρο του Πολυτεχνείου
και αργότερα, στην επαγγελματική μου δρα-
στηριότητα ως πολιτικός μηχανικός, αφιέ-
ρωνα πολλές ώρες στο διάβασμα. Επίσης,
ασχολούμουν πολύ και με τον αθλητισμό, εί-
χα την τύχη να βρίσκομαι σε όμορφες παρέ-
ες και μπορώ να πω ότι δεν μου έλειψε η
διασκέδαση. 

Και πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε με
την πολιτική;
Με την πολιτική ασχολήθηκα όταν βρι-

σκόμουν στην αρχή της επαγγελματικής μου
διαδρομής ως πολιτικός μηχανικός, επειδή
αισθανόμουν την ανάγκη να μοιραστώ έναν
λόγο αληθινό, ρεαλιστικό, διότι δεν ήμουν –
και δεν είμαι– υπέρμαχος των υποσχέσεων
και της αποχής από την πραγματικότητα.

Επειδή ως χαρακτήρας ήμουν και παραμέ-
νω μετριοπαθής, με σεβασμό προς όλους,
ήθελα ο πολιτικός μου λόγος να αντιστοιχεί
στο έργο. Ανακοινώσεις δεν μου αρέσει να
κάνω, αν δεν έχω διασφαλίσει πρώτα ότι αυ-
τό που λέω μπορεί να γίνει. Μάλλον είμαι
υπέρμαχος της τέχνης του εφικτού.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η πολιτική είναι
η τέχνη του εφικτού. Για εσάς τι σημαίνει
ο όρος «πολιτική»; 
Για εμένα πολιτική σημαίνει ο χώρος, το

πεδίο, όπου μπορείς να εκφράζεσαι αληθι-
νά για αυτά που μπορείς να κάνεις. Πάντα,
να συμπληρώσω, έχοντας όραμα και ξεπερ-
νώντας αυτά που υπόσχεσαι. Πάντα πρέπει
να βλέπεις ψηλά και μακριά και ας μη φτά-
σεις ποτέ. Αλλά για να μπορείς να προσεγγί-
σεις τον στόχο σου πρέπει να έχεις όραμα,
για να κάνεις βήματα προς τα εκεί. Ποτέ δεν
είπα πολλά και δεν μου αρέσουν τα πολλά
λόγια. Έλεγα πάντα και λέω αυτά που μπο-
ρώ, χωρίς να σταματώ να βάζω στόχο το ιδα-
νικό. 

Και για την αγαπημένη σας Κορινθία ποιο
είναι το όραμά σας; 
Το όραμά μου είναι να συμβάλλω, από

όποια θέση κι αν βρίσκομαι, στη δημιουργία
έργων υποδομής. Μιλώ για έργα που σχετί-
ζονται και με το περιβάλλον και με την ανά-
πτυξη της περιοχής. Τέτοια είναι τα Τοπικά
Πολεοδομικά Σχέδια, έργα αποχετεύσεων
και βιολογικών καθαρισμών, φράγματα άρ-
δευσης, θέματα ύδρευσης, αντιπλημμυρικά
έργα, επίσης έργα αντιμετώπισης της διά-
βρωσης των ακτών κατά μήκος του Κοριν-
θιακού κόλπου, καθώς και έργα ανάδειξης
και αξιοποίησης της περιοχής ευρύτερα της
Διώρυγας της Κορίνθου. Και είναι σε εξέλι-
ξη μελέτες και έργα για όλα τα προηγούμενα
που ενδεικτικά σάς προανέφερα, διότι δεν
χωράνε σε μία συνέντευξη όλα όσα θα ήθε-
λα να σας πω για το όραμά μου για την Κο-
ρινθία...

«
«Το όραμά μου είναι να 
συμβάλλω, από όποια θέση κι
αν βρίσκομαι, στη δημιουργία
έργων υποδομής. Μιλώ 
για έργα που σχετίζονται και 
με το περιβάλλον και με την
ανάπτυξη της περιοχής»
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ΜΑΡIΑ ΣΥΡΕΓΓEΛΑ
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Β
ασικές παραμέτρους του εργασια-
κού νομοσχεδίου που αφορούν
την ισότητα των φύλων, αλλά και τη
μέριμνα για την εξίσωση των δι-

καιωμάτων των γονέων επεξηγεί, μιλώντας
σήμερα στην «Ρ», η υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη
Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια,
Μαρία Συρεγγέλα. Υπογραμμίζει ότι για πρώ-
τη φορά θεσμοθετείται άδεια πατρότητας,
εκτός της άδειας μητρότητας, ενώ εξηγεί ότι η
επιδοτούμενη μέσω ΟΑΕΔ γονική άδεια
διάρκειας έως τεσσάρων μηνών θα προβλέ-
πει επίδομα ίσο με τον νομοθετημένο μισθό,
αλλά και με την αναλογία δώρων εορτών και
επιδόματος αδείας.

«Υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που απα-
γορεύει την απόλυση εργαζομένου ή τις δυ-
σμενείς διακρίσεις εις βάρος του, επειδή ζή-
τησε ή έκανε χρήση άδειας ή διευκόλυνσης
για οικογενειακές ανάγκες», υπογραμμίζει
ακόμα επεξηγώντας τις δικλείδες ασφαλείας
που προβλέπονται, προκειμένου εργοδότες
να μην κάνουν κατάχρηση της ευελιξίας που
θα έχει στο νομοσχέδιο. 

Πριν από μερικές μέρες ακυρώθηκε, μετά
τον σάλο που προκλήθηκε, το περίφημο
συνέδριο για τη γονιμότητα. Γιατί προσέ-
φερε την αιγίδα της η Γ.Γ. Ισότητας των Φύ-
λων σε ένα συνέδριο, το οποίο, όπως είδα-
με από το τηλεοπτικό σποτ, είχε τουλάχι-
στον διαμφισβητούμενο περιεχόμενο;
Η θέση που έλαβα από την πρώτη στιγμή

σχετικά με το περιστατικό ήταν ξεκάθαρη.
Χωρίς υποσημειώσεις και περιθώρια παρερ-
μηνείας. Και η θέση αυτή είναι πως, σε ένα
δημοκρατικό κράτος, δεν νοείται να αμφι-
σβητείται με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίω-
μα των γυναικών να αποφασίζουν οι ίδιες για
το σώμα τους και τη ζωή τους. Κανένας δεν
θα αποφασίσει για αυτές, όπως και αντίστοι-
χα και για τους άνδρες, για το πότε και αν θα
τεκνοποιήσουν. 

Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων, όπως και κάθε κυβερνητικός φορέ-
ας, προσπαθεί να δίνει το «παρών» και να
στηρίζει όσο το δυνατόν περισσότερες δρά-
σεις που έχουν ως αφετηρία την ενημέρωση
και τη στήριξη των πολιτών. Λανθασμένα

Επιδοτούμενες 
άδειες σε γονείς με 
δικλείδες ασφαλείας

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr
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ωστόσο αναφέρεται πως η ΓΓΔΟΠΙΦ είχε
δώσει αιγίδα στο Συνέδριο. 

Από εκεί και πέρα, οι αντιδράσεις που
προκλήθηκαν με αφορμή το συνέδριο θα
πρέπει να έχουν και μία δεύτερη, πιο αισιό-
δοξη, ανάγνωση: εκείνη του ότι η ελληνική
κοινωνία είναι πιο ώριμη από ποτέ και έχει
πλέον μηδενική ανοχή σε ό,τι προσλαμβάνει
ως προσπάθεια αναπαραγωγής έμφυλων
στερεοτύπων και διακρίσεων. 

Το ζήτημα της δημογραφικής πολιτικής
έχει τεθεί πολλές φορές και από τον ίδιο
τον πρωθυπουργό. Ποιες είναι οι πολιτι-
κές που προωθούνται για να στηρίξουν τα
νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά, με δεδο-
μένα τα εμπόδια;
Η επίλυση του δημογραφικού βρίσκεται

ανάμεσα στις προτεραιότητες που έχει θέ-
σει από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση.
Όχι τυχαία άλλωστε προχώρησε στη δημι-
ουργία ενός επιτελικού φορέα σε κεντρικό
επίπεδο, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με
τη χάραξη, τον συντονισμό και την παρα-
κολούθηση μίας οριζόντιας και μακρο-
πρόθεσμης πολιτικής για την αντιμετώπι-
σή του. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, οι πολιτι-
κές για το δημογραφικό δεν εξαντλούνται
μόνο στα επιδόματα, αλλά συνδέονται τό-
σο με μέτρα για την εξισορρόπηση της
επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή,
όπως και με μέτρα για την ουσιαστική ισό-
τητα των φύλων.

Τις προηγούμενες μέρες κυρώθηκε το
Εργασιακό Νομοσχέδιο. Τι θα αλλάξει
πλέον στις άδειες που δικαιούνται οι γο-
νείς και των δύο φύλων;
Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο περιλαμ-

βάνει μία σειρά διατάξεων στον πυρήνα
των οποίων βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός
του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις
εργασιακές σχέσεις. Ανάμεσα στις τομές
που φέρνει βρίσκεται η θέσπιση νέων
αδειών για τους γονείς και φροντιστές,
όπως είναι η άδεια 14 ημερών για τους νέ-
ους πατέρες (άδεια πατρότητας) με αποδο-
χές. Παράλληλα, προβλέπεται, επιδοτού-
μενη, γονική άδεια 4 μηνών για κάθε γο-
νέα, η οποία μάλιστα θα προσαυξάνονται
στο διπλάσιο για τους μονογονείς. Οι εργα-
ζόμενοι επίσης θα μπορούν να απουσιά-
ζουν 2 ημέρες κατ’ έτος με αποδοχές για
λόγους ανωτέρας βίας, ενώ δίνεται και το
δικαίωμα σε κάθε γονέα για ευέλικτη μορ-
φή εργασίας (τηλεργασία, ευέλικτο ωρά-
ριο κτλ.) για συγκεκριμένο χρονικό διάστη-
μα, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι οι-
κογενειακές του ανάγκες. 

Ένα σημαντικό νέο στοιχείο είναι η επι-
δότηση της γονικής άδειας από τον
ΟΑΕΔ. Για πόσο διάστημα και σε τι ύψος

της αμοιβής των νέων γονέων θα είναι η
επιδότηση;
Η επιδότηση της γονικής άδειας από τον

ΟΑΕΔ και για τους δύο γονείς θα είναι για
δύο μήνες. Θα δίνεται επίδομα ίσο με το νο-
μοθετημένο μισθό, καθώς και με την αναλο-
γία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Η
άδεια θα δίνεται είτε συνολικά είτε τμηματι-
κά ή με ευέλικτες μορφές μέχρι το παιδί να
γίνει 8 ετών, ενώ θα μπορούν να την λάβουν
και οι θετοί και οι ανάδοχοι γονείς. 

Επίσης, επεκτείνεται η ειδική παροχή
προστασίας της μητρότητας του ΟΑΕΔ, που
μέχρι σήμερα δικαιούνται οι εργαζόμενες
του ιδιωτικού τομέα, και στις εργαζόμενες
του δημοσίου τομέα, οι οποίες υπάγονται
στην εργατική νομοθεσία. Την παροχή θα δι-
καιούνται, εκτός από τη φυσική μητέρα, η
θετή μητέρα καθώς και η γυναίκα που απο-
κτά παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης
μητρότητας.

Το νομοσχέδιο περιέχει και διατάξεις για
την ελαστικοποίηση της εργασίας για νέ-

ους γονείς. Δεν σας ανησυχεί ότι αυτό το
πλαίσιο μπορεί να επιτρέψει κατάχρηση
από ορισμένους εργοδότες;
Η δυνατότητα που δίνεται στους γονείς

μέσω του νέου εργασιακού νομοσχεδίου να
ζητούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
να εργάζονται με ευέλικτες μορφές εργα-
σίας, ώστε να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις
οικογενειακές τους ανάγκες προφανώς συ-
νοδεύεται και από ειδικές δικλείδες ασφα-
λείας.  Υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που
απαγορεύει την απόλυση εργαζομένου ή τις
δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος του, επειδή
ζήτησε ή έκανε χρήση άδειας ή διευκόλυν-
σης για οικογενειακές ανάγκες, ενώ με την
αντιστροφή του βάρους απόδειξης, ο εργο-
δότης πρέπει να αποδείξει ότι η απόλυση
έγινε για άλλους λόγους. 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραβιά-
σει αυτές τις υποχρεώσεις του προβλέπον-
ται διοικητικές κυρώσεις εις βάρος του και ο
εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στα δι-
καστήρια ζητώντας δικαστική προστασία και
αποζημίωση. 

Στο νομοσχέδιο ήρθε, παράλληλα, και η
κύρωση της Σύμβασης 190 του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας για την προστασία
εργαζόμενων από σεξουαλικές παρενο-
χλήσεις στον εργασιακό χώρο. Γιατί δεν
ήρθε αυτόνομα, αλλά ως υποσύνολο του
νομοσχεδίου;
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί, αλλά εξίσου

σημαντικοί λόγοι. Ο πρώτος σχετίζεται με
την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα αδια-
πέραστο πλέγμα προστασίας απέναντι στη
βία και στην παρενόχληση στην εργασία, όσο
πιο σύντομα γίνεται. Τα στοιχεία και τα μηνύ-
ματα που ήρθαν στην επιφάνεια, άλλωστε, με
αφορμή το ξέσπασμα του ελληνικού κινήμα-
τος #ΜeΤoo δεν αφήνουν περιθώρια αμφι-
βολίας σε κανέναν. Ο δεύτερος λόγος που
επέβαλε την άμεση κύρωση της Σύμβασης
190 της ILO, μέσα από το εργασιακό νομο-
σχέδιο, είναι πως με τον τρόπο αυτόν εξα-
σφαλίζεται και η ουσιαστική εφαρμογή των
όσων προβλέπει. Αν δεν ενσωματωνόταν στο
νομοσχέδιο, οι ρυθμίσεις της θα κατέληγαν
να βρίσκονται είτε αποσπασματικά σε διά-
φορα νομοθετήματα, είτε πουθενά. Μαζί με
τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου,
λοιπόν, και ιδίως τις ρυθμίσεις και τα μέτρα
που εφαρμόζουν τις επιταγές της σύμβασης
στην πράξη δημιουργείται με αυτόν τον τρό-
πο ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας
των εργαζομένων, γυναικών και ανδρών.

««Σε ένα δημοκρατικό κράτος, δεν νοείται 
να αμφισβητείται με οποιονδήποτε τρόπο 
το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν 
οι ίδιες για το σώμα τους και τη ζωή τους»
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Δ
εν υπάρχουν λόγια για να
περιγράψουν όσα αποκα-
λύπτονται από την κατάθε-
ση του γυναικοκτόνου -κα-

τά ομολογία του- πιλότου. Με προκλη-
τικό τρόπο και με εξηγήσεις άλλης
εποχής, ο 32χρονος μιλά για τα τελευ-
ταία πέντε μαρτυρικά λεπτά που πέρα-
σε στα χέρια του η άτυχη 20χρονη,
προτού πεθάνει. Η Καρολάιν πάλεψε
να κρατηθεί στη ζωή, αλλά ήταν τέτοιο
το μένος του, που δεν της άφησε κανέ-
να περιθώριο - δεν τον συγκράτησε
ούτε η παρουσία της μόλις 11 μηνών
κορούλας τους. 

Τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνο-
μίας καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς
του ότι… θόλωσε, γιατί τον πρόσβαλε,
λέγοντάς του «τι πατέρας είσαι εσύ;»,
καθώς όλα δείχνουν ότι ο πιλότος είχε
πάρει τις αποφάσεις του αρκετή ώρα
νωρίτερα και σχεδίασε βήμα - βήμα τις
κινήσεις του πριν και μετά την ειδεχθή
δολοφονία. Συγκλονιστικά ήταν και
όσα αποκάλυψε, μιλώντας στην ΕΡΤ
Βόλου, η δημοτική σύμβουλος Χαρί-
κλεια Θεοδώρου, η οποία γνώριζε τα
δύο παιδιά και τις οικογένειές τους,
τονίζοντας ότι στην Αλόννησο υπάρχει
ένα κλίμα «βουβαμάρας και σοκ»,
αφού όλοι είναι σοκαρισμένοι. Το πιο
τραγικό απ’ όσα είπε ήταν ότι η μάνα
της Καρολάιν πέθανε για άλλη μία φο-
ρά, όταν έμαθε την Πέμπτη το βράδυ
ότι αυτός που σκότωσε το παιδί της
ήταν ο άνθρωπος που εδώ και 38 ημέ-
ρες η ίδια στήριζε για όσα του είχαν
συμβεί! Ο γαμπρός της, που είχε το
θράσος να πέσει στην αγκαλιά της, λί-
γο πριν η Ασφάλεια τον «μαζέψει» για
να τον μεταφέρει από την Αλόννησο

(όπου είχε πάει στο μνημόσυνο της
Καρολάιν, για να παίξει μία ακόμη…
θεατρική σκηνή) στην Αθήνα. Μια μά-
να που, όπως υποστήριξε η κυρία Θεο-
δώρου, σαν κάτι να ήξερε, όταν έλεγε
ότι «δεν με νοιάζει ποιος τη σκότωσε.
Το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω». Σαν
μέσα της να ήξερε ότι δεν πρέπει να
παραδεχτεί τη φριχτή αλήθεια.

Mαρτυρίες
Στη μαμά της, σύμφωνα με τις μαρ-

τυρίες, η άτυχη Καρολάιν παρουσίαζε
μια τέλεια εικόνα γάμου έως την τε-
λευταία στιγμή, υποστηρίζει η κυρία
Θεοδώρου. Και προσθέτει: Απ’ ό,τι μά-
θαμε, μόνο σε μια φίλη της είχε εκμυ-
στηρευτεί τι της συνέβαινε!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
αντληθεί με τη βοήθεια της τεχνολο-
γίας αλλά και από τα όσα είπε, τελικά, ο
δράστης στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., όλα
ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας
10 Μαΐου. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπου-
λος, η Κάρολαϊν και η 11 μηνών κορού-

λα τους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο
σαλόνι της μεζονέτας της οδού Πανα-
γούλη. Στις 00.15 της Τρίτης 11 Μαΐου η
Καρολάιν αποφασίζει να ανέβει στη
σοφίτα. Ο 32χρονος πιλότος παρέμεινε
για λίγη ακόμα ώρα μαζί με τη μικρή
Λυδία στο σαλόνι. Στις 00.30, έχοντας
την κόρη του αγκαλιά, ανέβηκε και αυ-
τός στο δωμάτιο που βρίσκεται στο ψη-
λότερο σημείο του σπιτιού.

Η κατάσταση, απ’ ό,τι φαίνεται, για
περισσότερες από τρεις ώρες ήταν τε-
ταμένη. Λίγα λεπτά μετά τις 4 το πρωί
της Τρίτης 11 Μαΐου ο άντρας ξέφυγε
από κάθε έλεγχο. Το βιομετρικό ρολόι
της 20χρονης μητέρας αρχίζει να κα-
ταγράφει αυξημένους παλμούς στις
4.06 το πρωί της Τρίτης, γεγονός που
υποδηλώνει ότι ο Μπάμπης και η Κα-
ρολάιν άρχισαν τη συμπλοκή σώμα με
σώμα.

Οι παλμοί, όσο περνούσαν τα δευτε-
ρόλεπτα, αυξάνονταν, δηλώνοντας ότι
η Καρολάιν προσπαθούσε να αμυνθεί
από την επίθεση του συζύγου της, ο

οποίος την είχε ρίξει στο κρεβάτι και
προσπαθούσε να την πνίξει.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 4.11 το
πρωί, το smartwatch της Καρολάιν
σταμάτησε να καταγράφει σφυγμούς,
γεγονός που αποδεικνύει ότι η νεαρή
μητέρα δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή.

Μετά τη δολοφονία, ο Μπάμπης
έστησε το σκηνικό της ληστείας, με…
οδηγό όσα είχε πάθει ο εκπαιδευτής
του σε παλαιότερη επίθεση που είχαν
πέσει θύμα αυτός και η γυναίκα του!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρο-
νος είπε χαρακτηριστικά στους αστυ-
νομικούς: «Εκείνο το βράδυ τσακωθή-
καμε και πάλι. Τελευταία οι καβγάδες
μας ήταν συχνοί. Συνήθως για ασήμαν-
τα πράγματα της καθημερινότητας και
για το παιδί. Μου είπε να σηκωθώ και
να φύγω από το κρεβάτι. Ήταν σε έξαλ-
λη κατάσταση. Λίγο προτού βάλει το
παιδί στην κούνια, μου είπε ότι θα τα
μαζέψει και θα φύγει από το σπίτι. Θό-
λωσα. Και προσπάθησα, όπως ήταν πά-
νω στο κρεβάτι, να της κλείσω το στό-
μα, να μην τα λέει αυτά».

Ο δολοφόνος της Καρολάιν αποκάλυψε
στους αστυνομικούς πώς σκηνοθέτησε τη
ληστεία, με τα λόγια του να προκαλούν σοκ.
«Όταν κατάλαβα ότι είναι νεκρή, σκέφτηκα
το παιδί και τι θα γίνει αν πάω και εγώ φυ-
λακή. Και αποφάσισα να σκηνοθετήσω τη
ληστεία. Το σκυλί, για να γίνω πιο πειστι-
κός, το κρέμασα από το λουρί του. Την κάρ-
τα από την κάμερα την έβγαλα και την πέτα-
ξα στην τουαλέτα. Πήρα τηλέφωνο την
Αστυνομία και μετά δέθηκα πρόχειρα μό-
νος μου. Είχα κάνει πρόβα πώς θα δεθώ»,
φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Τα πέντε… λεπτά του τρόμου
Πώς η Αστυνομία ξετύλιξε
το κουβάρι της φρίκης
για το μοιραίο βράδυ 
στα Γλυκά Νερά

Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι
στην Αλόννησο από 
τις συνταρακτικές 
αποκαλύψεις
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Τι λέει
η ΕΛ.ΑΣ.

Σε επίσημες ανακοινώσεις προ-
χώρησε χθες η Αστυνομία. Οι ανα-
κοινώσεις ξεκίνησαν από τον διευ-
θυντή Ασφαλείας Πέτρο Τζεφέρη, ο
οποίος επισήμανε τη μεθοδικότητα
των αστυνομικών, που έχτισαν, όπως
είπε, σχέση εμπιστοσύνης με τον
σύζυγο του θύματος.

Ακολούθως, η διευθύντρια των
Εγκληματολογικών Εργαστηρίων
της ΕΛ.ΑΣ., Πηνελόπη Μηνιάτη,
αναφέρθηκε στην έρευνα που έγινε
από τα εργαστήρια: Για τα αποτυπώ-
ματα, το DNA, ακόμη και για την
προσπάθεια να δημιουργηθεί σκί-
τσο βάσει των περιγραφών του
Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Εξαι-
ρετικά κρίσιμη, είπε η κυρία Μηνιά-
τη, ήταν η έρευνα από την ψηφιακή
ανάλυση των δεδομένων, όπου προ-
έκυψαν σημαντικές αναντιστοιχίες
με τις καταθέσεις που είχε δώσει. 

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής του
Τμήματος Ανθρωποκτονιών κ. Χα-
σιώτης αναφέρθηκε στο ιστορικό
της υπόθεσης. Τα πρώτα κρίσιμα δε-
δομένα ήρθαν από τα Εργαστήρια
Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών, που έδειξαν ότι αιτία θανά-
του ήταν η ασφυξία. Η άτυχη Καρο-
λάιν βρέθηκε δεμένη πισθάγκωνα.
Υπήρχαν σημάδια στα χέρια και στα
πόδια του συζύγου από τα δεσμά με
τα οποία ήταν δεμένος, αλλά ήταν
μόλις διακρινόμενα και αυτό προκά-
λεσε κενά για τον χρόνο που έλεγε
ότι ήταν δεμένος. 

