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Χ
ιλιάδες μαθητές της Γ’ Λυκείου των ΓΕΛ και των
ΕΠΑΛ μετρούν αντίστροφα, καθώς από τη Δευτέ-
ρα ρίχνονται στη μάχη (με self tests και αποστά-

σεις) για μία θέση στα ΑΕΙ της χώρας. 
Σε μια πρωτόγνωρη σχολική -και όχι μόνο- χρονιά, με

ατέλειωτες ώρες τηλεκπαίδευσης μπροστά στην οθόνη
του υπολογιστή και ελάχιστες στιγμές χαλάρωσης και
εκτόνωσης, λόγω της παρατεταμένης καραντίνας, 77.415
παιδιά προσέρχονται στον «στίβο» των Πανελλαδικών
Εξετάσεων και καλούνται να δώσουν τον καλύτερο εαυ-
τό τους, στην πιο κρίσιμη δοκιμασία της ζωής τους. Το
φορτίο που καλούνται να σηκώσουν στους εφηβικούς
ώμους τους είναι άδικο και βαρύ. Και γίνεται ασήκωτο,
εξαιτίας του πολύμηνου εγκλεισμού, ο οποίος έχει αφή-
σει έντονο αποτύπωμα στον ψυχισμό τους. Το αποδει-

κνύουν, άλλωστε, όλες οι επιστημονικές έρευνες, που
καταγράφουν αύξηση στις ψυχικές διαταραχές των παι-
διών.  Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, αυτό το οποίο επη-
ρέασε περισσότερο τους εφήβους δεν είναι τόσο ο φό-
βος για τον κορονοϊό όσο οι νέες ευμετάβλητες συνθή-
κες που διαμόρφωσαν την καθημερινότητά τους. Κυ-
ρίως, όμως, η έλλειψη μιας βαλβίδας εκτόνωσης στην
αφόρητη πίεση που δέχονται: Οι εξωσχολικές δραστη-
ριότητες. Δηλαδή, η κανονική ζωή… Άλλωστε, δεν είναι
τυχαίο το ότι φέτος πήραν «φωτιά» οι ανοιχτές τηλεφω-
νικές γραμμές υποστήριξης για τους υποψηφίους των
Πανελλαδικών και τους γονείς τους, που λειτουργούν σε
όλη τη χώρα. Όμως, εκτός από τη νόσο και το άγχος των
ίδιων των γονιών τους, τα παιδιά της Γ’ Λυκείου έχουν να
αντιμετωπίσουν και τον «πονοκέφαλο» που λέγεται ΕΒΕ.

Ο θεσμός της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής είναι ένα νέο
μέτρο, που θα λειτουργήσει σαν «κόφτης» για πολλούς
υποψηφίους, στην προσπάθειά τους να εισαχθούν στις
σχολές της αρεσκείας τους. 

Παρ’ όλα αυτά τα δυσοίωνα, οι εξεταζόμενοι πρέπει να
προσέλθουν στα Εξεταστικά Κέντρα απαλλαγμένοι από
το στρες και τον φόβο της αποτυχίας. Δεν πρέπει να ξε-
χνούν ότι η επίδοση στις Πανελλαδικές δεν αντιπροσω-
πεύει την ικανότητα και την αξία τους. Η επίτευξη του
στόχου που έχουν θέσει κρίνεται πολλές φορές από
αστάθμητους παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι πάντα και
εξ ολοκλήρου μαθησιακοί.

Γι’ αυτό, λοιπόν, παιδιά και γονείς ας οπλιστούν με
υπομονή και ψυχραιμία και ας θυμούνται πως ακόμη και
μία αποτυχία στις εξετάσεις δεν θα φέρει τη συντέλεια… 
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Δ
εκαοκτώ μήνες πέρασαν από
τον Δεκέμβριο του 2019, όταν
στο βροχερό Λονδίνο, στο πε-
ριθώριο της Συνόδου Κορυ-

φής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
συναντήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν. Σε
εκείνη τη συνάντηση, τρεις μήνες μετά την
πρώτη τους στο περιθώριο της Γενικής Συ-
νέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης είχε
δηλώσει στον Τούρκο πρόεδρο ότι δεν
έχει επέλθει ακόμη η αποκλιμάκωση, για
την οποία είχαν συζητήσει στην τελευταία
τους συνάντηση. Πού να ήξερε και ο ίδιος
ότι θα ακολουθούσε η πιο ακραία και πα-
ρατεταμένη κρίση στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις μετά τα Ίμια…