Στα εργαστήρια μεταφέρθηκαν
αντικείμενα όπως η κάμερα ασφα-
λείας, το smartwatch του θύματος
και το τηλέφωνο του συζύγου. Δεν
καταφέραμε να διαπιστώσουμε την
παρουσία άλλων προσώπων μέσα
στο σπίτι. Η εξέταση των ψηφιακών
πειστηρίων μάς έδειξε ενδείξεις για
κίνηση αντικειμένων, ειδικά το κινη-
τό του συζύγου, κατά την ώρα που
μας είχε πει πως ήταν δεμένος. Μας
έδειξε πιθανή εμπλοκή του συζύ-
γου. Τον εξετάσαμε σχολαστικά. Κα-
τά την αρχική συζήτηση μαζί του,
εκείνος έφερε τη συζήτηση στη σχέ-
ση που είχε με το θύμα, με το παιδί
του αλλά και στον επικεφαλής της
ομάδας ο οποίος είχε αναλάβει την
υπόθεση. Μας είπε ότι δεν ήθελε να
εξαπατήσει, αλλά να μείνει εκτός
φυλακής, για να είναι με το παιδί του.

Γράφει η Μαρία Δήμα

E
ναν ψυχρό συζυγοκτόνο χωρίς
αναστολές διέκριναν στο πρόσω-
πο του 33χρονου πιλότου οι ει-
σαγγελικές Αρχές, που μελέτη-

σαν το διαβιβαστικό της Αστυνομίας και
κλήθηκαν να απαγγείλουν την ποινική δίωξη
σε βάρος του για τη δολοφονία της Καρο-
λάιν, την οποία διέπραξε ευρισκόμενος σε
ήρεμη ψυχική κατάσταση!

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας που άσκησε τη
δίωξη εξέφρασε την εκτίμηση πως ο Μπάμ-
πης Αναγνωστόπουλος είναι ύποπτος φυγής
και επικίνδυνος για την τέλεση νέων αδικη-
μάτων, γιατί η στάση του δείχνει πως «παρα-
πλάνησε τις Αρχές με ψευδή στοιχεία, που
δείχνουν ότι δεν έχει αναστολές».

Ο εισαγγελέας απέδωσε στον 33χρονο
δύο βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργή-

ματος, που επισύρουν η πρώτη ισόβια κά-
θειρξη και η δεύτερη κάθειρξη έως και 10
χρόνια, καθώς και επιμέρους -πλημμελη-
ματικού τύπου- αδικήματα.

Αναλυτικότερα, η δίωξη που ασκήθηκε σε
βάρος του αφορά στα κακουργήματα της
«ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τελεσθείσα
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» και της «κα-
κοποίησης ζώου», καθώς και τα πλημμελή-
ματα της «ψευδούς καταγγελίας στις Αρχές
επειδή κατέστησε άλλους υπόπτους» και
«ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση
στις Αρχές».

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε καθώς
κρίθηκε ύποπτος φυγής, λόγω της ιδιότητάς
του ως πιλότου και της οικονομικής του άνε-
σης.

Επιπλέον, κρίθηκε ύποπτος τέλεσης νέων
αδικημάτων, λόγω του τρόπου θανάτου της
Καρολάιν, της σκηνοθετημένης ληστείας

αλλά και της προσπάθειας παραπλάνησης
των Αρχών - στοιχεία που καταδεικνύουν ότι
δεν έχει αναστολές.

Πάντως, ο κατηγορούμενος, διά μέσου
του δικηγόρου Βασίλη Σπύρου, τώρα φέρε-
ται να είναι... συγκλονισμένος από τον θάνα-
το της Καρολάιν, ενώ σε δηλώσεις του στους
δημοσιογράφους ο συνήγορός του εξέφρα-
σε την προσωπική του εκτίμηση, σύμφωνα
με την οποία ο εντολέας του «ξαλάφρωσε με
την ομολογία του».

Δίωξη για δύο βαριές 
κατηγορίες σε βαθμό 
κακουργήματος του άσκησε 
ο εισαγγελέας

Πάει για ισόβια ο πιλότος
που πάγωσε το Πανελλήνιο

Ο 32χρονος πιλότος, όταν αντιλή-
φθηκε ότι αυτήν τη φορά δεν θα
είναι απλή κατάθεση, αλλά εξέτα-
ση ως υπόπτου τέλεσης της δολο-
φονίας, επιχείρησε να κερδίσει
τη συμπόνια των αστυνομικών.
«Συγγνώμη που τόσο καιρό σάς
έλεγα ψέματα. Σκεφτόμουν το
παιδί μου. Εσείς μου φερθήκατε
σαν αδέρφια και εγώ σας έλεγα
ψέματα», φέρεται να τους είπε.
Και άρχισε, παράλληλα, να κατη-
γορεί την Καρολάιν. Ισχυρίστηκε
ότι η 20χρονη Καρολάιν ήταν χει-
ριστική απέναντί του, πως ο ίδιος
προσπαθούσε να παραμείνει
ήρεμος και να αποφευχθεί ο χω-
ρισμός του, ότι η σύζυγός του τού
έκανε συνέχεια παρατηρήσεις
πως δεν ήταν καλός πατέρας, ενώ
φέρεται ακόμη να κατηγόρησε
την άτυχη κοπέλα πως συμπερι-
φέρθηκε άσχημα στο 11 μηνών
βρέφος το μοιραίο βράδυ (σ.σ.:
υποστήριξε ότι το πέταξε στην
κούνια). 

Τώρα κάνει
τον μετανιωμένο



Η
έγκαιρη επέμβαση των ανδρών

της Πυροσβεστικής και η κινη-

τοποίηση των εναέριων μέσων

(σ.σ.: δύο πυροσβεστικά ελικό-

πτερα και ένα σε ρόλο συντονισμού των

ενεργειών) απέτρεψαν τα χειρότερα στα

Νεόκτιστα Ασπροπύργου από την πυρκαγιά

που ξέσπασε λίγο πριν από το μεσημέρι σε

φορτηγό-βυτιοφόρο το οποίο μετέφερε

προπάνιο. 

42 πυροσβέστες, 17 οχήματα
Χρειάστηκαν σχεδόν τρεις ώρες μάχης,

προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά,

με τους 42 πυροσβέστες που έσπευσαν στο

σημείο με 17 οχήματα να καταβάλλουν υπε-

ράνθρωπες προσπάθειες. 

Από το θερμικό φορτίο της πυρκαγιάς

εξερράγησαν διπλανές φιάλες προπανίου,

οι οποίες ισοπέδωσαν ένα μικρό κτίριο που

υπήρχε σε οικόπεδο επί της οδού Παναγιάς

Φανερωμένης. Το αποτέλεσμα είναι τρεις

εργάτες να μεταφερθούν με εγκαύματα στο

Θράσιο Νοσοκομείο, με την κατάσταση της

υγείας του ενός να είναι πιο δύσκολη σε

σχέση με τους άλλους δύο. Τελικά, η Πυρο-

σβεστική κατάφερε να περιορίσει το μέτω-

πο της φωτιάς, ενώ σε βίντεο από κάμερες

πολιτών έχουν καταγραφεί τρομακτικές

εκρήξεις και λάμψεις.

Eπικίνδυνο φορτίο
Λόγω των ύποπτων συνθηκών που ξέ-

σπασε η φωτιά αλλά και των μάλλον επι-

σφαλών συνθηκών οι οποίες επικρατούσαν

στον χώρο αυτόν με ένα τόσο επικίνδυνο

φορτίο, με εντολή του αρχηγού του Πυρο-

σβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στέφα-

νου Κολοκούρη, κλιμάκιο της Διεύθυνσης

Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού

πήγε στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου για τη

διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Αξί-

ζει να σημειώσουμε ότι για σχεδόν τρεις

ώρες υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας στην

οδό Μεγαρίδος, από το ύψος της οδού Αγ. Ι.

Στεφάνη στο ρεύμα προς διυλιστήρια και

επί ανωνύμου οδού στην περιοχή των Νεό-

κτιστων, στο ύψος της Παναγίας Φανερω-

μένης, με κατεύθυνση προς την οδό Μεγα-

ρίδος.

«Η φωτιά πρέπει να ξεκίνησε μάλλον δί-

πλα από εταιρεία με χημικά. Η Αστυνομία

δεν μας άφησε να πλησιάσουμε. Εκεί

υπάρχουν δεξαμενές με προπάνιο και τα

σχετικά», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Φ Ω Τ Ι A Σ Ε  Β Υ Τ Ι Ο Φ O Ρ Ο

Παραλίγο 
τραγωδία στον
Ασπρόπυργο
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Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η επιχείρηση «Ελευθερία»,
καθώς χθες ξεπεράσαμε τους 7.250.000 εμβολιασμούς και τους
3.050.000 πλήρως εμβολιασμένους συμπολίτες μας. Αυτό έκανε
γνωστό ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος αναφέρ-
θηκε και στη σύγχυση που προκλήθηκε την τελευταία εβδομάδα
με το εμβόλιο της AstraZeneca. 

«Πάνω από το 90% των συμπολιτών μας που εμβολιάστηκαν με
AstraZeneca κάνει κανονικά τη δεύτερη δόση», τόνισε σε συνέν-
τευξή του στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Υγείας. Μιλώντας για την από-
φαση της επιτροπής να συστήσει τη χορήγηση του συγκεκριμέ-
νου εμβολίου μόνο στους άνω των 60 ετών, είπε μεταξύ άλλων ότι
«είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους περιοδεύοντες στα κα-
νάλια, με την ταμπέλα του επιστήμονα ή μη, οι επιτροπές του

υπουργείου Υγείας πάνω απ’ όλα προστατεύουν τη δημόσια Υγεία
και την ανθρώπινη ζωή». 

«Ξεπεράσαμε τα 7.250.000 εμβολιασμούς και τους 3.050.000
πλήρως εμβολιασμένους συμπολίτες μας. Οι συμπολίτες μας
άνω των 60 ετών είναι πλέον εμβολιασμένοι σε ποσοστό άνω του
70%-75%», επεσήμανε ο κ. Κικίλιας, ενώ διευκρίνισε ότι «εμβο-
λιάστηκαν στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ευπαθείς ομάδες,
οι συνάνθρωποί μας που έχουν ανάγκη και τους στηρίξαμε χωρίς
κανένα πρόβλημα».  Τέλος, αναφερόμενος στα «προνόμια» για
τους πλήρως εμβολιασμένους, είπε: «Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν
προνόμια. Οι άνθρωποι εμβολιάζονται και αυτοί που εμβολιάζον-
ται επιστημονικά τεκμαίρεται ότι μπορούν να επιστρέψουν στις
δραστηριότητες τις οποίες έκαναν στον παρελθόν».

Ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες 

Ενεργοποίηση «112»
Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην ενεργοποίηση της
υπηρεσίας «112» για κατόχους κινητών στην περιοχή, στέλνοντας μήνυ-
μα με το οποίο καλούνταν οι πολίτες να καταφύγουν σε κλειστό κτίριο και
να μείνουν μακριά από παράθυρα, λόγω κινδύνου έκρηξης από πυρκαγιά
σε βιομηχανική περιοχή. Με νέο μήνυμα του «112», η Πολιτική Προστα-
σία ειδοποίησε τους πολίτες για την άρση της επικίνδυνης κατάστασης,
ενημερώνοντάς τους ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Χρειάστηκαν τρεις ώρες
μάχης, προκειμένου 
να τεθεί υπό έλεγχο 
η πυρκαγιά σε φορτηγό 
με προπάνιο



Tα βατά θέματα ωθούν
ττις βάσεις προς τα πάνω

Πανελλαδικών συνέχεια,
με Κοινωνιολογία, 
Χημεία, Πληροφορική

Χωρίς προβλήματα και με βατά θέματα
συνεχίστηκαν, χθες, οι Πανελλαδικές Εξε-
τάσεις για τους υποψηφίους των γενικών
λυκείων. Οι μαθητές εξετάστηκαν στο δεύ-
τερο μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού και
συγκεκριμένα σε Κοινωνιολογία (Ανθρωπι-
στικές Σπουδές), Χημεία (Θετικών Σπουδών
και Σπουδών Υγείας) και Πληροφορική
(Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
Τα θέματα που επελέγησαν για το μάθημα
της Κοινωνιολογίας χαρακτηρίζονται από
σαφήνεια και ακρίβεια και εξετάζουν ένα
σχετικά μεγάλο εύρος της ύλης. Σύμφωνα
με τον Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντι-
στών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), ένας καλά προετοι-
μασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να πε-
τύχει υψηλή βαθμολογία.

Στη Χημεία, τα θέματα χαρακτηρίζονται
διαβαθμισμένης δυσκολίας, καθώς στο
πρώτο και το δεύτερο τα ερωτήματα ήταν
αρκετά εύκολα, εκτός από το Β5. Στο τρίτο
και το τέταρτο θέμα δεν παρατηρήθηκαν ιδι-
αίτερες δυσκολίες, καθώς οι υποψήφιοι εί-
χαν προετοιμαστεί πλήρως σε αυτό το επί-
πεδο, εκτός από το Γ5, που χρειαζόταν προ-
σοχή στη διατύπωση. Ιδιαίτερη προσοχή,
επίσης, χρειαζόταν στην αιτιολόγηση των
απαντήσεων στο δεύτερο θέμα, καθώς οι
απαντήσεις χωρίς ολοκληρωμένη και σω-
στή τεκμηρίωση ενδέχεται να οδηγήσουν σε
χαμηλότερες βαθμολογίες. Συνολικά, τα
φετινά θέματα της Χημείας ήταν ευκολότερα
από τα αντίστοιχα της περσινής χρονιάς.

Τέλος, στην Πληροφορική, το πρώτο θέμα
είχε αναμενόμενους μετασχηματισμούς
χωρίς παγίδες, αν και στο Α5 χρειαζόταν
προσοχή κατά τη συμπλήρωση κάποιων κε-
νών. Το δεύτερο θέμα απαιτούσε από τα παι-
διά να έχουν κατανοήσει κάποιες βασικές
μεθοδολογίες. Το δεύτερο θέμα ήταν θεω-
ρητικό χωρίς δυσκολίας και το τρίτο είχε αρ-
κετές ομοιότητες με αντίστοιχα παλαιότερα.
Το τέταρτο θέμα απαιτούσε κλασικούς υπο-
λογισμούς σε πίνακες, ωστόσο το Δ3 και Δ4
ίσως δυσκόλεψαν κάποιους υποψηφίους.
Συνολικά, η ΟΕΦΕ εκτιμά ότι τα θέματα ήταν
σαφώς διατυπωμένα και βασίζονταν σε πα-
ρόμοια προηγουμένων ετών, ενώ δεν είχαν
παγίδες και σκοτεινά σημεία, αν και παρα-
τηρείται έλλειμμα πρωτοτυπίας.

Σήμερα προσέρχονται στα εξεταστικά
κέντρα οι μαθητές των ΕΠΑΛ, για να διαγω-
νιστούν σε Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές
Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών
και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. 

Εύη Πανταζοπούλου

Α
νοδο των βάσεων εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση, οι οποίες τα τελευταία
χρόνια είχαν κάνει «βουτιά»,

θα φέρουν τα βατά θέματα που έχουν
επιλεγεί από την Κεντρική Εξεταστική
Επιτροπή για τα μαθήματα στα οποία
έχουν διαγωνιστεί, μέχρι στιγμής, οι
υποψήφιοι των Πανελλαδικών. 

«Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε περαιτέρω
πτώση των βάσεων. Αν και είναι νωρίς,
μπορούμε να πούμε ότι τα διαβαθμισμέ-
νης δυσκολίας θέματα στα οποία έχουν
εξεταστεί οι υποψήφιοι θα προκαλέ-
σουν μια ανοδική κίνηση στις βάσεις.
Ωστόσο, φέτος, είναι μια ιδιαίτερη χρο-
νιά και πρέπει να συνυπολογίσουμε και
την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής αλλά και
τη μείωση του αριθμού των εισακτέων
στα κεντρικά πανεπιστήμια. Αυτοί είναι
οι βασικοί παράγοντες, που, σε συνδυα-
σμό με την βαθμολογία των υποψηφίων,
θα κρίνουν την πορεία των βάσεων»,
εξηγεί στην «Political» ο α’ αντιπρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών

Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Σπύρος
Κετζετζής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υποψήφιοι
έχουν ήδη διαγωνιστεί στα μαθήματα
στα οποία η επίδοσή τους θα διαμορφώ-
σει, σε μεγάλο βαθμό, τον μέσο όρο της
βαθμολογίας τους, δηλαδή στη Νεοελ-
ληνική Γλώσσα, που είναι κοινό μάθημα
για όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού,
και σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά
και Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού.
«Οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης,
όμως, που στοχεύουν σε Πολυτεχνείο
και Ιατρικές Σχολές, πρέπει να προσέ-
ξουν πολύ τη Χημεία και τη Φυσική. Ει-
δικά, η Φυσική παραδοσιακά δυσκο-
λεύει τους υποψηφίους. Στη Θεωρητική
Κατεύθυνση, τα Αρχαία Ελληνικά θεω-
ρούνται το πιο δύσκολο μάθημα και στην
Τεχνολογική τα Μαθηματικά», σημει-
ώνει ο κ. Κετζετζής. 

Όσον αφορά στην επαναφορά των
συντελεστών βαρύτητας, σχολιάζει πως
θα παίξουν ρόλο κατά τη συμπλήρωση
του μηχανογραφικού δελτίου, αναλόγως
και με τα τμήματα στα οποία κάθε υπο-
ψήφιος επιθυμεί να εισαχθεί. «Σε κάθε

περίπτωση, πρέπει να ολοκληρωθούν οι
Πανελλαδικές για να έχουμε σαφή εικό-
να και να δούμε και τις επιδόσεις των
μαθητών στα ειδικά μαθήματα. Σημασία
έχει να συνεχίσουν οι Εξεταστικές Επι-
τροπές να δουλεύουν σωστά και να είναι
τα θέματα κατανοητά, ώστε να μην έχου-
με εκπλήξεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να τονίσω ότι
τα φροντιστήρια στάθηκαν το ύψος των
περιστάσεων και αυτήν τη δύσκολη χρο-
νιά. Αποδείχθηκε ότι με την ετοιμότητά
τους στο κομμάτι της τηλεκπαίδευσης
συνέβαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας και στην επιτυχημένη πορεία
προς τις Πανελλαδικές Εξετάσεις», κα-
ταλήγει ο α’ αντιπρόεδρος της ΟΕΦΕ. 

Τι δείχνουν τα πρώτα
στοιχεία από τα μαθήματα 
στα οποία έχουν διαγωνιστεί
οι υποψήφιοι
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Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου
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ΣτΕ: Απέρριψε τις αιτήσεις κατά της απομάκρυνσης Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της

Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης της πρώην πρόεδρου
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Βασιλικής Θάνου - Χριστο-
φίλου, και των τέως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της εν λόγω επιτροπής.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος η Μαίρη Σαρπ και ειση-
γητής ο σύμβουλος Επικρατείας Δήμητρης Εμμανουηλί-
δης) απέρριψε κατά πλειοψηφία τις αιτήσεις της πρώην
προέδρου του Αρείου Πάγου και πρώην υπηρεσιακής
πρωθυπουργού αλλά και των υπόλοιπων αιτούντων, με τις

οποίες ζητούσαν να ακυρωθούν τόσο οι αποφάσεις με τις
οποίες απομακρύνθηκαν από τις θέσεις που κατείχαν όσο
και αυτές με τις οποίες τοποθετήθηκαν νέα πρόσωπα στις
θέσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΣτΕ είχαν προσφύγει και η τέως
αντιπρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής Άννα Νάκου και δύο
μέλη της, ο Νικόλαος Ζευγώλης και ο Ιωάννης Παύλοβιτς,
ενώ παρεμβάσεις είχαν πραγματοποιήσει από διαφορετι-
κές σκοπιές, μεταξύ άλλων, ο Ιωάννης Λιανός, η Καλλιόπη
Μπενετάτου, η Μαρία - Ιωάννα Ράντου και η Μαρία Ιωαννί-

δου. Οι προσφεύγοντες υποστήριζαν ότι όλο το πλέγμα των
αποφάσεων αντικατάστασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού ήταν αντισυνταγματικό, παράνομο και αντίθετο
στο Ενωσιακό Δίκαιο, αλλά και ήταν φωτογραφικές οι πρά-
ξεις διορισμού της νέας διοίκησης της ανεξάρτητης Επι-
τροπής. Για την πλειοψηφία των δικαστών η θέσπιση
ασυμβίβαστου για ορισμένες θέσεις της πυραμίδας της
Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι συνταγματική, συμβατή με
την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία και τις Ευρω-
παϊκές Συμβάσεις.

Γ
ια τα μεγάλα έργα που βρίσκονται
σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη,
όπως είναι το Μετρό, το FlyOver,
η σύνδεση του Προβλήτα 6 με την

ΠΑΘΕ, αλλά και για μικρότερα, πλην όμως
σημαντικά, που αλλάζουν σιγά - σιγά την ει-
κόνα της πόλης, μίλησε ο γενικός γραμμα-
τέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, στο
Ράδιο Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, η Θεσσα-
λονίκη έχει πολλά έργα τα οποία παρέμεναν
«στοιχειωμένα», κρατώντας την πόλη πίσω.

«Τώρα πια, γίνεται σε όλα τα επίπεδα μια
πολύ συστηματική δουλειά και από το
υπουργείο Υποδομών και απ’ όλη την κυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη
Θεσσαλονίκη να έχει μπει σε ένα άλλο επί-
πεδο. Όλα τα έργα προχωρούν με πολύ πιο
γρήγορο ρυθμό», τόνισε ο κ. Καραγιάννης,
υπενθυμίζοντας ότι τους τελευταίους 22
μήνες ξεμπλοκάρουν το ένα μετά το άλλο,
όπως το Θέρμη - Γαλάτιστα, η Ποτίδαια, η
σύνδεση λιμανιού με ΠΑΘΕ, το FlyΟver, το
Μετρό, τα αντιπλημμυρικά κ.ά.

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών τόνισε
ότι «μπορεί τα έργα να έχουν μια πολυπλο-
κότητα, αλλά με αποφασιστικότητα και συ-
στηματική δουλειά λύνονται όλα τα ζητήμα-
τα. Όταν γίνεται κάπου συστηματική δου-
λειά, παίρνεις τα δεδομένα όλα, κάθεσαι
και το δουλεύεις και λες “εγώ σε 20 μήνες
θα έχω ένα αποτέλεσμα”. Έτσι νομίζω ότι
λύνονται όλα τα προβλήματα, είτε σε 10 μή-
νες είτε σε ένα μήνα ή σε 10 ημέρες».

Ερωτηθείς για τις εργασίες του Μετρό
της Θεσσαλονίκης, ο κ. Καραγιάννης επα-
νέλαβε ότι το χρονοδιάγραμμά δεν έχει
αλλάξει, παρότι έχει χαθεί χρόνος περιμέ-
νοντας την απόφαση του ΣτΕ. «Έχουμε πει
εξ αρχής ότι το Μετρό θα είναι έτοιμο το
2023. Και έχουμε πει ότι θα έχουμε και
Μετρό και Αρχαία. Μάλιστα, ο Σταθμός
Βενιζέλου θα είναι ένα ζωντανό μουσείο.
Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι
Θεσσαλονικείς», κατέληξε ο κ. Καραγιάν-
νης, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά η πόλη
προχωράει με μια φωνή -δήμος, περιφέ-
ρεια, επιστημονικοί φορείς- και σύμφωνα
με τα εβδομαδιαία reports που παίρνει το
υπουργείο το έργο προχωράει, παρά την

πανδημία, πάρα πολύ γρήγορα.
«Εμείς ό,τι έχουμε πει για τη Θεσσαλονί-

κη ισχύει στο ακέραιο, γιατί ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καρα-
μανλής, από την πρώτη στιγμή ανακοίνωσε
ότι “της Θεσσαλονίκης της χρωστάμε”. Και
όντως της χρωστάει η κυβέρνηση της Θεσ-
σαλονίκης».

Ο Σταθμός Νέα Ελβετία
Όσον αφορά τους Σταθμούς Ψελλού και

Πόντου, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε ότι μετά
τη συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης
λύθηκαν τα προβλήματα προσβασιμότητας
που είχαν και οι δύο. «Δηλαδή, θα φτιαχνό-

ταν σταθμός Μετρό, θα ήταν έτοιμο το Με-
τρό στη Νέα Ελβετία και δεν θα μπορούσαν
οι πολίτες να το προσεγγίσουν! Τώρα ολο-
κληρώνουμε τις απαλλοτριώσεις μέσω του
ΟΣΕΘ: Θα κάνουμε τη διάνοιξη της Ψελλού
και, παράλληλα, ο δήμος έχει σχεδιάσει μια
πολύ ωραία πρόταση αστικής ανάπλασης».

Τέλος, ο γενικός γραμματέας Υποδομών
αναφέρθηκε και στα άλλα έργα που είναι σε
εξέλιξη, όπως καινούργια σχολεία: Προχω-
ρά ο διαγωνισμός για τις 17 σχολικές μονά-
δες, η αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγά-
ρου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 51
εκατ. ευρώ, το FlyΟver, τα αντιπλημμυρικά
έργα και μαζί με το σύγχρονο αεροδρόμιο

να γίνουν οι επενδύσεις στο λιμάνι. Η Θεσ-
σαλονίκη να κατακτήσει τη θέση που δι-
καιούται ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων.

«Μπορεί να έχουν μια 
πολυπλοκότητα, αλλά 
με αποφασιστικότητα και 
συστηματική δουλειά 
λύνονται όλα τα ζητήματα»

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Κ Α Ρ Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

Ξεμπλοκάρουμε  τα έργα
στη Θεσσαλονίκη



Μυτιλήνη

Μνημόνιο συνεργασίας 
με Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
και υπουργείο Μετανάστευσης

Μνημόνιο συνεργασίας για αποκατάσταση της περιοχής
όπου λειτουργούσε το ΚΥΤ της Μόριας συνυπέγραψαν το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δήμος
Μυτιλήνης και το υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου.
Σύμφωνα με το υπογραφέν
μνημόνιο, το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου αναλαμβάνει τη διερεύ-
νηση πιθανής ρύπανσης του
εδάφους και των υδάτων της
περιοχής από τη λειτουργία του ΚΥΤ και από την πυρκαγιά τον
Σεπτέμβριο του 2020, αλλά και τη σύνταξη μελέτης για την
αποκατάσταση της περιοχής. Ο Δήμος Μυτιλήνης αναλαμβά-
νει την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης. Το υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου θα μεριμνήσει για τη χρηματοδό-
τηση μελετών και υλοποίησης των έργων. Ο δήμαρχος Μυτι-
λήνης Στρατής Κύτελης τονίζει ότι στόχος της σύμπραξης των
τριών φορέων είναι «η οικονομική, αισθητική και οικολογική
αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση της περιοχής».

Να αναδείξει το Περιβόλι της Παναγίας ως έναν σπουδαίο πόλο θρησκευτικού τουρισμού επιδιώκει η Περιφε-
ρειακή Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας. Προς τούτο ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας δέχτηκε στην έδρα
της περιφέρειας τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Κωνσταντίνο Βλάση
και είχε μαζί του ευρεία συζήτηση για την επίτευξη του προσδοκώμενου στόχου. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάδειξη του πλούτου του Αγίου Όρους έχει επενδύσει άνω των 30 εκατ. ευρώ,
όχι μόνο για έργα αναστήλωσης και διαφύλαξης της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
αλλά και για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας του περιβάλλοντος. Με καλή συνεργασία με τον
υφυπουργό «έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε το Περιβόλι της Παναγίας ως έναν σπουδαίο πόλο θρησκευτι-
κού τουρισμού» δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας. Ο κ. Βλάσης αντέτεινε ότι «το έργο της περιφέρειας στο Άγιον Όρος
το έχουν αγκαλιάσει οι μοναχοί. Η συνεργασία του υπουργείου Εξωτερικών με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας και τη Διοίκηση του Αγίου Όρους είναι στενή και διαρκώς λύνουμε προβλήματα που ανακύπτουν».

Έντεκα ολοκληρωμένες και ώριμες προτά-
σεις υπέβαλε προς ένταξη στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» ο Δήμος Αγρινίου. Οι
προτάσεις αφορούν: «Υποδομές ύδρευσης
Δήμου Αγρινίου» και «Ευφυές σύστημα τη-
λεμετρίας δικτύων ύδρευσης» προϋπολογι-
σμού 4.952.307 ευρώ, «Ολοκλήρωση απο-
χετευτικών έργων παραλίμνιων οικισμών
Τριχωνίδας, Γ’ φάση», προϋπολογισμού
6.200.000 ευρώ, «Δημιουργία Γωνιών Ανα-
κύκλωσης Δήμου Αγρινίου», προϋπολογι-
σμού 1.114.760 ευρώ, «Αγροτική Οδοποιία
Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου»,
προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ, «Νέες
Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών
εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλε-
ων στον Δήμο Αγρινίου», προϋπολογισμού
630.140 ευρώ, «Ενίσχυση της πολιτικής
προστασίας και της διοικητικής - επιχειρη-
σιακής ικανότητας του Δήμου», προϋπολο-
γισμού 700.730 ευρώ, «Μελέτες εκσυγχρο-
νισμού και αναβάθμισης αποχέτευσης Αγρι-
νίου και κατασκευής α) κύριων αγωγών
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, β) Αγωγού
μεταφοράς ύδατος νότιας Τριχωνίδας, γ)
Διυλιστηρίου νότιας Τριχωνίδας», προϋπο-
λογισμού 1.307.859 ευρώ, «Αντισεισμική
προστασία Δήμου Αγρινίου», προϋπολογι-
σμού 500.000 ευρώ, «Προμήθεια οχημάτων
Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 1.377
ευρώ, «Ανάπλαση οδού οπλαρχηγού Δημη-
τρίου Μακρή», προϋπολογισμού 900.000
ευρώ.

!Αγρίνιο

Έργα 24 εκατ. ευρώ
εντάσσονται στο 
«Αντώνης Τρίτσης»

Πράσινο Ταμείο

Χρηματοδοτεί έργα 
αναπλάσεων σε πέντε δήμους
Έργα πέντε δήμων εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας
1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμ-
ματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσι-
νου Ταμείου έπειτα από σχετικές προσκλήσεις. Οι επωφε-
λούμενοι δήμοι είναι η  Αμφιλοχία, το Καρπενήσι, η Κόνι-
τσα, οι Φιλιάτες, ο Κορυδαλλός. Σημειώνεται ότι για την
εκτέλεση των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης,
για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών η πιστοποίηση
καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή.

Τζιτζικώστας και Βλάσης για  Άγιον  Όρος
και Απόδημο Ελληνισμό

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

ΟΤΑ

Υπόχρεοι για αντιπυρική 
προστασία και οι δημότες

Την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων τους έχουν οι
δημότες και αυτή την υποχρέωση υπενθυμίζουν με κάθε τρό-
πο οι δημοτικές Αρχές. Σημειώνεται ότι τη φετινή αντιπυρική
περίοδο (από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου 2021), σύμφωνα
με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής διάταξης, καλούνται οι
ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοι-
πών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμο-
πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από
τα όριά τους, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό της βλάστη-
σης (αποψίλωση) και στην απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών
(από τις ιδιοκτησίες τους). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι
υπόχρεοι ιδιοκτήτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλε-
πόμενα πρόστιμα και περαιτέρω ποινικές κυρώσεις.

Xανιά

Αναβάθμιση του Ενετικού Λιμένα
Σε ολική αναβάθμιση του Ενετικού Λιμένα των Χανίων

συμφώνησαν ο Δήμος Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Τα-
μείο. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση του σημαντικότε-
ρου μνημείου της πόλης, σύμφωνα με μελέτη που θα εγκρί-
νει η οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων. Ο προϋπολογισμός εκτι-
μάται ότι θα αγγίξει τα 10 εκατ. ευρώ, όπως δηλώνει ο δήμαρ-
χος Παναγιώτης Σημανδηράκης. Για τη σημαντικότερη συνο-
λική παρέμβαση στην Παλιά Πόλη των Χανίων ο πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γιάννης Νικηφοράκης
εξήγησε πώς θα εξελιχθούν τα έργα.
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Σ
υνάντηση και διαβούλευση με τους
προέδρους Επαγγελματικών Επιμε-
λητηρίων Αθηνών και Πειραιά είχε ο

περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νέας
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Όπως είναι γνωστό, η περιφέρεια έχει ξεκι-
νήσει διαβούλευση με τους εκπροσώπους
επαγγελματικών φορέων με αντικείμενο τη
δρομολόγηση δράσεων στήριξης του επι-
χειρείν στην Αττικής εν όψει του νέου ΠΕΠ
Αττικής 2021-2027. Σε αυτήν τη συνάντηση
συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών Ι. Χατζηθεοδο-
σίου, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών Π. Ραβάνης, ο πρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Πειραιά Β. Κορκίδης, ο πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γ.
Βουτσινάς και ο αντιπρόεδρος του Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Πειραιά Γ. Παπαμανώ-
λης - Ντόζας.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν
στους προέδρους των Επιμελητηρίων ανα-
λυτικά οι δράσεις επιχειρηματικότητας που
προβλέπονται στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ Ατ-
τικής 2021-2027, συγκεκριμένα στο Στόχο
Πολιτικής 1, οι οποίες εστιάζουν σε θεματι-
κούς άξονες που σχετίζονται με την ενίσχυ-
ση της έρευνας και της καινοτομίας, την
προσαρμογή των επιχειρήσεων στη νέα
εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξω-
στρέφειας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,
την ψηφιακή κατάρτιση και τον ψηφιακό εγ-
γραμματισμό πολιτών και την άμβλυνση των
επιπτώσεων από την πανδημία. Προς αυτή
την κατεύθυνση ο κ. Πατούλης κάλεσε τους
προέδρους των Επιμελητηρίων να υποβά-
λουν στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί
τις προτάσεις τους με στόχο την επεξεργα-
σία και εξειδίκευσή τους για την ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

Πολυχώρος πολιτισμού
Την Πλατεία Ηρώων, σημείο αναφοράς για το

Μαρούσι, παρέδωσε στους πολίτες ο δήμαρχος
Θόδωρος Αμπατζόγλου μετά την ολοκλήρωση
των έργων ανάπλασης και ανακατασκευής. Ο δή-
μαρχος επισήμανε πως πλέον στη νέα πλατεία
κάτοικοι και επισκέπτες, παιδιά και ενήλικες, θα
έχουν στη διάθεσή τους έναν όμορφο χώρο πρα-
σίνου και αναψυχής, πραγματικό στολίδι για την
πόλη, που αναβαθμίζει το περιβάλλον και την αι-
σθητική στη γειτονιά του ιστορικού κέντρου. Μά-
λιστα, σημείωσε ότι, σε συνδυασμό με την ανάδειξη και την αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του
διατηρητέου της βίλας Λουμίδη αλλά και την αναβάθμιση της Δημοτικής Ολυμπιακής Πινακοθήκης
«Σπύρος Λούης», διαμορφώνεται ένας πολυχώρος πολιτισμού στη γειτονιά του ιστορικού κέντρου με
πολλές και ποιοτικές επιλογές αναψυχής και ξεκούρασης.

Ένταξη έργων ύψους
181 εκατ. ευρώ στο 
«Αντώνης Τρίτσης»   

Με επιταχυνόμενο ρυθμό συνεχίζεται
η ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «Αν-
τώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσω-
τερικών. Με απόφαση του αναπληρω-
τή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέ-
τσα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης, εντάσσονται προς χρη-
ματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρό-
γραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
έργα συνολικού ύψους 181.650.444
ευρώ, με την έμφαση να δίνεται στον
άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον»
και ειδικότερα στον τομέα «Υποδομές
ύδρευσης», ενώ εντάχθηκαν έργα και
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ελλάδα
1821 - Ελλάδα 2021». Όπως δήλωσε ο
κ. Πέτσας, «οι σύγχρονες υποδομές
ύδρευσης έχουν σαφές αναπτυξιακό
και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ
ταυτόχρονα συμβάλλουν στην προ-
στασία της δημόσιας υγείας. Επιπλέον,
η ένταξη τέτοιων έργων των δήμων
μας στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρί-
τσης” οδηγεί στη μείωση της σπατάλης
νερού και στην ορθή τιμολόγησή του,
ώστε να προστατεύουμε αυτή την πο-
λύτιμη πηγή ζωής».

Μεγάλη ανταπόκριση 
στα «έξυπνα» 
λεωφορεία      
Όλο και περισσότερο αυξανόμενη
είναι η επιβατική κίνηση που παρα-
τηρείται εδώ και ένα δίμηνο στα
δημοτικά λεωφορεία της πόλης του
Χαϊδαρίου, από τότε που ξεκίνησε
δηλαδή το πιλοτικό πρόγραμμα για
προκράτηση θέσης μέσω εφαρμο-
γής από κινητό τηλέφωνο. «Οι κά-
τοικοι του Χαϊδαρίου έχουν αγκα-
λιάσει την πρωτοβουλία και το s-
martbus της Δημοτικής Συγκοινω-
νίας Χαϊδαρίου, που συνδέει την
περιοχή του Δάσους με το κεντρικό
Χαϊδάρι και τον σταθμό του μετρό
Αγία Μαρίνα, αποτελεί πλέον ανα-
πόσπαστο μέρος της καθημερινό-
τητάς τους», αναφέρει ο δήμαρχος
Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που
διαθέτει ο δήμος, εκτός από τις νε-
ότερες ηλικίες που έχουν μια ση-
μαντική εξοικείωση με την τεχνο-
λογία, το smartbus είναι ιδιαίτερα
δημοφιλές και στους μεγαλύτερης
ηλικίας.

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
δεν διαμαρτύρονται μόνο οι
παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης για τον τρόπο που γίνον-
ται οι τηλεσυνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά
πλέον δημιουργείται και…
λαϊκό κίνημα; Ήδη φτάνουν
στον δήμαρχο επιστολές με
εκατοντάδες υπογραφές που
ζητούν επιτέλους να βρεθεί
τρόπος να μπορούν να παρα-
κολουθούν τις συνεδριάσεις
πολίτες και δημοσιογράφοι
που όλο αυτό τον καιρό είναι
αποκλεισμένοι. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κοινό μέτωπο     
Ενώνουν τις δυνάμεις τους κι επι-
σήμως πλέον οι δήμαρχοι Διονύ-
σου, Πεντέλης και Κηφισιάς κατά
της εγκατάστασης Λατομείων στο
Πεντελικό Όρος και το επισημο-
ποιούν με την παραχώρηση κοινής
συνέντευξης τύπου. Στόχος για τον
δήμαρχο Κηφισιάς Γιώργο Θωμά-
κο, Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη
και τη δήμαρχο Πεντέλης Δήμητρα
Κεχαγιά είναι να εκφράσουν την
κοινή τους βούληση αλλά και την
αγωνία των κατοίκων τους, απαι-
τώντας να ανακληθούν άμεσα οι
άδειες που έχουν δοθεί για λατομι-
κές έρευνες αλλά και να σταματή-
σει κάθε ενέργεια για επαναλει-
τουργία νέων λατομείων. Επίσης,
συντονίζουν τις δράσεις τους προς
κάθε κατεύθυνση προκειμένου να
αποτραπεί το επιχειρούμενο περι-
βαλλοντικό έγκλημα και το Πεντε-
λικό Όρος να παραμείνει πνεύμο-
νας πρασίνου για το σύνολο των
κατοίκων της Αττικής.

Σχεδιασμός για το νέο ΠΕΠ 
Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ  
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Τ ην απάντησή του στις
διεκδικήσεις ιδιωτών
έκτασης, που περι-

λαμβάνει και το εμβληματι-
κό «Θέατρο Βράχων», δίνει
μέσω της «Ρ» ο δήμαρχος
Δάφνης-Υμηττού Τάσος
Μπινίσκος. Ο κ. Μπινίσκος
τονίζει πως «θα κάνουμε ό,τι
χρειάζεται, ώστε να μείνει το
Θέατρο Βράχων στο Δημό-
σιο και τους δημότες μας!».

Ποια είναι η θέση σας για
το ζήτημα που έχει προ-
κύψει με τη διεκδίκηση,
από ιδιώτες, του «Θεά-
τρου Βράχων» αλλά και
του περιβάλλοντος χώ-
ρου; 
Έχει εκδοθεί μία απόφα-

ση του Εφετείου, η οποία δί-
νει σε ιδιώτες μια τεράστια έκταση 104 στρεμμάτων. Για όσους δεν το γνωρίζουν, θα ήθελα να ενη-
μερώσω ότι είναι δύο ομάδες ιδιωτών. Στο ένα δικαστήριο, που βγήκε η απόφαση του Εφετείου –
πρωτόδικα είχαν χάσει το δικαστήριο– το 2016, είχε βγει απόφαση που δικαίωνε το Ελληνικό Δη-
μόσιο ως ιδιοκτήτη και τους δύο Δήμους, Δάφνης Υμηττού και Βύρωνα, ως χρήστες. Έρχεται τώ-
ρα η απόφαση του Εφετείου που κατατέθηκε το 2017 και εκδόθηκε το 2020 και παραχωρεί τους
χώρους στους φερόμενους ιδιοκτήτες. Η δεύτερη υπόθεση αφορά μία ομάδα ιδιωτών που διεκ-
δικεί περίπου 53 στρέμματα, που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, και θα εξετάσουμε όλες τις κινήσεις
και σε αυτή την υπόθεση. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί ιδιώτες διεκδικούν αυτούς τους δη-
μόσιους χώρους, μετά από τόσα χρόνια. 

Συμπαραστάτες στον αγώνας σας είναι οι δήμοι; 
Πολύ σωστά. Έχουμε συμπαράσταση από την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔΑ, από όλους του φορείς και

από τους δύο δήμους. Μην ξεχνάμε σε εκείνο το σημείο γίνεται ένα τεράστιο, εμβληματικό φεστι-
βάλ, αυτό του «Θεάτρου Βράχων». Ένα μεγάλο φεστιβάλ που ξεκίνησε και θα το αφιερώσουμε
στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν μπορούν όλα αυτά να διαγραφούν με μία από-
φαση. Θεωρώ ότι πρέπει να ενσκήψουμε όλοι στο πρόβλημα, γι’ αυτό και στηρίζουν τις κινήσεις,
όχι μόνο ο πολιτικός και ο καλλιτεχνικός κόσμος, αλλά και οι απλοί πολίτες. Πρέπει όλοι μαζί να
κάνουμε ό,τι μπορούμε και να καταφέρουμε αυτός ο χώρος να μείνει στο Δημόσιο και στους δή-
μους μας. 

Εκτός από το «Θέατρο Βράχων», τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη έκταση που διεκδικείται
από ιδιώτες; 
Εκτός από τα δύο θέατρα, το «Μελίνα Μερκούρη» και το «Άννα Συνοδινού», υπάρχουν αθλητι-

κές εγκαταστάσεις με γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα 5Χ5, γήπεδα τένις, κοινόχρηστοι χώροι. Ει-
δικά την περίοδο της πανδημίας και του εγκλεισμού, όλοι οι πολίτες έβρισκαν χρόνο να αθληθούν
στο πράσινο. Όλη η περιοχή περιλαμβάνει χώρους αθλητισμού και πολιτισμού.

Θα εξαντλήσετε κάθε μέσο, ώστε να παραμείνει η περιοχή στο Δημόσιο;
Το Δημόσιο είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου. Οι δήμοι είμαστε οι χρήστες. Όλα αυτά τα χρόνια, το

Δημόσιο μάς το παραχωρεί για να κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις. Βεβαίως, έχουμε καταθέσει
μαζί με τον Δήμο Βύρωνα αλλά και το Ελληνικό δημόσιο αίτημα αναίρεσης επί της απόφασης του
Εφετείου, στον Άρειο Πάγο, και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ώστε να παραμείνει η έκταση στο Δη-
μόσιο και στους δημότες μας. 

Σ τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα στο Κέντρο
Υποδοχής και Αλληλεγγύης αναφέρθηκε, μιλώντας στην «Ρ», ο πρόεδρός του
Γρηγόρης Λέων. 

Ποιες δομές βρίσκονται υπό τη δική σας επίβλεψη;
Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης είναι η «κοινωνική ναυαρχίδα» των υπηρε-

σιών της Αθήνας. Είναι ο πιο μάχιμος Οργανισμός πάνω στα κοινωνικά θέματα. Ουσια-
στικά εξυπηρετεί δύο ομάδες – στόχους θα λέγαμε. Πρώτη ομάδα είναι οι άστεγοι, κάτι
για το οποίο γνωρίζει το έργο του ΚΥΑΔΑ και ο περισσότερος κόσμος, και δεύτερη ομά-
δα είναι οι άποροι, δηλαδή άνθρωποι που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το
ΚΥΑΔΑ, πριν από κάποιο διάστημα, ήταν ένας μικρός «ατροφικός οργανισμός», είχε πε-
ρίπου 60 εργαζομένους και κάποιες βασικές δομές. Το τελευταίο διάστημα, μέσα σε λι-
γότερο από δύο χρόνια, δημιουργήσαμε πολλές νέες δομές. Το πολυδύναμο κέντρο
αστέγων, ένα κέντρο που έχει κέντρο ημέρας, υπνωτήριο και ξενώνες. Είναι πραγματικά
σε πολύ υψηλά επίπεδα και για τον ευρωπαϊκό χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε λάβει
τα εύσημα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας.

Αυτές οι δομές τι δυναμικότητας είναι και πόσο κόσμο εξυπηρετούν; 
Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε δομές, πρώτα απ’ όλα που θα μείνουν στην πόλη

και θα είναι ικανές δυνητικά να καλύψουν όλες τις ανάγκες της Αθήνας. Συνολικά, η δυ-
νατότητα των δομών μας είναι περί τα 700 άτομα. Εκτός από το Πολυδύναμο Κέντρο
Αστέγων προσθέσαμε ακόμη μία δομή, που είναι ο ξενώνας τοξικοεξαρτημένων. 

Τι είναι το «κοινωνικό mall», όπως το αποκαλείτε; 
Αυτό που σκεφτήκαμε και υλοποιήσαμε στον χώρο του παλαιού φρουραρχείου, απέ-

ναντι από τον Σταθμό Λαρίσης, είναι η δημιουργία ενός –επιτρέψτε μου την έκφραση–
«κοινωνικού mall». Καταστήματα αντρικών, γυναικείων παιδικών ρούχων, υποδημά-
των, κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο βιβλιοχαρτοπωλείο-παιχνιδάδικο,
κοινωνικό πλυντήριο. Είναι όλες οι δομές που παρέχονται δωρεάν και εκεί εξυπηρε-
τούμε έναν πολύ σημαντικό αριθμό ατόμων, από 26.000 ανθρώπους τον μήνα μέχρι και
33.000. 

ΤΑΣΟΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού
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Το «Θέατρο Βράχων»
θα παραμείνει
στο Δημόσιο! 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΩΝ
Πρόεδρος ΚΥΑΔΑ, ιατροδικαστής

Το Κέντρο 
Αλληλεγγύης  είναι
το «στοίχημά» μας

στον 
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com
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Σ
την αρχή τη θεωρούσαν απλώς «τη σύζυ-
γο του Τζεφ Μπέζος», μια τυχερή κοπέλα
η οποία παντρεύτηκε έναν δισεκατομμυ-
ριούχο. Μετά, ως μια γυναίκα που απλώς

ξόδευε τα χρήματα του άντρα της. Ωστόσο, η Μα-
κένζι Σκοτ απέδειξε σε όλους όχι μόνο ότι είναι
μια ξεχωριστή προσωπικότητα, αλλά μια γυναίκα
που απασχολεί τη διεθνή ειδησεογραφία ακόμα

και σήμερα, δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της από
τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου! 

Η Μακένζι Σκοτ γεννήθηκε στις 7 Απριλίου
1970 στο Σαν Φρανσίσκο. Ο πατέρας της ήταν οι-
κονομολόγος και η μητέρα της νοικοκυρά. Άρχι-
σε να γράφει από την ηλικία των έξι ετών (!). Συγ-
κεκριμένα, συνέγραψε «Το βιβλίο του σκουλη-
κιού». Ήταν ένα παιδικό βιβλίο 140 σελίδων, που
όμως δεν πρόλαβε να εκδοθεί, διότι το χειρόγρα-

φο καταστράφηκε σε μια μεγάλη πλημμύρα που
χτύπησε την περιοχή όπου έμενε η οικογένειά
της. 

Τελείωσε το σχολείο στο Κονέκτικατ και ακο-
λούθως σπούδασε Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο
του Πρίνστον. Η καθηγήτριά της, βραβευμένη με
Νόμπελ, Τόνι Μόρισον περιγράφει τη Μακένζι ως
«μια από τις καλύτερες φοιτήτριές μου στη δημι-
ουργική γραφή». Μετά την αποφοίτησή της, άρχι-
σε να εργάζεται ως βοηθητική υπάλληλος σε ένα
hedge fund της Νέας Υόρκης, προκειμένου να
βγάζει τα προς το ζην, όσο έγραφε τα λογοτεχνικά
της έργα. 

Ήδη από το πρώτο της έργο, «Η δοκιμασία του
Λούθερ Ολμπράιτ», κέρδισε το Αμερικανικό Βρα-
βείο Βιβλίων, το 2006. Η Μακένζι αποκάλυψε ότι
της πήρε περίπου μία δεκαετία να τελειώσει το
βιβλίο, γιατί στο μεταξύ βοηθούσε τον Τζεφ Μπέ-
ζος να στήσει την Amazon. 

Το 1993, Τζεφ και Μακένζι παντρεύονται και
έναν χρόνο μετά μετακομίζουν στο Σιάτλ και αρ-
χίζουν την «επιχείρηση Amazon». Η Σκοτ ξεκίνη-
σε στην εταιρεία από την αρχή και πρωταγωνίστη-
σε σε όλες τις αρχικές δομές της: Στο επιχειρημα-
τικό σχέδιο, στην εταιρική ταυτότητα, στα πρώτα
μεγάλα συμβόλαια. Όταν η Amazon άρχισε να
«καλπάζει», η Μακένζι κράτησε έναν μικρότερο
ρόλο, θέλοντας να ασχοληθεί με τη συγγραφή και
ξεκινώντας τις δωρεές. 

Δέσμευση
Η Μακένζι Σκοτ δεσμεύτηκε να ξοδέψει τη μισή

της περιουσία σε φιλανθρωπίες. Στα μέσα του
2020 ανακοίνωσε ότι έχει δωρίσει 1,7 δισ. δολά-
ρια σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ενώ τον
Δεκέμβριο της περσινής χρονιάς αποκαλύφθηκε
ότι έδωσε άλλα 4,15 δισ. σε 384 οργανώσεις οι
οποίες έδιναν μάχη κατά της πανδημίας του κο-
ρονοϊού. Πρόσφατα, στις 15 Ιουνίου, γνωστοποί-
ησε ότι προσέφερε άλλα 2,7 δισ. δολάρια σε ορ-
γανώσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας. 

Η Μακένζι Σκοτ χώρισε από τον Τζεφ Μπέζος
το 2019. Με το διαζύγιο έλαβε το 4% των μετοχών
της Amazon, που υπολογίζονται σε 36 δισ. δολά-
ρια. Πρόσφατα το «Forbes» ανέφερε ότι η περι-
ουσία της ανέρχεται σε 60 δισ. δολάρια. Πριν από
λίγο καιρό παντρεύτηκε τον Νταν Τζούετ.

Μ Α Κ E Ν Ζ Ι  Σ Κ Ο Τ

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Η πρώην κυρία Μπέζος 
ξοδεύει σε φιλανθρωπίες

περιουσία 60 δισ. δολαρίων



ΗΗΠΑ: Καμία συμφωνία
για S-400 στο τετ α τετ
Μπάιντεν - Ερντογάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και
ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν δεν κατάφεραν να βρουν μια
λύση, κατά τη διάρκεια της συνάντησής
τους νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σχε-
τικά με τη μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ
των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ, με επίκεν-
τρο την αγορά από την Άγκυρα των ρωσι-
κών αμυντικών πυραυλικών συστημάτων,
δήλωσε χθες ο σύμβουλος Εθνικής
Ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου
Τζέικ Σάλιβαν. Σε μια ενημέρωση σε δη-
μοσιογράφους, ο Σάλιβαν είπε πως
υπήρξε δέσμευση να συνεχιστεί ο διάλο-
γος για το θέμα.

Το συμπέρασμα ότι η Άγκυρα δεν θα
χρησιμοποιήσει το ρωσικό αντιπυραυλι-
κό σύστημα των S-400 για χρόνια εξάγει
η τουρκική εφημερίδα «Cumhuriyet», με
βάση τις δηλώσεις του προέδρου Ερντο-
γάν μετά τη συνάντησή του με τον Αμερι-
κανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν. Η εφη-
μερίδα αναφέρει ότι, ενώ ο Τούρκος πρό-
εδρος δήλωσε πως δεν έχει αλλάξει στά-
ση για το θέμα, προανήγγειλε συνέχιση
του διαλόγου -ίσως και για χρόνια- με τις
ΗΠΑ μεταξύ των υπουργών Άμυνας και
Εξωτερικών των δύο χωρών.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος
άφησε αιχμές κατά της Ε.Ε., λέγοντας ότι
βρίσκεται σε στρατηγική… τύφλωση.
Ωστόσο, δήλωσε ότι η χώρα του πρέπει να
γίνει πλήρες μέλος της και με αυτόν τον
τρόπο θα την ενδυναμώσει. «Η Ε.Ε. δεν
μπορεί να μετατραπεί σε πόλο έλξης και
ισχύος, εάν η Τουρκία δεν γίνει πλήρες
μέλος. Η Ε.Ε. πρέπει πλέον να λυτρωθεί
από τη στρατηγική τύφλωση και περιμέ-
νουμε με θετική ατζέντα να προχωρήσει
την ενταξιακή μας πορεία», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά. 

«Α
υτό που δεν δεχόμαστε
είναι να μετατραπεί η
Κύπρος σε προτεκτορά-
το της Τουρκίας, μέσα

από εγκάθετους, μέσα από παρεμβάσεις
που όλοι ανεξαίρετα παρακολουθούμε -
και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο
εξωτερικό», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης. Στον χαιρετισμό του, στα αποκαλυ-
πτήρια πλάκας με τα ονόματα των πολιτι-
κών καταδίκων του Απελευθερωτικού
Αγώνα 1955-59, στον χώρο των Κεντρι-
κών Φυλακών στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης αναφέρθηκε στα αισθήμα-
τα χρέους με τα οποία αποδίδεται ο ελάχι-
στος οφειλόμενος φόρος τιμής στο σύνο-
λο των πολιτικών καταδίκων του Απελευ-
θερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955-59,
εκφράζοντας την εκτίμηση και την υπερη-
φάνεια για το αξιοθαύμαστο πνεύμα αντί-
στασης που επέδειξαν, μεταξύ άλλων,
στον χώρο των Κεντρικών Φυλακών.

Επίσης, ευχαριστίες προς την παραιτη-
θείσα υπουργό Δικαιοσύνης και Δημό-
σιας Τάξης της Κύπρου, Έμιλυ Γιολίτη,
απηύθυνε ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Κλη-
θείς να σχολιάσει την επιστολή παραίτη-
σής της κυρίας Γιολίτη, είπε: «Εγώ θα την
ευχαριστήσω για ό,τι πρόσφερε κατά τη
διάρκεια της υπουργίας της. Κανένα άλλο
σχόλιο». Σε ερώτηση πότε να αναμένονται
οι σχετικές ανακοινώσεις για τον ανασχη-
ματισμό, είπε: «Πιστεύω ότι το αργότερο
αρχές της ερχόμενης βδομάδας, προτού
αναχωρήσω (για τις Βρυξέλλες), θα γνω-

ρίζετε τα μέλη του νέου Υπουργικού Συμ-
βουλίου». Παράλληλα, την άλλη εβδομά-
δα ο κ. Αναστασιάδης θα έχει συνάντηση
με τον γ.γ. του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες.

Εν τω μεταξύ, απροκάλυπτη παρέμβαση
της Άγκυρας στις πρόσφατες εκλογές των
Τουρκοκυπρίων, που φτάνει στα όρια της
χειραγώγησης, καταγγέλλουν πολιτικοί
και δημοσιογράφοι. Υπογράφουν ως «We
Are Reporting Group». Ισχυρίζονται ότι
στις τελευταίες εκλογές των Τουρκοκυ-
πρίων, τον Οκτώβριο του 2020, η Άγκυρα
παρενέβη με αμφιλεγόμενα μέσα υπέρ
του Ερσίν Τατάρ, ηγέτη του Κόμματος
Εθνικής Ενότητας, ο οποίος ανακηρύχθη-
κε τελικά νικητής της αναμέτρησης. Εκτι-
μούν ότι για τρεις ολόκληρες εβδομάδες
πριν από την ημέρα της κάλπης μία προ-
εκλογική ομάδα, πιστή στον Τούρκο αντι-
πρόεδρο Φουάτ Οκτάι, είχε εγκατασταθεί
στην Κύπρο, προκειμένου να στηρίξει τον
εκλεκτό της Άγκυρας και να παρεμποδί-
σει αλλά και να εκφοβίσει τους κύριους
αντιπάλους του Τατάρ, δηλαδή τον Μου-
σταφά Ακιντζί και τον Σερντάρ Ντενκτάς,
ο οποίος μιλάει για παρέμβαση της MIT. 

Σαρκοζί:  Έξι μήνες 
φυλάκιση ζητούν 
οι εισαγγελείς
Οι εισαγγελείς ζήτησαν σήμερα
ποινή φυλάκισης ενός έτους -ή έξι
μήνες χωρίς αναστολή- σε βάρος
του πρώην προέδρου της Γαλλίας
Νικολά Σαρκοζί, που δικάζεται στο
Παρίσι για τις υπερβολικές δαπά-
νες της προεκλογικής του εκστρα-
τείας του 2012. Στο τέλος του κατη-
γορητηρίου, οι εισαγγελείς υπο-
γράμμισαν την «πλήρη αδιαντρο-
πιά» του πρώην αρχηγού του κρά-
τους στη διαχείριση των οικονομι-
κών μιας εκστρατείας η οποία στοί-
χισε σχεδόν το διπλάσιο του επι-
τρεπόμενου ανώτατου ορίου. Επί-
σης, ζήτησαν την επιβολή προστί-
μου 3.750 ευρώ. Ο Σαρκοζί, απών
από την ακροαματική διαδικασία,
δικάζεται από τις 20 Μαΐου.

Ήχησαν σειρήνες 
στο Ισραήλ 
Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν
χθες στο Νότιο Ισραήλ, αλλά η
ενεργοποίησή τους οφειλόταν σε
πυρά πολυβόλων εναντίον της ισ-
ραηλινής επικράτειας. Ωστόσο, δεν
εκτοξεύθηκαν ρουκέτες ούτε όλμοι
από τη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρω-
σε το Γενικό Επιτελείο τις πρώτες
πρωινές ώρες. Ήταν η πρώτη φορά
που ήχησαν οι σειρήνες της αερά-
μυνας στο Νότιο Ισραήλ από την 21η
Μαΐου, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμ-
φωνία κατάπαυσης του πυρός που
τερμάτισε τον πόλεμο των 11 ημε-
ρών (10-21η Μαΐου) ανάμεσα στο
Ισραήλ και τον ένοπλο βραχίονα της
Χαμάς, της ισλαμιστικής παράτα-
ξης που έχει την εξουσία στον μι-
κρό παλαιστινιακό θύλακα των δύο
εκατομμυρίων κατοίκων. Προηγή-
θηκαν νέοι βομβαρδισμοί του Ισ-
ραήλ κατά παλαιστινιακών στόχων
στη Λωρίδα της Γάζας.

Αποφασιστικός ο Κύπριος
Πρόεδρος Νίκος 
Αναστασιάδης - Καταγγελίες
για δάκτυλο Ερντογάν στις
τουρκοκυπριακές εκλογές...

«Δεν θα μετατραπεί
η Κύπρος σε τουρκικό
προτεκτοράτο»
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Π
ρος το τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου αναμένε-
ται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
να είναι σε θέση να ανακοινώσει το νέο «Εξοικο-

νομώ - Αυτονομώ». Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα είναι σε θέση να κάνει
προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής του προγράμμα-
τος σε περίπου 15 μέρες.

Το νέο πρόγραμμα θα ανοίξει στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου
- Νοεμβρίου για την υποδοχή των αιτήσεων, θα έχει προ-
ϋπολογισμό 1 δισ. και θα είναι δομημένο έτσι ώστε να
απευθύνεται σε διπλάσια νοικοκυριά, καλύπτοντας χαμη-

λότερα ποσοστά επιδοτήσεων από το προηγούμενο πρό-
γραμμα.

Πάντως, κατά τις ίδιες πηγές, οι αλλαγές που έχει εξαγ-
γείλει ο υπουργός Κώστας Σκρέκας, δηλαδή η αξιολόγη-
ση των προτάσεων να γίνεται συνδυάζοντας το ύψος του
εισοδήματος, την παλαιότητα του κτιρίου και τις κλιματι-
κές συνθήκες των περιοχών, φαίνεται να περνούν στο νέο
πρόγραμμα. Επιπλέον, μεσοσταθμικά το ύψος των επιδο-
τήσεων θα κυμαίνεται περίπου στο 70%, χαμηλότερο σε
σχέση με εκείνο στα προηγούμενα προγράμματα, προ-
κειμένου να ενισχυθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Έρχεται το νέο «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» - Έως αρχές Ιουλίου οι ανακοινώσεις

Ο
κλάδος της βραχυχρόνιας
μίσθωσης, κυρίως στους
διεθνείς τουριστικούς
προορισμούς που διαθέτει

η χώρα μας, εξακολουθεί να πηγαίνει
κόντρα στα «προγνωστικά» για το κα-
λοκαίρι του 2021. 

Ήδη από τις 10 Μαρτίου οι προκρα-
τήσεις μέσω της ευέλικτης πολιτικής
ακύρωσης, που έχουν επιλέξει πλέον
οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακι-
νήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης από
τον Μάρτιο του 2020 έως και σήμερα
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού
για τους καλοκαιρινούς μήνες, είχαν
χτυπήσει «κόκκινο», ιδιαίτερα για
ανεξάρτητες ιδιωτικές βίλες με ιδιωτι-
κή ή/και κοινόχρηστη πισίνα. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό προερχό-
ταν κυρίως από αλλοδαπούς τουρί-
στες που διαθέτουν την οικονομική
δυνατότητα και δεν επηρεάζονται από
την οικονομική κρίση και παράλληλα
έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη
χώρα μας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της
εταιρείας AirDNA (εξειδικεύεται στην
ανάλυση των δεδομένων των ψηφια-
κών πλατφορμών βραχυχρόνιων μι-
σθώσεων), η Ελλάδα αποτελεί τον δη-
μοφιλέστερο προορισμό με 120% αύ-
ξηση των κρατήσεων το διάστημα 16

Απριλίου - 15 Μαΐου σε σχέση με τις
προηγούμενες 30 μέρες, όταν η αύξη-
ση στο σύνολο των προορισμών στην
Ευρώπη ήταν 60%.

Αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο
κλάδος των βραχυχρόνιων μισθώσε-
ων αποτελεί την πρώτη επιλογή όσων
αλλοδαπών θέλουν να ταξιδέψουν στη
χώρα μας αλλά και την απήχηση της
χώρας μας για το καλοκαίρι του 2021. 

Ενίσχυση της ζήτησης
Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Θεμι-

στοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Δι-
κτύου Κτηματομεσιτικών Γραφείων E-
Real Estates, οι εγγραφές ακινήτων
στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μί-
σθωσης κυρίως στους τουριστικούς
προορισμούς αυξάνονται λόγω της
υψηλής ζήτησης που καταγράφεται
για το φετινό καλοκαίρι.

Η γνωστή πλατφόρμα βραχυχρό-
νιας μίσθωσης πριν από λίγες μέρες
ανακοίνωσε την έλλειψη σπιτιών για
βραχυχρόνια μίσθωση στην πλατφόρ-

μα της εν όψει της καλοκαιρινής σε-
ζόν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι
αναμένεται έκρηξη της ζήτησης τους
επόμενους μήνες για σπίτια και εναλ-
λακτικά καταλύματα και υψηλότερες
κρατήσεις αυτό το καλοκαίρι σε σύγ-
κριση με το περσινό. 

ΗΗ δυναμικότητα σε 25 νησιωτικές περιοχές
Οι εγγραφές κατοικιών -πολυτελών ή μη- σε πλατφόρμες βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης στην Κρήτη αποτελούν το 43,33% της δυναμικό-
τητας του κλάδου. Η Σαντορίνη διαθέτει 2.184 κατοικίες (6,7% του
συνόλου βάσει του πίνακα), η Μύκονος 2.046 κατοικίες (6,34%), η
Ρόδος διαθέτει 2.483 (7,7%), η Πάρος 1.640 κατοικίες (5,08%), η Κε-
φαλονιά 1.785 (5,53%), η Λευκάδα 1.145 (3,55%) και η Ζάκυνθος
1.521 κατοικίες (4,72%). Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, γίνε-
ται αντιληπτό ότι η αναφορά σε προκρατήσεις ή/και πληρότητες που
αγγίζουν ακόμη και το 99% δεν αντιστοιχούν σε χιλιάδες κρατήσεις
που θα μπορούσαν να συγκριθούν με τις ξενοδοχειακές κρατήσεις. 

Αυξάνονται οι εγγραφές 
στις πλατφόρμες - Αναμένεται
έκρηξη της ζήτησης 
τους επόμενους μήνες

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Η Ελλάδα στους 
πιο δημοφιλείς
προορισμούς 
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Α
ποκαταστάθηκαν τα προβλήματα
που εντοπίζονταν σε επτά... προ-
βληματικούς κωδικούς της φο-
ρολογικής δήλωσης, οι οποίοι εί-

χαν μπλοκάρει χιλιάδες φορολογούμενους.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με διευκρινί-
σεις που έδωσε η ΑΑΔΕ:

1Διορθώθηκε το πρόβλημα της σωστής
αναγραφής των στοιχείων της δευτε-

ρεύουσας κατοικίας (διεύθυνση κ.λπ.). 

2Στους κωδικούς 735-736, όπου αναγρά-
φονται τα τεκμήρια αγοράς ακινήτων,

επισημαίνεται ότι ως δαπάνη αγοράς λαμβά-
νεται το πραγματικό τίμημα, όπως έχει κατα-
γραφεί στα ηλεκτρονικά βιβλία μεταγραφής
Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων των ΔΥΟ, και
όχι η τυχόν μικρότερη αντικειμενική αξία. Η
αναγραφή μικρότερου ποσού οδηγεί σε
έλεγχο από τη ΔΟΥ και ο φορολογούμενος
χρειάζεται να αποστείλει ψηφιακά το αντί-
στοιχο συμβόλαιο αγοράς στη ΔΟΥ για την
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της δήλω-
σης. 

3 Οι κωδικοί 023-024 για τις ηλεκτρονι-
κές δαπάνες αφορούν σε πρόσωπα που

απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση.
Ταυτόχρονα, για τους πληττόμενους της
πανδημίας προστέθηκαν οι κωδικοί 985-
986, οι οποίοι είναι προσυμπληρωμένοι με
βάση τα διαθέσιμα αρχεία και οι φορολο-
γούμενοι αυτοί απαλλάσσονται φέτος από
την υποχρέωση επίκλησης δαπανών με ηλε-

κτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες και υπό
προϋποθέσεις από τις αντικειμενικές δαπά-
νες διαβίωσης.

4 Οι κωδικοί 049-050 με τις δαπάνες των
φορολογούμενων δεν προσυμπληρώ-

νονται από την ΑΑΔΕ, καθώς την πλήρη ει-
κόνα των εν λόγω δαπανών έχει ο ίδιος φο-
ρολογούμενος. Ο φορολογούμενος στο σχε-
τικό πεδίο μπορεί να συμπληρώσει τα ποσά
ετήσιων δαπανών που έχει αποστείλει για
αυτόν η τράπεζά του. Εφόσον συμφωνεί με
αυτά, μπορεί να μεταφέρει το άθροισμά τους
στους παραπάνω κωδικούς. Εφόσον διαπι-
στώσει κάποιο σφάλμα, μπορεί να συμπλη-
ρώσει το ορθό κατά την κρίση του ποσό.

5 Για τους κωδικούς 617-618, που αφο-
ρούν σε αποζημιώσεις, τα ποσά που

υπόκεινται σε φόρο ή αποτελούν εισόδημα
που απαλλάσσεται από τον φόρο και την ει-
σφορά αλληλεγγύης γίνονται προσυμπλή-
ρωση από την ΑΑΔΕ. Αν δεν έχει αποσταλεί
σχετικό αρχείο από τον αρμόδιο φορέα, τότε
ο ίδιος ο φορολογούμενος συμπληρώνει τα
σχετικά ποσά στους κωδικούς 657-658. Τα
ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αλλά

αποζημίωση συμπληρώνονται προαιρετικά
από τον φορολογούμενο στους κωδικούς
781-782 και χρησιμεύουν μόνο για την κά-
λυψη τεκμηρίων. 

6 Τα ποσά για ενοίκια ακίνητης περιου-
σίας που συμψηφίστηκαν εντός του

2020 με οφειλές στη φορολογική διοίκηση,
λόγω είσπραξης μειωμένου μισθώματος,
δεν αναγράφονται στη δήλωση (Ε2), καθώς
οι συμψηφισμοί φόρων δεν δύναται να κα-
λύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων.

7 Στο έντυπο Ε3 (Πίνακας ΣΤ’) μεταφέρον-
ται από την επιχείρηση τα δεδομένα των

βιβλίων της, στα οποία πρέπει να έχουν κα-
ταχωρηθεί και οι αποζημιώσεις ή επιχορη-
γήσεις που η επιχείρηση έλαβε για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του Covid-19. Τα
πεδία του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3 δεν
προσυμπληρώνονται. 