Η νέα κατ’ ιδίαν συνάντηση του κ. Μη-
τσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο έρχεται
σε μια περίοδο ηπιότερη εν σχέσει με τους
προηγούμενους μήνες. «Φυσικά είμαστε
πάντα ανοιχτοί σε μια θετική ατζέντα, αλλά
κατά τρόπο σταδιακό, αναλογικό και ανα-
στρέψιμο, για να χρησιμοποιήσω τις φρά-
σεις που περιλαμβάνονταν στο Κείμενο
των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου του
Μαρτίου. Και αυτό φυσικά υπό την προ-
ϋπόθεση ότι η τρέχουσα αποκλιμάκωση
θα διατηρηθεί και ότι η Τουρκία θα συμμε-
τάσχει με εποικοδομητικό τρόπο στον διά-
λογο και θα σεβαστεί τους όρους που θέτει
η Ε.Ε., πάντα σύμφωνα με το Διεθνές Δί-

καιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβα-
σης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας», είπε με νόημα χθες ο κ.
Μητσοτάκης στη Σύνοδο των υπουργών
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των MED 7, που
έγινε στην Αθήνα. Έστειλε έτσι το μήνυμα

στην άλλη μεριά του Αιγαίου ότι η προσέγ-
γιση είναι ειλικρινής αλλά και οι προϋπο-
θέσεις σαφείς.

Το ραντεβού των δύο ανδρών έχει κλεί-
σει για τις 17.00 ώρα Ελλάδας της Δευτέ-
ρας, ενώ ο κ. Ερντογάν θα δει ακόμα τον κ.
Μπάιντεν αλλά και τον Γάλλο πρόεδρο Εμ-
μανουέλ Μακρόν. Πρακτικά ο κ. Μητσοτά-
κης προσέρχεται προετοιμασμένος για
μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης τόσο επί
των πλείστων όσων διαφορών όσο και επί
των σημείων σύγκλισης. Το κεντρικό στοί-
χημα, όμως, όπως λένε κυβερνητικές πη-

γές, είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης
ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και αυτό γιατί,
παρά τους διαύλους επικοινωνίας που πα-
ρέμειναν ανοιχτοί ακόμα και τις πιο δύ-
σκολες ώρες της ελληνοτουρκικής κρί-
σης, η εμπιστοσύνη σε ηγετικό επίπεδο
έχει θραυστεί.

«Διαφορετικές θέσεις με την Τουρκία
υπήρχαν και υπάρχουν. Σε πολλά ζητήμα-
τα οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθε-
τες. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που πρέ-
πει να συζητάμε με τη γειτονική χώρα. Το
ότι διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι δεν συ-
ζητάμε», υπογράμμισε με νόημα χθες η
κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία
Πελώνη. Ο κ. Μητσοτάκης θα συνοδεύεται
στη Σύνοδο από τους υπουργούς Εξωτερι-
κών Νίκο Δένδια και Άμυνας Νίκο Πανα-
γιωτόπουλο αλλά και τη διπλωματική του
σύμβουλο Ελένη Σουρανή, ενώ στο περι-
θώριο της Συνόδου θα συναντηθεί και με
τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόν-
σον.

Το ραντεβού Μητσοτάκη -
Ερντογάν έχει κλείσει 
για τη Δευτέρα στις 
5 μ.μ. ώρα Ελλάδας 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει 
ο Γιώργος Ευγενίδης