ΘΘύματα απάτης 442.234
καταναλωτές που 
έκαναν e-αγορές 
με πλαστικό χρήμα 

Στα... δίχτυα των επιτήδειων πιάστηκαν
442.234 καταναλωτές που πραγματοποί-
ησαν κατά την περσινή χρονιά ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές με χρεωστικές και πι-
στωτικές κάρτες. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα φαι-
νόμενα απάτης αυξήθηκαν πέρυσι κατά
76,4%! Η πανδημία απάτης στις κάρτες
πληρωμών προκαλεί προβληματισμό,
καθώς για δεύτερο διαδοχικό έτος κατα-
γράφεται αλματώδης αύξηση. Το 2019 τα
κρούσματα απάτης ήταν 250.637 το 2019,
ενώ το 2018 είχαν καταγραφεί 147.317
περιπτώσεις. Πάντως, παρά την αύξηση
της αξίας της απάτης, ο δείκτης της ανα-
λογίας της αξίας των περιστατικών απά-
της προς την αξία των συναλλαγών εξα-
κολούθησε να διατηρείται στο χαμηλό
επίπεδο του 0,02%, αντιστοιχώντας σε 1
ευρώ αξία απάτης ανά 5,1 χιλ. ευρώ αξία
συναλλαγών. 
Τα κρούσματα απάτης αφορούν σε συ-
ναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω Διαδι-
κτύου ή ταχυδρομείου/τηλεφώνου. Η
ζημία, μάλιστα, επιμερίζεται στα συμ-
βαλλόμενα μέλη της συναλλαγής ανάλο-
γα με την υπαιτιότητά τους, αναφέρει η
Τράπεζα της Ελλάδος. Το μεγαλύτερο
κόστος έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωμών, οι οποίοι το 2020 επωμίστη-
καν το 48% της συνολικής ζημίας. Από
την άλλη πλευρά, οι πάροχοι-εκδότες
καρτών πληρωμών επιβαρύνθηκαν σε
ποσοστό 23%, ενώ οι κάτοχοι-χρήστες
των καρτών πληρωμής επιβαρύνθηκαν
κατά 29%. Δηλαδή, ένας στους τρεις κα-
τόχους κάρτας πληρωμής που ενεπλά-
κησαν σε απάτη πλήρωσε από την τσέπη
του το κόστος της απάτης ως συνυπαί-
τιος. Η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και οι
ενώσεις καταναλωτών συστήνουν στους
καταναλωτές να είναι ιδιαιτέρως προσε-
κτικοί, καθώς η συνεχής αύξηση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών αυξάνει και
τον κίνδυνο να εξαπατηθούν.

Τι ισχύει για δευτερεύουσα
κατοικία, τεκμήρια, 
αποζημίωση επιχειρήσεων
και ηλεκτρονικές δαπάνες
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Η Εφορία λύνει τον γρίφο
7 προβληματικών κωδικών

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ E Σ  Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ



Νέα επένδυση 125 εκατ. ευρώ ανακοί-
νωσε η Παπαστράτος, με την ευκαιρία
συμπλήρωσης 90 χρόνων από τα εγκαί-
νια του εργοστασίου της στον Πειραιά.
Παρουσίασε, δε, τη στρατηγική της για
βιώσιμη ανάπτυξη πάνω σε πέντε πυλώ-
νες. Ανακοινώνοντας την επένδυση, η
Παπαστράτος τονίζει συγκεκριμένα ότι
αυξάνεται η δυναμικότητα παραγωγής
του εργοστασίου με εγκατάσταση δύο
νέων γραμμών παραγωγής για Θερμαι-
νόμενες Ράβδους Καπνού και μία για
Παραγωγή Φίλτρων. Επίσης, αναβαθμί-
ζονται μόλις τρία χρόνια μετά οι υπάρ-
χουσες έξι γραμμές παραγωγής Θερμαι-
νόμενων Ράβδων Καπνού, για να παραχ-
θούν τα προϊόντα της επόμενης γενιάς του IQOS. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται το Λιθογραφείο με την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των γραμ-
μών εκτύπωσης μέσω δύο νέων γραμμών Ψηφιακής Εκτύπωσης. Αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, σημαίνει: Ενίσχυση της παραγωγικής
δυνατότητας, επέκταση των εξαγωγών και αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 115 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 60 έχουν ήδη
προσληφθεί και εκπαιδεύονται. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Γιορτάζοντας τα
90 χρόνια ιστορίας μας, σηματοδοτούμε μια νέα αρχή. Τη νέα μας πορεία. Εκείνη μιας εταιρείας που αλλάζει, εξελίσσεται, στηρίζει, συμ-
βάλλει, εργάζεται με πάθος προς το καλύτερο. Γι’ αυτό και σήμερα δεν είναι άλλη μία μέρα. Είναι μία άλλη μέρα».

e-Λιανικό: Επιπλέον 3.960 
ωφελούμενοι εντάσσονται 
στο πρόγραμμα

Δημοσιεύθηκε η τρίτη τροποποίηση της απόφα-
σης ένταξης ωφελούμενων στο πλαίσιο της δράσης
«e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επι-
χειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για ανά-
πτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος». Η απόφαση αφορά στην ένταξη
επιπλέον 3.960 ωφελούμενων με συνολική δημό-
σια δαπάνη 18.519.588,75 ευρώ. Από τις εντάξεις
2.748 προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής με
συνολική δημοσία δαπάνη 12.740.050,87 ευρώ, 232
από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με συνολική
δημοσία δαπάνη 1.126.841,73 ευρώ, 504 από τη Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου με συνολική δημοσία δα-
πάνη 2.404.574,89 ευρώ καθώς και 476 από τη Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με συ-
νολική δημοσία δαπάνη 2.248.121,26 ευρώ. Συνολι-
κά, στη δράση έχουν ενταχθεί 7.162 ωφελούμενοι,
με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε
33.642.672,26 ευρώ.

Ήλιος: Συμμετοχή στο Bites 
of Greece στο Λονδίνο
H βιομηχανία ζυμαρικών Ήλιος, ενδυναμώνον-
τας περαιτέρω την παρουσία της στη διεθνή αγο-
ρά, συμμετέχει στην πρωτοπόρα δράση Bites of
Greece, που δίνει την ευκαιρία στους επαγγελ-
ματίες του χώρου αλλά και στους κατοίκους και
τους επισκέπτες του Λονδίνου να γνωρίσουν από
κοντά τα ελληνικά προϊόντα και τις εκλεπτυσμέ-
νες γεύσεις τους, ενισχύοντας το εξαγωγικό
αποτύπωμα των εταιρειών όπου συμμετέχουν. Τα
βραβευμένα προϊόντα της Βιομηχανίας Ζυμαρι-
κών Ήλιος παρουσιάζονται στα ράφια Bites of
Greece στο «Partridges», το διάσημο deli-
catessen του Λονδίνου, γνωστό για τα ιδιαίτερα,
υψηλής ποιότητας προϊόντα που διαθέτει. Επι-
πλέον, επιλεγμένα προϊόντα της βιομηχανίας ζυ-
μαρικών Ήλιος και συμμετέχουν στο ειδικά σχε-
διασμένο pop-up store στο Islington, αγαπημένη
περιοχή για τους «foodies» του Λονδίνου. Εκεί
λειτουργεί έκθεση με δυνατότητα γευσιγνωσίας,
ενώ υπάρχουν παράλληλα προτάσεις γευμάτων,
μαγειρική και γευσιγνωσία από τη μοναδική σεφ
Ειρήνη Τζώρτζογλου.

Public με τη Lamda για το Ολυμπιακό
Μουσείο Αθήνας

Το Public Business, κορυφαίος Β2Β προορισμός
για εταιρικούς πελάτες που αναζητούν προϊόντα τε-
χνολογίας, είδη οργάνωσης γραφείου και αναλώσι-
μα, προχώρησε σε συνεργασία με τη Lamda Devel-
opment, στοχεύοντας στη δημιουργία της απόλυ-
της ψηφιακής εμπειρίας για το Ολυμπιακό Μουσείο
Αθήνας. To Public, με την αξιοποίηση της τεχνο-
γνωσίας του εξειδικευμένου συνεργάτη της
Omikron Electronics, που διαθέτει πολύ υψηλό
βαθμό πιστοποίησης σε οπτικοακουστικά συστή-
ματα, προσέφερε εξειδικευμένες υπηρεσίες και
κάλυψε τις ανάγκες του Μουσείου σε τεχνολογικό
και οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Οι βιοεπιστήμες κατέχουν τα πρωτεία μεταξύ των τομέων δρα-

στηριότητας του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Σύμ-

φωνα με τα στοιχεία του Elevate Greece, που παρουσίασε σε εκ-

δήλωση για τη διεξαγωγή των πρώτων Εθνικών Βραβείων Νεο-

φυούς Επιχειρηματικότητας ο υφυπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων Χρίστος Δήμας: Στην πρώτη θέση είναι οι Βιοεπι-

στήμες με 14,1%. Ακολουθούν ο Τουρισμός με 9,1%, το Περιβάλ-

λον με 9,1%, η Αγροτεχνολογία με 7,1%, η Διαφήμιση 7%, τα Μεγά-

λα Δεδομένα (6%), η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (5%), η Με-

ταποίηση (4,3%), το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (4%), τα Ναυτιλιακά και

το Ανθρώπινο Δυναμικό (3% το καθένα), η Διασκέδαση (2,3%) και

η Εκπαίδευση (2%). Τέλος, υπάρχουν και οι άλλοι τομείς (24%).

«Ένα πρώτο ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι οι Βιοεπιστήμες στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας κυριαρχούν. Και αυτό

είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το στηρίξουμε. Το γνωρίζαμε, το υποπτευόμασταν όλοι μας, αλλά είναι κάτι τώρα για το οποίο

έχουμε επίσημα στοιχεία», τόνισε ο υφυπουργός.

Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει την εκλογή της δρος Νικόλ Κόν-

ραντ - Φόρκερ και της κυρίας Βασιλικής Καραγιάννη

από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της

Εταιρείας της 17ης Ιουνίου 2021, ως νέων Ανεξάρτητων

Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Δημητρά-

κη Ποταμίτη και Ιγκόρ Ρούσεκ.

ΟΠΑΠ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.

Elevate Greece: Ποιοι κλάδοι συγκεντρώνουν τις περισσότερες startups 

Νέα επένδυση 125 εκατ. ευρώ 
από την Παπαστράτος



Enterprise Greece: 
300 επενδυτικές ευκαιρίες
στην Ελλάδα

Π
ερισσότερες από 300 επενδυτικές ευκαιρίες, σε
σχεδόν όλους τους κλάδους της ελληνικής οι-
κονομίας, έχει καταγράψει μέχρι σήμερα η En-

terprise Greece, όπως επισήμανε ο CEO της εταιρείας,
Γεώργιος Φιλιόπουλος, μιλώντας στο υβριδικό συνέ-
δριο «Εxport Summit», που διοργανώνει ο ΣΕΒΕ. Οι
επενδυτικές αυτές ευκαιρίες, εξήγησε, βρίσκονται σε
διαφορετικό στάδιο ωριμότητας και αποτελούνται τόσο
από επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων εταιρειών όσο
και από νέα έργα ανάπτυξης. «Παρά τις δυσκολίες»,
επισήμανε ο κ. Φιλιόπουλος, «η Enterprise Greece συ-
νεχίζει ακάθεκτη την προσέλκυση επενδυτικών έργων
και κεφαλαίων από το εξωτερικό. Τα επενδυτικά σχέδια
που πραγματοποιούνται από μεγάλους επενδυτές,
όπως οι Microsoft (Αθήνα), Pfizer (Θεσσαλονίκη) και
Volkswagen (Αστυπάλαια), σε συνδυασμό με εκείνα
που υποστηρίζει το Enterprise Greece και είναι στρατη-
γικής σημασίας, σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η βιοτε-
χνολογία και η βιομηχανία, μας καθιστούν ιδιαίτερα αι-
σιόδοξους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Γερμανός: Νέο, υπερσύγχρονο 
επισκευαστικό κέντρο
Ένα νέο, υπερσύγχρονο, επισκευαστικό κέντρο της
Γερμανός, 1.100 τ.μ., σχεδιασμένο με τις πιο αυστη-
ρές προδιαγραφές των κατασκευαστών, ξεκίνησε τη
λειτουργία του, στην Πάρνηθα. Όπως αναφέρει η Γερ-
μανός, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρε-
σιών εξουσιοδοτημένου service, που καλύπτει 11 κα-
τηγορίες προϊόντων τεχνολογίας και περισσότερους
από 60 κατασκευαστές. Οι έμπειροι και πιστοποιημέ-
νοι τεχνικοί της εταιρείας επισκευάζουν πάνω από
80.000 συσκευές τον χρόνο στο ιδιόκτητο επισκευα-
στικό κέντρο, ενώ το 60% των επιδιορθώσεων πραγμα-
τοποιούνται εντός της ημέρας. Με εγκεκριμένο εξο-
πλισμό από τους κατασκευαστές και πάντα με γνήσια
ανταλλακτικά, στο νέο Service Center της Γερμανός
επισκευάζονται από Smartphones, Tablets, Laptops,
Wearables και Drones, μέχρι κονσόλες Gaming, 
Smart Home and Gadgets, ασύρματες ή ενσύρματες
συσκευές, συσκευές εικόνας και ήχου, εκτυπωτές
αλλά και Scooters, Hoverboards και Ηλεκτρικά Πο-
δήλατα.

ΟΑΣΑ: Το σύνολο των εισιτηρίων
προσβάσιμο για e-αγορά
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθη-

νών ανακοινώνει την επέκταση της on line

αγοράς εισιτηρίων και στους κατόχους της

ανώνυμης κάρτας ATH.ENA Card. Πλέον, το

σύνολο των εισιτηρίων του ΟΑΣΑ καθίσταται

προσβάσιμο για αγορά από το Διαδίκτυο, γε-

γονός που προσφέρει μεγάλη ευελιξία και

ευκολία στους επιβάτες. Με το πάτημα ενός

κουμπιού από υπολογιστή ή από κινητό, ο

επιβάτης μπορεί να προμηθευτεί εισιτήρια ή

να φορτίσει την κάρτα του ανάλογα με τις

ανάγκες του, χωρίς αναμονή σε εκδοτήρια

και εκδοτικά μηχανήματα, με συναλλαγή χω-

ρίς μετρητά. Απαραίτητη προϋπόθεση, να

διαθέτει ATH.ENA Card, είτε προσωποποι-

ημένη είτε ανώνυμη. Μέχρι πρότινος, η δυ-

νατότητα της on line αγοράς εισιτηρίων ήταν

διαθέσιμη μόνο στους κατόχους προσωπο-

ποιημένων καρτών και τώρα επεκτείνεται και

στους κατόχους ανώνυμης κάρτας. Η προμή-

θεια της ανώνυμης κάρτας ATH.ENA Card εί-

ναι πολύ απλή: Αρκεί ο επιβάτης να τη ζητή-

σει από κάποιο εκδοτήριο.

Εθνική Τράπεζα: Με «Business 
Δάνειο-Εξπρές» εντός 48 ωρών

Κεφάλαιο κίνησης μπορούν να εξασφαλίσουν
εντός 48 ωρών ελεύθεροι επαγγελματίες και επι-
χειρήσεις online μέσω του e-banking της Εθνι-
κής Τράπεζας. Ο λόγος γίνεται για το νέο χρημα-
τοδοτικό προϊόν «Business Δάνειο Εξπρές», που
απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία
κλεισμένη χρήση και τζίρο μέχρι 2.500.000 ευρώ,
οι οποίες τηρούν λογαριασμό όψεως στην Εθνική
Τράπεζα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Ναυτιλία: Τεράστιες απώλειες 
λόγω Covid-19

Το 2020 η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία
κατέγραψε σημαντικές απώλειες λόγω της παν-
δημίας. H EMSA, με μια σειρά εκθέσεων από τον
Ιούλιο του 2020, επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει
τον αντίκτυπο της Covid-19 στην παγκόσμια ναυ-
τιλία. H ΕΜSA
στην έκθεσή
της αναφέρει
ότι οι προσεγγί-
σεις πλοίων στα
λιμάνια μει-
ώθηκαν το 2020
κατά 10,2%. Οι
εισαγωγές, οι εξαγωγές και το θαλάσσιο εμπόριο
εντός Ε.Ε. επηρεάστηκαν σημαντικά το 2020, κα-
τά την EMSA. Mε βάση τελωνειακά στοιχεία, το
θαλάσσιο εμπόριο εντός Ε.Ε. μειώθηκε κατά
9,3%, αριθμός που μεταφράζεται σε απώλειες
226 εκατ. τόνων εμπορευμάτων. Η πιο σημαντική
πτώση που καταγράφηκε ήταν στις εισαγωγές της
Ε.Ε. από τις χώρες εκτός Ε.Ε., η οποία άγγιξε το
12,2% πέρυσι. Ακολούθησε το εμπόριο μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ (-7,1%) και οι εξαγωγές
της Ε.Ε. προς κράτη εκτός  Ένωσης (-4,3%).

«Πράσινο φως» στην ΑΜΚ της Ideal
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η εξ αναβολής

Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ομίλου Ideal

η οποία ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφα-

λαίου του Ομίλου κατά 56,1 εκατ. ευρώ, ενεργο-

ποιώντας με τον τρόπο αυτόν την υλοποίηση του

πλάνου διεύρυνσής του και του σχεδίου ενσωμά-

τωσης των εταιρειών AstirVitogiannis και Three-

Cents στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου - και οι δύο

επενδύσεις του VirtusSouth European Fund

(VSEF), το επενδυτικό όχημα το οποίο διαχειρίζε-

ται η Virtus International Partners (Virtus).

«Πόλη με Ποδήλατα - Όμορφη Πόλη»
από τα Mymarket

«Πόλη με Ποδήλατα - Όμορφη Πόλη»: Το νέο
πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας από τα My-
market, που διοργανώνεται με την υποστήριξη
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, πραγμα-
τοποίησε ήδη το πρώτο του «ταξίδι» σε τέσσερις
μεγάλες πόλεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Πρώ-
τος σταθμός του ταξιδιού τα Τρίκαλα τη Δευτέρα 7
Ιουνίου, με οικοδεσπότη τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ
και δήμαρχο της πόλης Δημήτρη Παπαστεργίου.
Ακολούθησαν η Καρδίτσα, η Λάρισα και ο Βόλος!
Το πρόγραμμα «Πόλη με Ποδήλατα - Όμορφη
Πόλη» εστιάζει στη χρήση των ποδηλάτων μέσα
στις πόλεις και στην υποστήριξη της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας - και ταξιδεύει σε 19 πό-
λεις της Ελλάδας. 



E
να εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο πα-
ρουσίασε και διαθέτει η Citroen στην
γκάμα των μοντέλων της, που δεν είναι
από την τρίτη γενιά του γνωστού C4, το

οποίο απέκτησε και μία επιπλέον λέξη C-Cross και
διαθέτει χαρακτηριστικά από crossover αλλά με
compact διαστάσεις. Παράλληλα, το νέο γαλλικό
μοντέλο διαθέτει μια μοναδική σχεδίαση που δύ-
σκολα συναντά κανείς σε άλλα ανταγωνιστικά μον-
τέλα αλλά και πολύ υψηλή δόση τεχνολογίας.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσει κανείς
και τον χαμηλό κυβισμό του κινητήρα, που προσ-
δίδει εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης αλλά και
φοροελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ή εταιρι-
κούς χρήστες, οπότε το Citroen C4 C-Cross αποτε-
λεί μια ιδανική επιλογή για τους Έλληνες κατανα-
λωτές. Να τονίσουμε επίσης ότι οι εταιρικοί χρή-
στες του Citroen C4 C-Cross δεν επιβαρύνονται με
φόρο εταιρικής χρήσης.

Μοναδικό «αγκάθι» αποτελεί η τιμή κτήσης του
γαλλικού μοντέλου, η οποία κυμαίνεται στις
23.650 ευρώ για την έκδοση 1,2 Turbo με αυτόματο
8τάχυτο κιβώτιο, ωστόσο τα μηδενικά ετήσια τέλη
κυκλοφορίας έρχονται να αντισταθμίσουν τη ζυγα-
ριά… 

Αν πάλι ο υποψήφιος αγοραστής δεν επιθυμεί
αυτόματο κιβώτιο, τότε η τιμή απόκτησης του νέου
Citroen C4 C-Cross μειώνεται στις 21.250 ευρώ.

Μοναδική σχεδίαση
Με μια μοναδική και τολμηρή ταυτότητα το νέο

C4 C-Cross συνδυάζει μοναδικά τα ισχυρά χαρα-
κτηριστικά τριών διαφορετικών κόσμων. Με την
υπερυψωμένη και δυναμική στάση του υιοθετεί

διακριτικά στοιχεία από SUV για επιπλέον δυναμι-
σμό και χαρακτήρα. Η Coupe αεροδυναμική και η
ρευστή σιλουέτα του νέου μοντέλου αντανακλούν
την εταιρική σχεδιαστική ταυτότητα της Citroen,
ιδίως με τη νέα υπογραφή από τον φωτισμό LED
εμπρός και πίσω, με μια νέα έκφραση στυλ που εί-
ναι πιο μυώδης και δυναμική. Το πίσω τζάμι «κό-
βεται» σε δύο σημεία από την αεροτομή, ενώ πολύ
όμορφα είναι και τα πίσω φωτιστικά σώματα, ιδίως
όταν είναι αναμμένα το βράδυ.

Άνεση και τεχνολογία
Το εσωτερικό εμπνέει από την πρώτη κιόλας μα-

τιά άνεση, ενώ το απλό και μοντέρνο ταμπλό, τα
όμορφα σχήματα στις επενδύσεις των θυρών, τα
πολλαπλά σημεία αποθήκευσης, τα μαλακά υλικά
και τα καθίσματα θα εντυπωσιάσουν ακόμη και τον
πιο απαιτητικό καταναλωτή. Στο ταμπλό βρίσκον-
ται και δύο οθόνες. Η μία είναι ο ψηφιακός πίνα-
κας οργάνων και η άλλη το infotainment. Η πρώτη
έχει minimal σχεδιασμό προκειμένου ο οδηγός να
μη δέχεται πολλές πληροφορίες. Η δεύτερη, η
10ιντση και χωρίς πλαίσιο οθόνη του infotainment,
είναι καλαίσθητη, έχει αναβαθμισμένο κεντρικό
μενού και πολύ καλή ανταπόκριση.

Το νέο C4 C-Cross έχει έναν νέο, κομψό και ποι-
οτικό μοχλό ταχυτήτων για το αυτόματο κιβώτιο.
Με τρεις θέσεις (R, N και D) για εύκολη επιλογή
όλων των σχέσεων. Στο «M» ενεργοποιείται η χει-
ροκίνητη λειτουργία. Η κονσόλα ενσωματώνει επί-
σης το ηλεκτρικό χειρόφρενο και τον επιλογέα των
προγραμμάτων οδήγησης, όπου οι επιλογές είναι:
Eco, Normal και Sport.

Ο χώρος αποσκευών των 380 λίτρων είναι οικο-

γενειακά ικανοποιητικός με πλήρως εκμεταλλεύ-
σιμο σχήμα.

130 ίπποι
Κάτω από καπό του Citroen C4 C-Cross της δοκι-

μής μας είχε τοποθετηθεί ο γνωστός υπερτροφοδο-
τούμενος τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας χωρητικό-
τητας 1,2 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 130 ίππους και
230 Nm ροπής. Στην πράξη, το μηχανικό σύνολο απέ-
δειξε ότι κινεί εύκολα τα βαρύ αμάξωμα του αυτοκι-
νήτου, ενώ ο ήχος που παράγει ως τρικύλινδρο σύνο-
λο δεν είναι ενοχλητικός, ακόμη και όταν πλησιάζει
το όριο περιστροφής του. Επίσης, προσδίδει ικανο-
ποιητικές επιδόσεις, καθώς τα πρώτα 100 χλμ. από
στάση έρχονται σε 9,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική
του ταχύτητα προσδιορίζεται στα 200 χλμ./ώρα. Όσον
αφορά στην κατανάλωση, κατά τη διάρκεια της δοκι-
μής μας κυμάνθηκε σε 7,3 λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Άνεση και ασφάλεια
Το Citroen C4 C-Cross αποτελεί ένα αυτοκίνητο που

είναι προσανατολισμένο στην άνεση και δεν το κρύβει
καθόλου, καθώς οι επιβάτες από την πρώτη στιγμή που
θα κινηθούν με το γαλλικό μοντέλο θα εκτιμήσουν την
ποιότητα κύλισης. Η ηχομόνωση, η ευκολία στην οδήγη-
ση, τα καθίσματα και φυσικά η ανάρτηση συντελούν σε
αυτό. Φυσικά, τον πρώτο λόγο στην άνεση έχει η ανάρτη-
ση με το Progressive Hydraulic Cushion και οι 20 πα-
τέντες που τη συνοδεύουν. Επίσης, πέραν της άνεσης,
αυτό που αποκομίζουν ο οδηγός και οι επιβάτες είναι η
αίσθηση ασφάλειας. Εντός της πόλης οι κάμερες του C-
itroen C4 C-Cross κάνουν τη διαδικασία παρκαρίσματος
παιχνιδάκι, ενώ επίσης η ανάρτηση προσφέρει μια μο-
ναδική άνεση που νομίζεις ότι κινείσαι με λιμουζίνα!
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Τη χειρότερη πολιτική έναντι των ηλε-

κτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο εφάρ-

μοσε η πολιτεία της Βικτόρια στην Αυ-

στραλία μετά την επιβολή τελών κυκλο-

φορίας στα ηλεκτρικά και plug-in υβρι-

δικά οχήματα. 

Μάλιστα, για πρώτη φορά αυτοκινητο-

βιομηχανίες και περιβαλλοντικοί φορείς

ένωσαν τις δυνάμεις τους ενάντια στα τέ-

λη κυκλοφορίας, που θα επιβληθούν

από την 1η Ιουλίου στα ηλεκτρικά και

plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Οι χρεώ-

σεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά

και για όσα κινούνται με υδρογόνο είναι

0,016 ευρώ (2,5 σεντς) για κάθε χιλιόμε-

τρο και 0,013 ευρώ (2 σεντς) το χιλιόμε-

τρο για τα plug-in υβριδικά μοντέλα.

Για παράδειγμα, αν κάποιος ιδιοκτή-

της ηλεκτρικού αυτοκινήτου διανύει

10.000 χιλιόμετρα ετησίως, τότε τα τέλη

κυκλοφορίας που θα πρέπει να καταβά-

λει ανέρχονται σε 160 ευρώ. Αν πάλι δια-

νύει 20.000 χιλιόμετρα, τότε το κόστος

των ετήσιων τελών κυκλοφορίας ανέρ-

χονται σε 320 ευρώ! Αντίστοιχα, οι ιδιο-

κτήτες plug-in υβριδικών μοντέλων, αν

διανύουν 10.000 χιλιόμετρα τον χρόνο,

θα πληρώσουν ετήσια τέλη κυκλοφο-

ρίας 130 ευρώ, ενώ αν τα διανυθέντα χι-

λιόμετρα αγγίξουν τις 20.000 χλμ., τότε

τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανεβαίνουν

στα 260 ευρώ!
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Σοκ! Τέλη κυκλοφορίας σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Ένα  C4 C-Cross 1.2 PureTech 130 EAT8
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Η έβδομη άδεια 
Η έβδομη τηλεοπτική άδεια εθνικής εμβέλειας

γενικού περιεχομένου παραμένει στο ράφι. Εφό-
σον όμως υπάρξει ενδιαφερόμενος και καταθέσει
αίτηση στο ΕΣΡ, η Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει
σε προκήρυξη. Με την ένταση του ανταγωνισμού
κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί, όπως και η
απόκτηση ή εξαγορά κάποιου καναλιού από με-
γάλο παίκτη. Αν αντιθέτως η ανεξάρτητη Αρχή
προχωρήσει σε προκήρυξη για τις θεματικές
άδειες εθνικής εμβέλειας, τότε η άδεια αυτή θα
προστεθεί στις τρεις που έχουν ήδη προβλεφθεί
και θα μοιραστούν τέσσερις τηλεοπτικές άδειες.

Δάνειο στη Forthnet Media
Ομολογιακό δάνειο 38,5 εκατ. ευρώ για τη No-
va. Η μητρική εταιρεία Forthnet, μέλος του U-
nited Group, αποφάσισε να χορηγήσει ομολο-
γιακό δάνειο 38,5 εκατ. ευρώ προς τη Forthnet
Media, την αδειούχο θυγατρική εταιρεία συν-
δρομητικής τηλεόρασης. Το δάνειο θα αποτε-
λείται από ονομαστικές ομολογίες, αξίας 1 ευ-
ρώ η καθεμιά, και θα έχει διάρκεια αποπληρω-
μής 24 μήνες. 

Παράταση στην ελεύθερη TV 
Τον νόμο της καθολικής τηλεοπτικής κάλυψης των προβλη-

ματικών περιοχών της χώρας με ψηφιακό σήμα χρησιμοποιεί η
κυβέρνηση. Ο νόμος της καθολικής κάλυψης αφορούσε σε
σχεδόν 500.000 πολίτες σε όλη τη χώρα που δεν μπορούσαν να
παρακολουθήσουν τα κανάλια ελεύθερης λήψης, κυρίως τα
ιδιωτικά, εξαιτίας του μικρού αριθμού ψηφιακών πομπών που
εγκαταστάθηκαν για την ψηφιακή τηλεόραση. Με την απόφαση,
την οποία υπογράφουν τέσσερις υπουργοί και δημοσιεύθηκε
στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», παρατείνεται το διάστη-
μα επιδότησης των κατοίκων σε περιοχές εκτός τηλεοπτικής
κάλυψης μέχρι το 2028, ενώ εντάσσονται στο καθεστώς επιδό-
τησης κάτοικοι από συνολικά 936 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. 

H ΕΣΗΕΑ για τους ΟΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ στηρίζει την τροπολογία
που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών
και ορίζει ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μετακλητοί θα αμεί-
βονται σύμφωνα με την ΚΥΑ που ισχύει για τις αποδοχές των
δημοσιογράφων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κάλεσε όλα τα κόμματα να υπερψη-
φίσουν την τροπολογία, η οποία δικαιώνει τους δημοσιογρά-
φους που μέχρι σήμερα είχαν αδικηθεί. Με τη διάταξη αυτή
λύθηκε το πρόβλημα, το οποίο είχε δημιουργήσει δημοσιο-
γράφους με αμοιβές δύο ταχυτήτων στον δημόσιο τομέα,
όπως είχε επισημάνει κατ’ επανάληψη η ΕΣΗΕΑ σε διαβήματά
της προς το υπουργείο Εσωτερικών και τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης.

Να πάνε μαζί     
«Υπάρχει ενδιαφέρον για τη Wind για να γίνουμε

ένας πιο ολοκληρωμένος παίκτης στην αγορά»,
απάντησε η νέα διοίκηση της Nova σε σχετική
ερώτηση για την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
Στόχος θα μπορούσε να είναι, όπως αναφέρθηκε, η
συγχώνευση Nova - Wind.

Νέο κανάλι από τον ΣΚΑΪ      
Στον ΣΚΑΪ δεν κρύβουν την επιθυμία τους για τη
δημιουργία ενός νέου, αμιγώς ενημερωτικού
σταθμού. Εκείνο που ψάχνουν είμαι συχνότητα
και άδεια…

Copa America 
Μπορεί όλοι να βλέπουν το Euro, αλλά
η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου
στη Νότια Αμερική, το 47ο Copa Ameri-
ca, μεταδίδεται από το Open από τις 13

Ιουνίου μέχρι τις 11 Ιουλίου 2021
από τα γήπεδα της Βραζι-

λίας.

Βιβλία από τον ΑΝΤ1
Ενδιαφέρον για τον χώρο του βι-
βλίου δείχνει ο Όμιλος ΑΝΤΕΝ-
ΝΑ. Συγκεκριμένα, προχώρησε
στη σύσταση της ΑΝΤΕΝΝΑ Εκ-
δοτική Επιχείρηση Μονοπρόσω-
πη ΙΚΕ. Σκοπός είναι οι εκδόσεις
και η εμπορία βιβλίων, περιοδι-
κών κ.ά.

H ΕΕΤΤ για τις συχνότητες  
Έπειτα από ετοιμασίες τουλάχιστον ενός έτους,

η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων προκήρυξε τον μεγάλο διαγωνισμό για
την «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών
Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων,
Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρ-
ματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων». Η δαπά-
νη για το σύνολο του διαγωνισμού και στα τρία
τμήματα του συνολικού έργου ανέρχεται σε
69.014.002,01 ευρώ. Η σύμβαση θα αφορά στην
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός εκτεταμένου συ-
στήματος εποπτείας του φάσματος, με την τοπο-
θέτηση συνολικά 16 σταθερών σταθμών εποπτεί-
ας σε όλη τη χώρα (δέκα μεταφερόμενων και έξι
κινητών), ενός ασύρματου δικτύου επικοινωνίας
φωνής, καθώς και ενός δικτύου δεδομένων, βα-
σισμένου σε μικροκυματικές ραδιοζεύξεις..

Μέρισμα     
Το μέρισμα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-

νωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2019 αποδί-
δεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης. Σύμφωνα με την απόφαση, πρόκειται
για ποσό 5.222.941,14 ευρώ, που προέρχεται από
τα έσοδα της Ρυθμιστικής Αρχής για την προπέρσι-
νη χρονιά και παρέμενε ως αδιάθετο αποθεματικό.

Για τον ΕΔΟΕΑΠ  
Σταθερός χρηματοδότης του ΕΔΟΕΑΠ είναι η
ΕΡΤ, που μαζί με την Cosmote TV και τη Nova
αποδίδει χωρίς καθυστέρηση την εισφορά του 2%
στο Ταμείο των ΜΜΕ. Η ΕΡΤ για τον μήνα Απρίλιο
ενέκρινε την πληρωμή ποσού 313.579,38 ευρώ,
ενώ τον περασμένο Μάρτιο εγκρίθηκε ποσό άνω
των 250.000 ευρώ. Τα ετήσια έσοδα του Ταμείου
από την κρατική τηλεόραση είναι άνω των 3,5
εκατ. ευρώ.

Επανέκδοση του «Fantomas»     
Η δημοσιογραφική ομάδα του
ΝΕΤ 24 προχωρά από το φθινό-
πωρο στην επανέκδοση του πε-
ριοδικού «Fantomas». H ομάδα
συνεργάζεται ήδη με περιφερει-
ακούς τηλεοπτικούς σταθμούς,
ενώ παράγει πρωτογενές τηλεο-
πτικό περιεχόμενο. Στο περιοδι-
κό θα υπάρχει σε κάθε τεύχος
πανελλαδικό δημοσκοπικό βαρό-
μετρο για τα θέματα της επικαι-
ρότητας, θα επαναλανσαριστεί με
διαφημιστική καμπάνια και θα
προχωρήσει σε σειρά εφαρμο-
γών και στο Διαδίκτυο.
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Α
ν δεν έχεις σύμμαχό σου την
κοινωνία, δεν μπορείς να φτά-
σεις στο επιθυμητό αποτέλε-
σμα, τονίζει σε συνέντευξή του

στην «Ρ» ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευρω-
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, αναφερό-
μενος στη μεταλιγνιτική εποχή. Επισημαί-
νει επίσης ότι, προκειμένου να ενισχυθεί
η «ενεργειακή δημοκρατία» στην πράξη,
ας έχει ο ΕΛΑΠΕ (Ειδικός Λογαριασμός
ΑΠΕ) μικρότερο πλεόνασμα, ενώ προσθέ-
τει ότι τα 750 εκατομμύρια για τη χώρα μας
δεν είναι αρκετά για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών συνεπειών στο πλαίσιο της
μετάβασης. Για τις εξορύξεις υδρογοναν-
θράκων θεωρεί ότι όλα εξαρτώνται από
τον χρόνο και τα δεδομένα που αλλάζουν,
ενώ υποστηρίζει ότι «ασφαλώς και θέλου-
με να έχουμε αρμονικές σχέσεις με την
Τουρκία, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει
μέσω μονομερών υποχωρήσεων».

Στη διαδικτυακή εκδήλωση που διορ-
γανώσατε με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος, κάνατε λόγο για
μια μακροπρόθεσμη κλιματική πολιτι-
κή με όραμα και όχι λογιστική αντιμε-
τώπιση. Αναφέρεστε στην πολιτική της
Ευρωπαϊκή Ένωσης, της Κομισιόν ή
της ελληνικής κυβέρνησης; 
Δυστυχώς για εμάς, όταν αναφερόμουν

στην ανάγκη να ξεφύγουμε από μία κλι-
ματική πολιτική που αποφασίζεται με λο-
γιστικούς όρους, αναφερόμουν κυρίως
στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι σω-
στό κρίσιμες αποφάσεις, όπως το κλείσι-
μο όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το
2023, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, να
λαμβάνονται χωρίς να διαθέτουν μια μα-
κροπρόθεσμη στόχευση. Η παραπάνω
απόφαση, για παράδειγμα, με την ταχύτη-
τα που πάρθηκε είναι πιθανό να δημιουρ-
γήσει τα αντίθετα αποτελέσματα. Η κυ-
βερνητική εξαγγελία έγινε με μόνο στόχο
την οικονομική βιωσιμότητα της ΔΕΗ και
όχι βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων. Μι-
λάμε, δηλαδή, για αποφάσεις που λαμβά-
νονται με αποκλειστικά ταμειακά κριτή-
ρια, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα ευρύ-
τερο αναπτυξιακό όραμα και, κατ’ επέκτα-
ση, ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός

για μια δίκαιη και αποτελεσματική μετά-
βαση σε μια πιο «πράσινη οικονομία».
Διότι, αν δεν έχεις σύμμαχό σου την κοι-
νωνία, δεν μπορείς να φτάσεις στο επιθυ-
μητό αποτέλεσμα. 

Θέλετε, όπως έχετε πει, περισσότεροι
πολίτες να μπορούν να γίνουν παραγω-
γοί ενέργειας και να προχωρήσουμε
στον εκδημοκρατισμό της παραγωγής,
είτε σε ατομικό επίπεδο είτε μέσω των
ενεργειακών κοινοτήτων. Ανησυχείτε
ότι οι «μεγάλοι παίκτες» θα μονοπωλή-
σουν το αγαθό της ενέργειας;
Ο εκδημοκρατισμός της παραγωγής εί-

ναι μια συμμετοχική διαδικασία και συμ-
βαίνει ήδη σε πολλές χώρες στην Ευρώ-

πη. Οι πολίτες παράγουν ενέργεια που κα-
ταναλώνουν και πουλούν την περισ-
σευούμενη ενέργεια στο σύστημα. Αυτό
συμβαίνει είτε σε ατομικό επίπεδο είτε με
τη μορφή ενεργειακών κοινοτήτων. Η
πρακτική αυτή έχει βοηθήσει τόσο στην
εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας όσο και στη μείωση της κατανάλω-
σης. Άρα, ο παραγωγός έχει και οικονομι-
κό κίνητρο. Δυστυχώς, η σημερινή κυβέρ-
νηση, με το θεσμικό πλαίσιο που έχει δια-
μορφώσει, καθιστά αδύνατη τη μεταφορά
αυτής της καλής πρακτικής άλλων ευρω-
παϊκών κρατών στην Ελλάδα. Με τροπο-
λογία που ψηφίστηκε τον περασμένο Δε-
κέμβριο, καταργούνται οι σταθερές τιμές,
βάζοντας τους ιδιώτες και τις ενεργειακές

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Παρά τις προσπάθειές μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
όπου καταφέραμε να εντάξουμε και την Ελλάδα στο Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού, λόγω της αδιαφορίας της τότε κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μπόρεσε η χώρα μας να χρησιμοποιήσει 
χρήματα από αυτό, με αποτέλεσμα να χάσουμε ευρωπαϊκά 
κονδύλια της τάξης άνω του 1 δισ. ευρώ», δηλώνει στην «Ρ» 
ο ευρωβουλευτής του  ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Δεν φτάνουν 750 εκατ. 
για δίκαιη μετάβαση
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κοινότητες να ανταγωνιστούν –με έναν
παράλογο τρόπο– τους μεγάλους παρα-
γωγούς. Επιπλέον, η επιβολή τέλους προς
όφελος του πλεονασματικού Ειδικού Λο-
γαριασμού ΑΠΕ, του ΕΛΑΠΕ, δημιουργεί
νέα εμπόδια στους μικροπαραγωγούς. Για
αυτόν ακριβώς τον λόγο πρότεινα να κα-
ταργηθεί η έκτακτη εισφορά για τα μικρά
και τα μεσαία έργα ΑΠΕ και ας έχει ο ΕΛΑ-
ΠΕ μικρότερο πλεόνασμα, ώστε να ενι-
σχυθεί η «ενεργειακή δημοκρατία» στην
πράξη. 

Η περίφημη μετάβαση προς μια Ευρώ-
πη μηδενικών εκπομπών πώς μπορεί
να υλοποιηθεί δίκαια στα κράτη-μέλη
της ΕΕ, ώστε χώρες όπως η Ελλάδα να
ανέβουν στο τρένο της πράσινης ανά-
πτυξης χωρίς οικονομικούς κραδα-
σμούς και απώλεια χιλιάδων θέσεων
εργασίας, μετά την με ταχείς ρυθμούς
απανθρακοποίησή τους;
Η μετάβαση πρέπει να γίνει με δίκαιο

τρόπο, ώστε να μη φτωχοποιούνται οι κοι-
νωνίες, αλλιώς δεν θα γίνει καθόλου. Είναι
ανάγκη να διασφαλίσουμε έναν μετασχη-
ματισμό χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μη
μείνει κανείς στο περιθώριο. Αυτή η προ-
σπάθεια αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκλη-
ση της γενιάς μας αλλά, ταυτόχρονα, και
μια μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπίσου-
με τις κοινωνικές περιφερειακές και τις
διαγενεακές ανισότητες. Επομένως, το
θέμα δεν είναι να στρουθοκαμηλίζουμε,
αλλά να αξιοποιήσουμε όσες ευκαιρίες
διαθέτει η χώρα. Θα σας δώσω ένα παρά-
δειγμα. Αυτός είναι και ο λόγος που ήδη
από το 2016, όταν συζητούσαμε στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο την αναθεώρηση του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύ-
πων, είχα προτείνει μαζί με άλλους ευρω-
βουλευτές τη δημιουργία ενός Ταμείου
Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα χρηματο-
δοτούταν από την πώληση των δικαιωμά-
των ρύπων. Αν και τελικά, τότε, δεν δημι-
ουργήθηκε το Ταμείο, επιτράπηκε σε κά-
ποιες χώρες να χρησιμοποιήσουν χρήμα-
τα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού που
υπήρχε γι’ αυτές τις δράσεις. Δυστυχώς,
παρά τις προσπάθειές μου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, όπου καταφέραμε να εντά-
ξουμε και την Ελλάδα στο Ταμείο Εκσυγ-
χρονισμού, λόγω της αδιαφορίας της τότε
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αυτό δεν
μπόρεσε να πραγματοποιηθεί, με αποτέ-
λεσμα να χάσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια
της τάξης άνω του 1 δισ. ευρώ. Τελικά,
πέντε χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο της

Πράσινης Συμφωνίας, η πρότασή μας έγι-
νε πραγματικότητα και αποφασίστηκε η
δημιουργία του Ταμείου Δίκαιης Μετάβα-
σης. Όμως το μέγεθός του, που ανέρχεται
συνολικά στα 17,5 δισ., εκ των οποίων τα
μόλις 750 εκατομμύρια για τη χώρα μας
δεν είναι αρκετά για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών συνεπειών. Χρειάζεται η κινη-
τοποίηση και πόρων από το Ταμείο Ανά-
καμψης αλλά και εθνικών πόρων, ώστε να
διασφαλίσουμε ότι η απαραίτητη απολι-
γνιτοποίηση δεν θα οδηγήσει στη φτωχο-
ποίηση των περιοχών που επηρεάζονται
αλλά, αντιθέτως, θα αποτελέσει μία ευκαι-
ρία ανάπτυξης. 

Η Γερμανία κάνει μια λελογισμένη χρή-
ση των δικών της πηγών ενέργειας, λι-
θάνθρακα-λιγνίτη, κρατάει κάποια πυ-
ρηνικά εργοστάσια, επιδιώκει την ενί-
σχυση των εισαγόμενων ροών αερίου
μέσω του αγωγού Nordstream 2, αγνο-
ώντας τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για
εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό
αέριο, και εξάγει τεχνολογία για ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό συνάδει
με μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής, που επικαλείται το Βερολίνο; 
Κράτη όπως η Γερμανία, των οποίων η

οικονομία χαρακτηρίζεται από υψηλή αν-

ταγωνιστικότητα, θεωρώ ότι έχουν την πο-
λυτέλεια να συμβάλουν περισσότερο σε
μία κοινή γεωπολιτική στρατηγική, που θα
επεκτείνεται και στην ενεργειακή αυτονο-
μία της Ένωσης. 

Συμμερίζεστε την τοποθέτηση του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο
οποίος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελ-
λάδα δεν σχεδιάζει στο άμεσο μέλλον
να γίνει χώρα παραγωγής πετρελαίου
και φυσικού αερίου;
Να θυμίσω ότι σε μια δύσκολη εποχή

για την Ελλάδα, το 2011, η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ ήταν που ξεκίνησε σεισμικές με-
λέτες και γεωλογικές έρευνες, προκειμέ-
νου να δούμε πού έχουμε, τι έχουμε και σε
πόση ποσότητα έχουμε υδρογονάνθρα-
κες. Όμως ο χρόνος περνάει και τα δεδο-
μένα αλλάζουν. Το σχέδιο αξιοποίησης
του ορυκτού πλούτου της χώρας πρέπει να
είναι εναρμονισμένο με το σχέδιο για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλ-
λά και με τα οικονομικά δεδομένα της
εποχής. 

Ελλάδα - Κύπρος και Τουρκία μπορούν
να ζήσουν αρμονικά στην περιοχή, χω-
ρίς υποχωρήσεις της Αθήνας και της
Λευκωσίας απέναντι στις απαιτήσεις
της Άγκυρας περί «γαλάζιας πατρίδας»

και ευθείας αμφισβήτησης της κυριαρ-
χίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κυπριακής Δημοκρατίας; 
Ασφαλώς και θέλουμε να έχουμε αρμο-

νικές σχέσεις με τη γειτονική χώρα, αλλά
αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω μονομερών
υποχωρήσεων ούτε βάζοντας τα προβλή-
ματα κάτω από το χαλάκι. Για να το πετύ-
χουμε αυτό, χρειαζόμαστε μία στρατηγική
επίλυσης των προβλημάτων στη βάση του
Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θά-
λασσας, για το μόνο ζήτημα το οποίο είναι
ανοικτό, αυτό της οριοθέτησης των θαλάσ-
σιων ζωνών. Αυτή η στρατηγική, ένα «νέο
Ελσίνκι» όπως το αποκαλώ, πρέπει να ση-
ματοδοτεί αυτήν τη νέα ειδική σχέση με
την Τουρκία, παρέχοντας τόσο το καρότο
όσο και το μαστίγιο. Σήμερα, επειδή η εν-
ταξιακή πορεία της γείτονος είναι μια χί-
μαιρα, το καρότο θα είναι η αναβάθμιση
της τελωνειακής ένωσης, που τη θέλει
διακαώς η ίδια η Τουρκία. Το μαστίγιο,
όμως, θα είναι ο σεβασμός των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου
από την Τουρκία στο εσωτερικό και ο σε-
βασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων
των γειτονικών χωρών στο εξωτερικό, όλα
με αυτοματοποιημένες κυρώσεις. Στόχος
είναι η Ένωση να έχει τα απαραίτητα εργα-
λεία για να ασκεί πιέσεις στην Τουρκία,
όταν απαιτείται.

Ειδική σχέση
ΕΕ - Τουρκίας
Το πλαίσιο της συμφωνίας για τη
νέα ειδική σχέση της ΕΕ με την
Τουρκία, όπως υποστηρίζει ο
Νίκος Ανδρουλάκης, θα πρέπει
να περιλαμβάνει ένα αυστηρό
χρονοδιάγραμμα για την οριο-
θέτηση των θαλάσσιων ζωνών,
είτε με διμερείς διαπραγματεύ-
σεις, βάσει της Σύμβασης του
ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασ-
σας, είτε με την υπογραφή συ-
νυποσχετικού και προσφυγή
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χά-
γης. Αυτό προβλεπόταν και στο
Ελσίνκι μαζί με τη μεγαλύτερη
εθνική επιτυχία της Μεταπολί-
τευσης, την ένταξη της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

POLITICAL
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Π ρέπει να μας ενοχλεί
και να μας πεισμώνει»!
Έτσι περιγράφει στην

«Political» ο ήρωας του 2004 Στέλιος
Γιαννακόπουλος την απουσία της
Εθνικής Ελλάδας από τα τελικά του
Euro 2020. Και επειδή το focus των
ημερών εστίασε στο έμφραγμα που
υπέστη ο Δανός Κρίστιαν Έρικσεν, ο
Γιαννακόπουλος θα περιγράψει με
λεπτομέρειες τη ζωή του αθλητή-
πρωταθλητή. Την έζησε στην Αγγλία,
όπου άφησε όνομα με την Μπόλτον,
όταν αποφάσισε να φύγει από την Ελ-
λάδα και τον Ολυμπιακό. 

Κάτι διευκρινιστικό για την αποκα-
τάσταση της ιστορικής αλήθειας.
Όλα τα παιδιά του 2004 που έφεραν
στην Ελλάδα αυτό το τρόπαιο για το
οποίο παλεύουν τώρα οι παίκτες εί-
ναι ήρωες, αλλά ο Στέλιος είναι ξε-
χωριστός! Αν δεν είχε πετύχει εκείνο
το γκολ στη Σαραγόσα στη μεγάλη νί-

κη 1-0 επί της Ισπανίας, η Εθνική δεν
θα είχε πάει στην Πορτογαλία.

Για το εξαντλητικό πρόγραμμα των
ποδοσφαιριστών ο Στέλιος Γιαννα-
κόπουλος τόνισε: «Δουλειά τους εί-
ναι να παίζουν μπάλα. Είναι επαγγελ-
ματίες, προσέχουν τη ζωή τους έξω
από το γήπεδο. Υπάρχει επιστημονι-
κή υποστήριξη με ειδικά προγράμ-
ματα. Ναι, φυσικά χρειάζεται ξεκού-
ραση, αλλά δέκα μέρες είναι αρκετές
για πλήρη αποφόρτιση. Οι συμβου-
λές που δίνουν οι ειδικοί είναι μπά-
νιο, λίγο ρακέτα και καθόλου μπάλα.
Καθόλου γυμναστική. Ούτε το δαχτυ-
λάκι δεν πρέπει να κουνάει ο παί-
κτης. Πρέπει να χαλαρώσει σωματι-
κά και πνευματικά. Είναι δύσκολο.
Πολλοί ποδοσφαιριστές τρώγονται
με τα ρούχα τους στις διακοπές, θέ-
λουν να ξαναγυρίσουν στη δράση».

Όσο για τη διατροφή των επαγγελ-
ματιών ποδοσφαιριστών: «Παίζει ση-

μαντικό ρόλο. Στην Αγγλία όποιος
επιστρέφει από διακοπές έχοντας
πάρει τρία - τέσσερα κιλά τιμωρείται
με πρόστιμο. Δεν μπορεί ο αθλητής
να τρώει ό,τι θέλει. Του δίνουν συγ-
κεκριμένο διαιτολόγιο, το οποίο πρέ-
πει να τηρεί και στις διακοπές του,
όχι μόνο στην καθημερινότητά του».

Για τα φαβορί στο Euro 2020: «Είναι
το μεγάλο φαβορί η Γαλλία, είναι
πρωταθλήτρια κόσμου. Η Αγγλία έχει
πολλές καλές μονάδες, αλλά δεν έχει
γίνει καλό σύνολο, ελπίζω να γίνει
καλύτερη στη συνέχεια. Προφανώς η
Πορτογαλία είναι μέσα στα φαβορί
γιατί έχει τον Σάντος στον πάγκο, κα-
θώς και η Ιταλία και η Ολλανδία. Αυ-
τές ξεχωρίζουν. Το Βέλγιο, επίσης,
δεν πρέπει να το ξεγράφουμε».

Βλέπει φέτος στο Euro κάποιο νέο
ποδοσφαιρικό στιλ; «Όχι, δεν βλέπω.
Όλες οι ομάδες παίζουν ακριβώς το
ίδιο, εκτός της Ισπανίας που πατάει

ακόμα στις ράγες της Μπαρτσελόνα
με τις πολλές πάσες, που πολλές φο-
ρές κουράζουν και τους ίδιους τους
παίκτες της».

Για την έφεση του ελληνικού ποδο-
σφαίρου να παράγει και να εξάγει
αμυντικούς: «Η αλήθεια είναι ότι η
άμυνα είναι στο DNA μας. Και ιστορι-
κά αν το δεις, οι Έλληνες πάντα άμυ-
να έπαιζαν, αλλά αυτό δεν είναι απα-
ραίτητα κακό. Εμείς στην Πορτογαλία
στην άμυνα στηριχθήκαμε για να πά-
ρουμε το κύπελλο».

Για την ανάληψη της προεδρίας της
ΕΠΟ από τον μεγάλο του αρχηγό του
Euro 2004 Θοδωρή Ζαγοράκη: «Προ-
φανώς και χαρήκαμε που ο Θοδωρής
ανέλαβε πρόεδρος. Είναι η μεγάλη
ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαι-
ρο να πάει μπροστά και μακάρι να την
εκμεταλλευτεί. Είναι άνθρωπος που
ξέρει το αντικείμενο, δεν χρειάζον-
ται περισσότερα λόγια».

«Μας πεισμώνει η απουσία της Εθνικής»
Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ  Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Τ
ο είπε εμμέσως πλην σαφώς ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγε-
νάκης, ότι όταν ανοίξουν τα γήπεδα για
τους φιλάθλους την προσεχή αγωνι-

στική σεζόν, οι εμβολιασμένοι θα έχουν έναν
λόγο παραπάνω για είσοδο. Διευκρίνισε, πάν-
τως, ότι αυτό δεν συνιστά υποχρεωτικό τον εμ-
βολιασμό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι πλή-
ρως εμβολιασμένοι δεν θα έχουν κανένα πρό-
βλημα. Αυτό, ωστόσο, που δεν είπε ο υφυ-
πουργός είναι ότι το εμβόλιο μπορεί να κατα-
στεί μέσο καταπολέμησης της βίας στα γήπε-
δα, που επίσης είναι ένας βραχνάς που πασχί-
ζει να λύσει η κυβέρνηση. Οι σκέψεις που
υπάρχουν αυτήν τη στιγμή αφορούν στους εμβολιασμένους… χουλιγκάνους, που πρέπει να κάθονται σε συγκεκριμέ-
νες θέσεις και με αποστάσεις μεταξύ τους, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο. Θα έχουν στο μεταξύ δώσει στην
είσοδο τα στοιχεία του «πράσινου πιστοποιητικού» και της ταυτότητάς τους κι έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολος ο εντοπι-
σμός τους, αφού ούτε θα συνωστίζονται ούτε θα αλλάζουν θέσεις, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Αν οι λοιμωξιολόγοι δώ-
σουν το «πράσινο φως» για την επάνοδο στα γήπεδα, η πληρότητα δεν θα ξεπερνάει το 30%.

Ο εισβολέας από αέρος ακτιβιστής της Greenpeace στο Αλιάνζ Αρίνα του Μονάχου πριν από το ματς Γερμανία -
Γαλλία 0-1 θα μπορούσε να είναι νεκρός από πυροβολισμό, αλλά τον... έσωσε ο λογότυπος της οργάνωσης.
Όπως τόνισε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών της Έσσης Γιόακιμ Χέρμαν, οι ελεύθεροι σκοπευτές τον είχαν
στο στόχαστρο, καθώς θεωρούσαν αρχικά ότι είναι τρομοκράτης. Δύο άτομα τραυματίστηκαν στο κεφάλι 
-ευτυχώς όχι σοβαρά- από τις προσπάθειες του 38χρονου να προσγειωθεί και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 

Όπλο κατά της βίας το εμβόλιο; Μεγάλο ντέρμπι στο Μόναχο
Το μεγάλο ντέρμπι Γερμανία - Πορτογαλία στο

Μόναχο (19.00) ξεχωρίζει από το σημερινό πρό-
γραμμα του Euro 2020. Ακόμη, θα παίξουν Ουγ-
γαρία - Γαλλία (16.00) στη Βουδαπέστη και Ισπα-
νία - Πολωνία (22.00) στη Σεβίλλη. Αύριο Κυρια-
κή: Ιταλία - Ουαλία (19.00) στη Ρώμη και Ελβετία -
Τουρκία στο Μπακού την ίδια ώρα.

Πέρασε από 
τον δήμο η Νέα Τούμπα

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσα-
λονίκης το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο που αφορά στη
δημιουργία του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Πλέον ο
φάκελος από τον Δήμο Θεσσαλονίκης θα παρα-
δοθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας προκειμένου να πέσουν οι τελικές υπογραφές
για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφα-
σης. Μετά θα «ταξιδέψει» στην Αθήνα για το ΣτΕ
και το Προεδρικό Διάταγμα.

Τρόλαραν τον Ρονάλντο
Ο Ρονάλντο και ο Ιταλός Λοκατέλι «εξαφάνι-

σαν» τα μπουκάλια Coca-Cola στη συνέντευξη
Τύπου, ενώ ο Πογκμπά τα... έβαλε με ένα μπου-
κάλι μπίρα. Κάποιοι το διασκέδασαν! Ο Σκοτσέ-
ζος Τζον ΜακΓκιν αναρωτήθηκε «πού είναι τα
μπουκάλια Coca-Cola;» προτού αρχίσει να απαν-

τάει σε ερωτήσεις. Ο δε Ουκρανός Γιαρμολέν-
κο τα έβαλε επιδεικτικά μπροστά
του και είπε: «Coca-Cola και Hei-
neken, εδώ είμαι, επικοινωνήστε
μαζί μου»!

Εμβολιάζεται 
ο Ολυμπιακός
Σήμερα θα πραγματοποιηθεί εμβολια-

σμός σε όλους τους ποδοσφαιριστές του Ολυμ-
πιακού. Η ΠΑΕ αποφάσισε να κάνει το μονοδοσι-
κό Johnson & Johnson. Ήδη, όπως είναι γνωστό,
εμβολιάστηκαν όλα τα μέλη της αποστολής της
ΑΕΚ πριν από την έναρξη της προετοιμασίας για
τη νέα περίοδο.

Ένα γήπεδο για τον  Έρικσεν…
Άκρως συγκινητική η ατμόσφαιρα στην Κοπεγχάγη πριν από
την αναμέτρηση της Δανίας με το Βέλγιο 1-2. Μπορεί ο Κρί-
στιαν Έρικσεν να είναι ακόμη στο νοσοκομείο μετά το έμφραγ-
μα που υπέστη στο ματς με τη Φινλανδία, αλλά ήταν… εκεί, στο
γήπεδο. Το σύνθημα «You ’ll never walk alone» («δεν θα είσαι
ποτέ μόνος», ύμνος της Λίβερπουλ) δονούσε την ατμόσφαιρα
και συνοδεύτηκε από μια τεράστια φανέλα με το όνομα και το
νούμερό του, που έκανε τον γύρο του αγωνιστικού χώρου.

Τον... έσωσε 
το logo 

της Greenpeace
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Y
μνος στην Ελλάδα, η φαν-
τασμαγορική βραδιά by
Dior στο Καλλιμάρμαρο,
με την αθηναϊκή high so-

ciety να είναι διχασμένη. Οι ονομα-
στικές προσκλήσεις που «έφυγαν»
από τα γραφεία του παγκοσμίου
φήμης οίκου μόδας στο Παρίσι
προς τους VIP παραλήπτες ξεκα-
θάρισαν την «ήρα από το στάρι», με
τις επί χρόνια Ελληνίδες πελάτισ-
σές του να απολαμβάνουν το βρά-
δυ της Πέμπτης live το υπερθέαμα
στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι γκρί-
νιες και τα παράπονα των αριστο-
κρατικών κυριών αλλά και των εγ-
χώριων σχεδιαστών μόδας που
έμειναν εκτός του ντεφιλέ έστα-
ξαν… φαρμάκι και παρακολούθη-
σαν προς γνώση και ενημέρωση (!)
το project «Dior Celebrates
Greece» από την τηλεόραση. 

Πέρα από τα εγχώρια παρατρά-
γουδα, ολόκληρος ο πλανήτης
«υποκλίθηκε» στο πολύπλευρο
υπερθέαμα «Made in Greece» για
τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση, που επιμελήθηκε η
καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου
Μαρία Γκράτσια. Περισσότεροι από
50.000.000 θεατές και χρήστες γέ-
μισαν τα social media με αποθεωτι-
κά σχόλια, ενώ τα διεθνή ΜΜΕ έκα-
ναν λόγο για «ωδή στον πολιτισμό
και την Ελλάδα». 

Η άφιξη της Γιάννας Αγγελοπού-
λου, συνοδευόμενη από την κόρη
της Καρολίνα Παρθένη, μονοπώλη-
σε τα φλας. Η πρόεδρος της Επιτρο-
πής «Ελλάδα 2021» επέλεξε για τη
βραδιά ένα εντυπωσιακό σύνολο
που παρέπεμπε στην επίσημη φο-
ρεσιά των Ιωαννίνων, με παραδο-
σιακό πιρπιρί διακοσμημένο με
χρυσά κεντήματα, ζώνη με ασημέ-

νια ηπειρώτικη πόρπη και μακριά
σκουλαρίκια από το εργαστήριο
Σπύρου και Κατερίνας Κούκου, αν-
τίγραφα κοσμημάτων του Μουσεί-
ου Μπενάκη. 

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλε-
σμένους ήταν η Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου, η οποία έφτασε
παρέα με την υπουργό Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη, η Μαρέβα Γκραμ-
πόφσκι  - Μητσοτάκη, η Μαριάννα
Β. Βαρδινογιάννη, ο υπουργός Του-
ρισμού Χάρης Θεοχάρης, η υφυ-
πουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, η
Ευγενία Νιάρχου, η Μαίρη Κατράν-
τζου, η ποπ σταρ Άννα Βίσση αλλά
και η διεθνής Ελληνίδα τενίστρια
Μαρία Σάκκαρη με τη μητέρα της
Αγγελική Κανελλοπούλου. Σικάτη
ήταν η εμφάνιση της πρόεδρου του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
Άντζελας Γκερέκου, που ήταν ντυ-
μένη στα γαλάζια, αλλά και της εγ-
κυμονούσας Όλγας Κεφαλογιάννη
με τον Μίνω Μάτσα.

Παγκόσμια λάμψη από την πα-
ρουσία της κομψής Κατρίν Ντενέβ
αλλά και των Πιερ και Μπεατρίς
Μπορομέο Κασιράγκι, της Αμερι-
κανίδας πρωταγωνίστριας της σει-
ράς του Netflix «Το Γκαμπί της Βα-
σίλισσας», της Άνια Τέιλορ Τζόι,
της εγγονής του Ανιέλι Μπιάνκα
Μπραντολίνι. Όλοι τους επίτιμοι
προσκεκλημένοι στη μεγάλη γιορ-
τή, όπου 85 διάσημα μοντέλα με
μοναδική Ελληνίδα τη Ροζάνα Γε-
ωργίου περπάτησαν στον στίβο
του Παναθηναϊκού Σταδίου υπό
τους ήχους της Συμφωνικής Ορ-
χήστρας του Δήμου Αθηναίων. Το
ντεφιλέ έκλεισε με χιλιάδες πυρο-
τεχνήματα!

D I O R  Σ Τ Ο  Κ Α Λ Λ Ι Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ο

Λάμψη, φώτα και... γκρίνιες 
για τις προσκλήσεις



Υποκλίθηκε 
στην ενδυματολόγο 

Η παγκοσμίου φήμης πολυβραβευμένη Ελληνί-
δα ενδυματολόγος Φωτεινή Δήμου ανέλαβε την
επιμέλεια των κοστουμιών της κινηματογραφι-
κής ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη». Την απο-
κάλυψη έκανε δημοσίως η πρωταγωνίστρια Μι-
μή Ντενίση: «Με συνεργασίες από τη Metropoli-
tan Opera και το National Theater της Αγγλίας,
βραβευμένη με Bafta για τη δουλειά της με τον
Anthony Hopkins και τον Ian ΜcKellen, μέσα σε
δύο μήνες δημιούργησε πάνω από χίλια κοστού-
μια, δουλεύοντας με τη φοβερή ομάδα της 15
ώρες τη μέρα!».

«Όλοι ένα» αυτό το καλοκαίρι

Με αυτό το σύνθημα η Έλενα Παπαρίζου ανακοί-
νωσε τη συνεργασία της με την Τάμτα για μια
σειρά συναυλιών σε όλη την Ελλάδα: «Σας
έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο και ανυπομο-
νούμε για τη στιγμή που θα έρθουμε και πάλι
κοντά σας με τη βοήθεια της μουσικής για να
διασκεδάσουμε, να χορέψουμε (έστω καθιστοί)
και να περάσουμε όμορφα!». Η πρεμιέρα τους
έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Ιουλί-
ου στο Στάδιο Μακεδονικού στη Θεσσαλονίκη.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
πόζαρε στην παραλία του Αστέ-
ρα με μαύρο μπικίνι και ζηλευ-
τούς κοιλιακούς, κολάζοντας το
Instagram. Η παρουσιάστρια
ετοιμάζει την επιστροφή της
στην τηλεόραση για την παρου-
σίαση του ριάλιτι «Αγρότης μό-
νος ψάχνει», συνεχίζοντας εν-
τατικά την ειδική διατροφή αδυ-
νατίσματος παράλληλα με την
καθημερινή σκληρή γυμναστι-
κή, χτίζοντας σιλουέτα Καρυάτι-
δας. Περισσότεροι από 20.000
χρήστες μέσα σε λίγη ώρα
έσπευσαν να την αποθεώσουν!

Παρουσίαση βιβλίου 
στη… φύση
Με γιόγκα στη φύση έγινε η παρουσίαση
της έκδοσης «Μια όμορφη μέρα», που
υπογράφει ο Θανάσης Ευθυμιάδης. Φίλοι
και συνάδελφοί του έτρεξαν στους
αγρούς, φύτεψαν σπόρους και έπειτα ανέ-
λυσαν την αναγκαιότητα της επαφής με το
φυσικό περιβάλλον. «Όμορφες μέρες
μπορούμε να έχουμε μόνο αν μιλάμε ανοι-
χτά και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των
πολιτών στην ευτυχία και την καλή ποι-
ότητα ζωής», σχολίασε η Ζέτα Δούκα.

Το «κορμί» 
ξαναχτύπησε 
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Ονειρεμένος μήνας του μέλιτος
Το πιο ρομαντικό νησί των Κυκλάδων, τη Σαντορίνη, επέλεξαν οι νε-
όνυμφοι Ευγενία Δημητροπούλου και Στέλιος Βλατάκης για να πε-
ράσουν τον μήνα του μέλιτος. Η πολύ όμορφη ηθοποιός δημοσίευσε
φωτογραφία από το ξενοδοχείο της Οίας όπου διαμένουν με θέα το
απέραντο γαλάζιο, έχοντας ένα βιβλίο μπροστά της. «Πρώτη φορά
στη Σαντορίνη! Με έχει ξελογιάσει η ομορφιά και δεν διαβάζω ούτε
σελίδα», σχολίασε!

O
Γιώργος Μαυρίδης είχε γενέθλια, έκλεισε τα 43 και ύμνη-
σε τα γκρίζα μαλλιά του, την κοιλίτσα, τις ρυτίδες και τον
εξάχρονο «κολλητό» φίλο του! «Κάθε φορά που πήγαινα
στο σπίτι ενός φίλου και βρισκόταν εκεί κάποιος θείος,

κάποιος μπαμπάς, θα προσπαθούσε σε μόνιμη βάση να γίνει ένα με
την παρέα, να γίνει μικρό παιδί, να μας κάνει να περάσουμε καλά.
Ήταν απίστευτο να βλέπεις έναν μεγάλο άνθρωπο με κοιλίτσα, γκρί-
ζα μαλλιά και ρυτίδες να κάνει τα πάντα για να γελάσεις μέχρι δα-
κρύων. Πέρασαν τα χρόνια και πλέον αυτός ο μπάρμπας με τα γκρί-
ζα μαλλιά, την κοιλίτσα και τις ρυτίδες είμαι εγώ. Και τώρα πλέον
ξέρω για ποιο λόγο θέλω να βλέπω τον εξάχρονο κολλητό μου να
γελάει με τα καραγκιοζιλίκια μου», εξομολογήθηκε στο Instagram.

Έσβησε 43 κεράκια



Δ
υστυχώς, η χώρα μας εξακολουθεί να
παραμένει ψηλά στις ενδονοσοκομει-
ακές λοιμώξεις, κυρίως από μικρόβια
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Και αυτή η

θλιβερή πρωτιά διατηρήθηκε και την περίοδο της
πανδημίας. Όπως επισημαίνουν ο καθηγητής Παι-
διατρικής ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής των Εμ-
πειρογνωμόνων για τον κορονοϊό Θεοκλής Ζαούτης
και ο συνάδελφός του, ερευνητής στην Παιδιατρική
Λοιμωξιολογία Γιάννης Κοψίδας, οι ασθενείς με
Covid-19 ήταν ακόμα πιο επιρρεπείς στο να κολλή-
σουν ένα ανθεκτικό μικρόβιο κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας τους στο νοσοκομείο. 

«Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις εκδηλώνον-
ται 48 ώρες μετά την εισαγωγή ασθενή στο νοσοκο-
μείο. Εμφανίζονται, δηλαδή, από την τρίτη ημέρα
νοσηλείας του ασθενούς. Οι μικροβιαιμίες κεντρι-
κής γραμμής είναι μια τέτοια περίπτωση. Αυτές
οφείλονται στη μόλυνση κεντρικών γραμμών, δηλα-
δή των καθετήρων που τοποθετούμε σε μεγάλα αγ-
γεία τα οποία μπορεί να βρίσκονται στον τράχηλο,
στον μηρό ή στον θώρακα. Οι κεντρικές γραμμές εί-
ναι διαφορετικές, γιατί καταλήγουν σε μια μεγάλη
φλέβα, που βρίσκεται κοντά στην καρδιά. Μπορούν
να παραμείνουν για εβδομάδες ή μήνες και είναι
πολύ πιο πιθανό να προκαλέσoυν σοβαρή μόλυνση.
Μια μικροβιαιμία που σχετίζεται με κεντρική γραμ-
μή είναι μια σοβαρή λοίμωξη η οποία εμφανίζεται
όταν τα μικρόβια -συνήθως βακτήρια- εισέρχονται
στην κυκλοφορία του αίματος μέσω της κεντρικής

γραμμής. Για να το αποφύγουμε αυτό, οι γιατροί και
οι νοσηλευτές πρέπει να ακολουθούν ένα αυστηρό
πρωτόκολλο. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιούν
συγκεκριμένες πρακτικές κάθε φορά που χρησιμο-

ποιούν τη γραμμή, όταν κάνουν αιμοληψίες ή χορη-
γούν φάρμακα. Κάπως παρόμοια είναι και η λογική
για τις πνευμονίες που σχετίζονται με μηχανικό αε-
ρισμό, σε άτομα τα οποία είναι σε ΜΕΘ, στον ανα-
πνευστήρα, ή για τις ουρολοιμώξεις που σχετίζον-
ται με ουροκαθετήρα. Φυσικά, σημασία παίζουν και
η καλή υγιεινή και τα μέτρα προστασίας των εργα-
ζομένων στις ΜΕΘ ή στα χειρουργεία. Η έκπτωση
του ανοσοποιητικού, που είναι συνήθης στους
ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, τους κάνει πιο
επιρρεπείς στην εμφάνιση λοιμώξεων», αναφέρει ο
κ. Ζαούτης. Ο καθηγητής μάς εξηγεί αν αυτή η κατά-
σταση μπορεί να διορθωθεί. «Υπάρχουν κατευθυν-
τήριες οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπι-
ση των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Ομοίως, υπάρ-
χουν και για τον περιορισμό της κατάχρησης των
αντιβιοτικών. Αυτό που χρειάζεται πρώτα, πριν να
αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, είναι να έχεις τα
στοιχεία για να μπορέσεις να περιγράψεις την κατά-
σταση και να βρεις στόχους για βελτίωση».
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«Μαύρη» πρωτιά στις 
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

kpapakosto@yahoo.gr

Tα θλιβερά ρεκόρ διατηρήθηκαν 
και την περίοδο της πανδημίας -
Ακόμη πιο ευάλωτοι οι ασθενείς
με κορονοϊό 

Συνεχής επαγρύπνηση    
Ο καθηγητής Ζαούτης αναφέρει: «Το προ-
σωπικό των ελληνικών νοσοκομείων στη-
ρίζει, με αυταπάρνηση πολλές φορές, το
Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις δυνατότη-
τες και τα μέσα που έχει. Δεν πιστεύω ότι
η κατάρτισή τους είναι πλημμελής ή πως
δεν γνωρίζουν τι είναι σωστό να κάνουν.
Ορισμένες φορές, όμως, από το “γνωρί-
ζω” μέχρι το “εφαρμόζω” υπάρχει μια
απόσταση - και αυτό οφείλεται σε διάφο-
ρους παράγοντες. Από το πιο απλό, ότι δεν
υπάρχει τυποποίηση σε κάποιες διαδικα-
σίες. Και με αυτό εννοώ να κάνουμε όλοι
την ίδια διαδικασία με τον ίδιο τρόπο, που
γνωρίζουμε μέσα από δεδομένα ότι είναι
ο καταλληλότερος, μέχρι τον πιο σύνθετο,
που είναι η αλλαγή των συνηθειών μας.
Πιστεύω ότι οι επιτροπές λοιμώξεων στα
νοσοκομεία κάνουν ό,τι καλύτερο μπο-
ρούν και θεωρώ, επίσης, πως θα κάνουν
ό,τι χρειαστεί για να γίνουν ακόμα καλύ-
τερες». 

Θεοκλής Ζαούτης, καθηγητής
Παιδιατρικής στο ΕΚΠΑ
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Αν είστε Τοξότης ή έχετε Ωροσκόπο Τοξότη:
�Ο 3ος οίκος σας είναι στον Υδροχόο και ο 4ος
στο ζώδιο των Ιχθύων.
� Συνήθως πάτε διακοπές με την ίδια, μόνιμη
συντροφιά σας, η οποία είναι δοκιμασμένη, δηλα-
δή δεν σας σπάει τα νεύρα και σας ακολουθεί
παντού και σε κάθε σας τρέλα! Προτιμάτε τοποθε-
σίες που θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις
πνευματικές σας ανάγκες. Ενδιαφέρεστε για την
ιστορία και για τον πολιτισμό του τόπου. Θα επι-
σκεφτείτε όλα τα ιστορικά μνημεία και τα αξιοθέ-
ατα, αλλά και οτιδήποτε άλλο θα σας εξάψει τη
φαντασία ή θα σας κινήσει την περιέργεια. Σας
αρέσει να κάνετε νέες γνωριμίες και να μοιράζε-
στε τα ποικίλα σας ενδιαφέροντα. Ωστόσο, προτι-
μάτε πνευματικά άτομα και αποφεύγετε τους
ανόητους - εν ανάγκη και με αγένεια!
�Προτιμήστε ένα σπίτι όσο το δυνατόν πιο κοντά
στη θάλασσα  - ακόμα περισσότερο και λόγω της
διέλευσης του Ποσειδώνα από τον 4ο οίκο σας.
Άλλωστε, λατρεύετε και τη θάλασσα και το κολύμ-
πι. Λόγω Κρόνου, ωστόσο, δείξτε ιδιαίτερη προ-
σοχή στους όρους και στο χρηματικό ποσό της
συμφωνίας που θα κάνετε.
�Είστε από τους τύπους που λατρεύουν τα γρα-
φικά μέρη, είτε πρόκειται για ορεινά χωριά με
ομιχλώδη τοπία, κάστρα και μια γενικότερη μετα-
φυσική ατμόσφαιρα (π.χ., Μέτσοβο, Ζαγοροχώ-
ρια κ.τ.λ.) είτε για λαβυρινθώδη στενά πλακό-
στρωτα σε κάποιο ιδιαίτερο νησί. Σας τραβάνε μέ-
ρη τα οποία «ξυπνάνε» τη διάθεσή σας για περι-
πέτεια και νέες εμπειρίες, όπως το Πήλιο και οι
Σποράδες, η Κέρκυρα, η Δυτική Ήπειρος και η
Δυτική Στερεά Ελλάδα (Πάργα, Πρέβεζα, Σύβοτα,
Αστακός κ.ά.), η Δωδώνη και η Τήνος. Βέβαια, ο
καλύτερος προορισμός για σας είναι αυτός που
δεν έχετε πάει ακόμα!

Tip: Αν κάνετε διακοπές τον Ιούλιο, προσέξτε τα
χρήματά σας και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, ενώ
καλό είναι να πάρετε μαζί σας παραπάνω (κρυμ-
μένα) λεφτά, για πιθανά απρόοπτα.

Αν είστε Αιγόκερως ή έχετε Ωροσκόπο 
Αιγόκερω:
�Ο 3ος οίκος σας είναι στους Ιχθείς και ο 4ος στο
ζώδιο του Κριού.
�Η αλήθεια είναι πως είστε ιδιόρρυθμοι και πε-
ρίεργοι ταξιδιώτες, που δύσκολα ικανοποιούνται,
παρότι λατρεύετε το καλοκαίρι και τις διακοπές.
Είστε οι τύποι που θα αναζητήσετε ένα μέρος που
θα σας προσφέρει τα πάντα. Προτιμάτε ένα γρα-
φικό νησί, με όμορφες παραλίες, ιδιαίτερο κό-
σμο, κέντρα διασκέδασης, αλλά και ήσυχα, ρο-
μαντικά μέρη, όπου θα μπορείτε να απομονωθεί-
τε. 
� Σας ταιριάζουν μέρη με δράση, ανταγωνισμό
και γρήγορους ρυθμούς, οι οποίοι ταιριάζουν
στην ιδιοσυγκρασία σας.
�Με 4ο οίκο στον Κριό, θα προτιμήσετε ένα κατά-
λυμα στο κέντρο του νησιού ή σε μια κωμόπολης,
όπου θα υπάρχουν ευκαιρίες για γνωριμίες και
περαντζάδες. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι σας
εκνευρίζει η υπερβολική κίνηση στους δρόμους,
η οποία επιβραδύνει και δυσκολεύει τις μετακι-
νήσεις σας. Από την άλλη, η καλή και συχνή συγ-
κοινωνία είναι σημαντική για σας, ακόμα κι αν
έχετε μαζί σας μεταφορικό μέσον.
�Τα μέρη που σας ταιριάζουν αστρολογικά είναι
η περιοχή των Τεμπών, η Έδεσσα, αρκετές πόλεις
της Κεντρικής Μακεδονίας (ειδικά η Κατερίνη και
ο Όλυμπος) και της Κεντρικής Πελοποννήσου
(π.χ., Τρίπολη και γενικά ορεινή Αρκαδία), η Δω-
δώνη, η Τήνος και τα Επτάνησα και ειδικά η Κε-
φαλονιά.
�Αποφύγετε να πάτε διακοπές τις μέρες που έχει
εκλείψεις (2/7 και 16/7), ενώ όταν ο Ερμής θα κι-
νείται σε ανάδρομη τροχιά στον Καρκίνο (19/7 -
1/8) προσέξτε πολύ και μην ενθουσιαστείτε, αν
κάνετε μια ερωτική γνωριμία.

Tip: Αποφύγετε τις πολυέξοδες διακοπές αλλά
και τις σπατάλες, ύστερα από τον μακροχρόνιο
εγκλεισμό.

Σημ.: Η συνέχεια στο επόμενο

Κριός
(21/3-20/4)
Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που
θα νιώθετε ότι εκνευρίζεστε, αλ-
λά και σεις και το ταίρι σας θα βά-
ζετε νερό στο κρασί σας. Έτσι κι
αλλιώς, είστε δυνατοί και μπο-
ρείτε να ξεπεράσετε μικροπαρε-
ξηγήσεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Άρης σε τετράγωνο τεντώνει λι-
γάκι παραπάνω… τις χορδές του
νευρικού σας συστήματος. Αυτό
δεν σημαίνει, βέβαια, πως είστε
και άτυχοι, αφού η Αφροδίτη κάνει
ένα ωραίο εξάγωνο με το ζώδιό
σας και ο Πλούτωνας τρίγωνο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Δεν φαίνεται να έχετε μεγάλο οι-
κονομικό πρόβλημα. Κάποιοι μά-
λιστα ίσως βγάλετε και πολλά.
Εξαιτίας του Άρη, προσέξετε μι-
κροατυχήματα και ιώσεις που
σηκώνουν απότομα πυρετό. Βέ-
βαια, η υγεία σας σε γενικές
γραμμές είναι καλή. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είστε πολύ ερωτικοί, αλλά προ-
σέξτε: Μην τα θέλετε όλα δικά σας
και, κυρίως, μην επιθυμείτε ό,τι
έχει φύγει από τη ζωή σας και ξέ-
ρετε ότι τελείωσε για καλό. Ξε-
χωρίστε ποιο άτομο είναι για σας
σημαντικό. 

Λέων
(23/7-22/8)
Καλά πάνε τα εργασιακά σας, αν
και πάντα παραμονεύει ο κίνδυνος
κάποιοι συνεργάτες να μην είναι
όλοι έντιμοι απέναντί σας. Ωστό-
σο, με τον Άρη να σας… καθοδηγεί
σας ξέρετε πώς να επιβάλλεστε
και λίγοι τολμούν να σας αμφι-
σβητήσουν. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μπορείτε να έχετε κέρδη, αλλά
πρέπει να τρέξετε για να μαζέψετε
αυτά που σας ανήκουν. Κάποιες κα-
θυστερήσεις σε πληρωμές και ει-
σπράξεις θα σας εκνευρίσουν μερι-
κές φορές, αλλά τέλος καλό, όλα
καλά. Πρέπει να κάνετε έναν καλό
προγραμματισμό. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Προσέξτε τις δημόσιες σχέσεις
σας και τη συμπεριφορά σας στο
περιβάλλον. Κάποιες παλιές
υποθέσεις ή μπλεξίματα ίσως
σας προβληματίσουν εκ νέου.
Θα πρέπει να είστε ευγενικοί με
όσους χρειάζεστε, για να είναι
πιο εύκολη η ζωή σας.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μην έρθετε σε σύγκρουση στη
δουλειά σας και μην γκρεμίσετε
ό,τι έχετε χτίσει όσον αφορά
στην καριέρα και το κοινωνικό
σας στάτους, μόνο και μόνο για
λόγους… πρεστίζ ή περηφάνιας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής βρίσκεται απέναντί σας,
οπότε δεν μπορούμε να θεωρή-
σουμε πως αυτό είναι ένα αδιά-
φορο διάστημα ούτε στα αισθη-
ματικά σας ούτε στα οικονομικά
σας. που έχει σημασία είναι να
βαδίζετε αργά και πολύ προσε-
κτικά. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Κάθε ομαδική εργασία μπορεί να
πάει πολύ καλά. Κάποιοι με τους
οποίους έχετε οικονομικές ή κλη-
ρονομικές συναλλαγές ενδέχεται
να σας προκαλέσουν νεύρα. Δεν
έχετε ιδιαίτερα θέματα υγείας. Αν
αποφύγετε τις καταχρήσεις, θα εί-
στε περίφημα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Δεν χρειάζεται να εργαστείτε
σκληρά. Η απόκτηση χρήματος
είναι εύκολη για σας αυτό το διά-
στημα. Μπορείτε να ξανασκε-
φτείτε τι έχετε κάνει σωστά και τι
λάθος στον έρωτα, ενώ κάποιοι
ίσως ικανοποιήσετε τον εγωισμό
σας

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Καλές σχέσεις με καλλιτέχνες,
αλλά έρωτες τρελοί απλώς δεν
έχουν μέλλον. Γενικότερα, καλά
θα κάνετε να μη στήνετε τους άλ-
λους στον τοίχο, ιδίως οι αδέ-
σμευτοι, προσπαθώντας να τους
πείσετε είτε για την αξία σας είτε
για το δίκιο σας. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΟταν μελετάμε τις διακοπές κάποιου, κοιτάμε 
κυρίως τον 3ο οίκο του Ωροσκοπίου του (ταξίδια, 
μετακινήσεις, ενδιαφέροντα, επικοινωνία), 
αλλά και τον 4ο (κατοικία, σπίτι).

Πού θα πας διακοπές και πού θα μείνεις,
ανάλογα με το ζώδιο ή τον Ωροσκόπο σου
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Σ
ύμφωνα με πληροφορίες που είχε δη-
μοσιεύσει η «Ρ», η Επιτροπή Βιοηθικής
ομίλησε (επιτέλους). Και έδωσε «πρά-

σινο φως» για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
συγκεκριμένων κοινωνικών και επαγγελματι-
κών ομάδων, όπως οι νοσηλευτές, πολλοί εκ
των οποίων αποφεύγουν τον εμβολιασμό πε-
ρισσότερο και από τους υπερήλικες, υπό τρεις
προϋποθέσεις: να υπάρχει πρόσβαση σε όλα
τα σκευάσματα, να αυξηθούν τα εμβολιαστικά
κέντρα, να σχεδιαστεί και, στη διάρκεια του
καλοκαιριού, να εξελιχθεί καμπάνια που να
αποδεικνύει με στατιστικά στοιχεία τη χρησι-
μότητα των εμβολίων στον περιορισμό της
πανδημίας.

Πάρα πολύ ωραία. Κατόπιν αυτού και εφό-
σον δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα το πόρι-
σμα της Επιτροπής, η κυβέρνηση διά της εκ-
προσώπου της θα πάψει, ελπίζουμε, να παρα-
πέμπει τις αποφάσεις της επί του θέματος για
το φθινόπωρο και θα βρει κάποιους τρόπους
πειστικότερους από το success story των
αριθμών, ώστε να πείσει το πανελλήνιο για
τους ικανοποιητικούς ρυθμούς έγερσης του
τείχους ανοσίας. Ωστόσο, μπορούμε να ανα-
ρωτηθούμε για ποιο λόγο υπήρξε τόσος δι-
σταγμός, παρά την πίεση του ΕΣΥ όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα. Γιατί, ενώ κορυφαίοι
συνταγματολόγοι εξέφραζαν κατηγορηματικά
άποψη επί του θέματος, η ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας ήταν τόσο αρνητική; Και γιατί δεν
ελήφθησαν υπ’ όψιν πορίσματα σοβαρών και
έγκυρων φορέων, οι οποίοι, ενώ απέκλειαν

τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον πληθυσμό,
έκαναν σαφές ότι η άρνηση άμεσα εμπλεκό-
μενων επαγγελματικών ομάδων στην καταπο-
λέμηση του Covid-19 μπορούσε να έχει έννο-
μες συνέπειες, όπως η υποχρεωτική απομά-
κρυνσή τους από τις θέσεις ευθύνης τους δί-
χως οικονομική αποζημίωση;

Ακριβώς πριν από μία εβδομάδα σε σημεί-
ωμα με τον τίτλο «Υποχρέωση ή κοινωνική αλ-
ληλεγγύη;» η στήλη αυτή παρουσίαζε το πόρι-
σμα του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δι-
καίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του
ΑΠΘ με ορισμένα από αυτά, μα και άλλα συμ-
περάσματα που αφορούσαν σε επαγγελματι-
κές ομάδες όπως τους νοσηλευτές και τους
εργαζομένους σε δομές φροντίδας ηλικιωμέ-
νων. Μεγαλύτερο διάστημα νωρίτερα, ο διε-
θνής Τύπος ασχολείτο με τη μετάλλαξη Δ, την
«ινδική μετάλλαξη», σημειώνοντας πως απα-

σχολεί τη Δύση λιγότερο από όσο την προβλη-
ματίζει η ανακοπή των εμβολιαστικών προ-
γραμμάτων. Ήδη, επιστήμονες εξέφραζαν
επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της
παροχής κινήτρων ώστε να πειστεί ο κόσμος
να εμβολιαστεί. Μεγάλες εφημερίδες στις
ΗΠΑ καλούσαν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
να προβληματιστεί μήπως η παροχή bonus
(από… κρουασάν έως ομόλογα και ελεύθερη
πρόσβαση σε συναυλίες) είχε το αντίθετο από
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Εάν, δηλαδή,
προκαλούσε υποψίες ότι τα εμβόλια δεν είναι
ασφαλή.

Αυτά αφορούν προφανώς άλλους. Bon pour
l’ Orient είναι η ενασχόληση με τον Π. Πολάκη
και την υπονόμευση διά των δηλώσεών του
του εμβολιαστικού προγράμματος, δίχως στον
ΣΥΡΙΖΑ να ιδρώνει το αυτί κανενός. Και η συ-
ζήτηση εις το διηνεκές των «μαθηματικών της
πανδημίας» με τη δειλή έκφραση (μη μας
πουν και ηττοπαθείς!) φόβων και επιφυλάξε-
ων για τη συνέχεια. Ας κρατήσουν τουλάχι-
στον οι αρμόδιοι την προτροπή της Επιτροπής
για την οργάνωση καμπάνιας που θα επικα-
λείται την αποτελεσματικότητα των εμβολίων
στην καταπολέμηση του ιού. Κι ας εξηγήσουν
στους καχύποπτους ή απλώς διστακτικούς ότι
με ένα ακόμη κύμα του κορονοϊού το φθινό-
πωρο, πέρα από τις απώλειες στην υγεία και
την κοινωνία, δεν θα μας φτάσουν, όχι τα λε-
φτά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά ούτε
το χρυσάφι του Μάρκο Πόλο για να τη βγάλου-
με καθαρή.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η χώρα καταναλώνει πολύτιμο
χρόνο με τα «μαθηματικά της
πανδημίας», ενώ θα έπρεπε  
να είναι πιο αποφασιστική 
στον τομέα του εμβολιασμού 
κρίσιμων για την καταπολέμηση
του κορονοϊού επαγγελματικών
και κοινωνικών ομάδων...

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει…

Τ
ελικά, ο δολοφόνος δεν ήταν… σκληρός
Αλβανός. Ούτε καν Ουκρανός. Ούτε καν
Πακιστανός, βρε αδελφέ.  Ήταν, όπως ομο-

λόγησε ο ίδιος, ο Μπάμπης. Το… καλό παιδί της
διπλανής πόρτας! Το Ελληνόπουλο που έκτισε κα-
ριέρα και πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να
είναι περιζήτητος γαμπρός. Και, δυστυχώς, ο…
Μπάμπης μάς χάλασε το αφήγημα. Την πετυχημέ-
νη συνταγή που καλλιεργούν διάφοροι. Μας γκρέ-
μισε τα στερεότυπα. Ότι τα… δικά μας παιδιά δεν
κάνουν τέτοια. Δεν είναι σκληροί και αδίστακτοι
δολοφόνοι. Διότι, εάν ήταν αλλοδαπός, βρε αδελ-
φέ, θα μπορούσαμε να γράψουμε πόσο μοχθηρός
είναι και γιατί δεν τους διώχνουμε, επιτέλους, από
τον τόπο μας. 

Ο άνθρωπος που ομολόγησε το έγκλημα και
ήδη του ασκήθηκε δίωξη για κακουργήματα ήταν
ένας από εμάς. Και, όπως υποστήριξε ο εισαγγε-
λέας, πρόκειται για έναν άνθρωπο που έπραξε όσα
έπραξε χωρίς καμία αναστολή και χωρίς να πάσχει

από κάποια ψυχολογική διαταραχή. 
Εμείς δικαστές δεν είμαστε. Το τι έπραξε, γιατί

το έπραξε και πώς έφτασε στο σημείο να δολοφο-
νήσει την 20χρονη γυναίκα του θα το κρίνει η ελ-
ληνική Δικαιοσύνη. Εκείνο, όμως, που μπορούμε
να κρίνουμε και να διαπιστώσουμε είναι ότι, όπως
πολλά άλλα εγκλήματα, έτσι και η δολοφονία στα
Γλυκά Νερά δεν έχει «ταυτότητα» , «ιδεολογία»
και «χρώμα». Εγκληματίας μπορεί να είναι οποι-
οσδήποτε. Και το… τέρας μπορεί να έχει γαλουχη-
θεί ακόμη και με τις δικές μας αξίες και το πλαίσιο.
Δεν έχει σημασία, λοιπόν, εάν είναι Έλληνας, Πα-
κιστανός, Αφγανός ή Αλβανός. Ο εγκληματίας εί-

ναι εγκληματίας. Και αυτό πρέπει να το έχουμε
πάντα στο μυαλό μας. Να καταδικάζουμε την πρά-
ξη και όχι την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία ή
τη σεξουαλική ταυτότητα. Ο Μπάμπης και ο κάθε
Μπάμπης δεν είναι ούτε περισσότερο ένοχος ούτε
περισσότερο αθώος απ’ ό,τι θα ήταν ο Αχμέτ, ο
Αλία, ο Ντιμίτριεφ - ή όπως αλλιώς τον λένε! Αυτό
ισχύει και για όλους τους -τάχα μου- δήθεν προ-
οδευτικούς, που βγήκαν στα κάγκελα για τον
Μπάμπη, αλλά θα έκαναν το θέμα… γαργάρα, εάν
ήταν από άλλη χώρα. 

Εκείνο που έχει σημασία είναι οι δολοφόνοι κά-
ποιων εγκλημάτων να τιμωρούνται αυστηρά και να
βγαίνουν όταν σωφρονίζονται και όχι σε πέντε και
δέκα χρόνια να κυκλοφορούν ανάμεσά μας!

Η υπόθεση στα Γλυκά Νερά πρέπει να γίνει σε
όλους μας μάθημα: Δημοσιογράφους, πολιτικούς,
δικαστές, κοινωνία.

Για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, καλό θα
είναι να μην πετάμε σε αυτά... 

Τελικά δεν ήταν… Αλβανός, Ουκρανός κ.λπ. Κρίμα!

Η υπόθεση στα Γλυκά Νερά πρέπει
να γίνει σε όλους μας μάθημα: 
Δημοσιογράφους, πολιτικούς, 
δικαστές, κοινωνία…