Η ώρα της αλήθειας για... τον σουλτάνο

Ντόρα και Αβραμόπουλος δεν έπεσαν 
στην παγίδα που έστησαν οι Τούρκοι
Διπλό χαστούκι στην Άγκυρα και στα σχέδιά της να νομιμοποιήσει διά της πλαγίας
οδού τον κατοχικό ηγέτη της μισής Κύπρου έδωσαν η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Δημή-
τρης Αβραμόπουλος, οι οποίοι ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στο Antalya Dimplomacy
Forum. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή της τόνισε ότι αιτία στάθηκε το
γεγονός ότι το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επέλεξε να προσκαλέσει στο φόρουμ
τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ με τον ανυπόστατο τίτλο «πρόεδρος της
Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».
Χθες ήταν η σειρά του πρώην επιτρόπου της Ε.Ε. και πρώην υπουργού Δημήτρη Αβρα-
μόπουλου να ξεκαθαρίσει ότι ούτε αυτός θα συμμετάσχει. Όπως έγραψε στο Twitter,
«η επιμονή, παρά την προειδοποίησή μου, του @AntalyaDF να μετάσχει ο ηγέτης των
Τουρκοκύπριων Τατάρ, με την ιδιότητα του “προέδρου” του ψευδοκράτους δεν επιτρέ-
πει τη συμμετοχή μου - ήδη ενημέρωσα ότι την ακυρώνω. Η Κύπρος εκπροσωπείται
μόνο από τον νόμιμο Πρόεδρό της @AnastasiadesCY».





Α
γρια κόντρα μεταξύ Κωνσταντί-
νου Τασούλα και Αλέξη Τσίπρα
ξέσπασε στη Βουλή χθες με
αφορμή τη μη προσέλευση του

Κυριάκου Μητσοτάκη στην «Ώρα του Πρω-
θυπουργού», στην επίκαιρη ερώτηση που
κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τα δά-
νεια της Ν.Δ.

Ο πρόεδρος της Βουλής τού αφαίρεσε τον
λόγο και έκλεισε τις εργασίες του κοινοβου-
λευτικού έργου της Ολομέλειας, υποστηρί-
ζοντας, όπως είπε στον κ. Τσίπρα, ότι είναι
αναγκασμένος να το πράξει αυτό, υπερασπι-
ζόμενος το κύρος της Βουλής των Ελλήνων
από τις πολιτικές, ακτιβιστικές πρακτικές και
τους μονολόγους.

Ο πρόεδρος της Βουλής εξήγησε στον
πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
που υποστήριξε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί μπο-
ρούν να λαμβάνουν όποτε θέλουν τον λόγο,
ότι ο Κανονισμός της Βουλής το προβλέπει
αυτό σε όλες τις εργασίες της (νομοθετική
διαδικασία, επίκαιρες επερωτήσεις, εξετα-
στικές ή προανακριτικές), όχι όμως στον κοι-
νοβουλευτικό έλεγχο. «Αν θέλετε», του είπε
ο κ. Τασούλας, «να καταθέσετε πρόταση αλ-
λαγής του Κανονισμού, είμαι ανοικτός και θα
περιμένω την πρότασή σας».

Ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε στον αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι εί-
ναι η δεύτερη φορά που ζητά τον λόγο κατά
τη διαδικασία συζήτησης επίκαιρων ερωτή-
σεων - η προηγούμενη ήταν 15 μέρες πριν,
την προπερασμένη Παρασκευή. «Δεν είναι»,
του είπε, «δυνατόν να καθιερωθεί μια νέα

πρακτική μονολόγου, που ένας αρχηγός να
κρίνει ότι μπορεί να παρεμβαίνει στη διαδι-
κασία των επίκαιρων ερωτήσεων, επειδή δεν
έχει μπει στην ημερήσια διάταξη η συζήτηση
της ερώτησής του», ενώ του καταλόγισε ότι
προσπαθεί να καθιερώσει έναν νέο τρόπο
λειτουργίας της Βουλής. «Μπορείτε», του εί-
πε, «να κάνετε πρόταση αλλαγής του ΚτΒ,
αλλά δεν μπορεί να αλλάξετε άρδην τη διαδι-
κασία της Βουλής με βάση τις πρωτοβουλίες
σας, οι οποίες δεν προβλέπονται. Έτσι θα

έχουμε μια πλήρη ακτιβιστική διαδικασία
που μετατρέπει την Ολομέλεια σε ένα είδος
σκηνικού Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Από τη μεριά του, ο κ. Τσίπρας σε δήλωσή
του ισχυρίστηκε: «Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ.
Τασούλας επιχείρησαν σήμερα με τρόπο
πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά δεδομέ-
να να φιμώσουν μια ισχυρή αλήθεια. Ότι η
Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα χρεοκοπη-
μένο και ο κ. Μητσοτάκης στρατηγικός κακο-
πληρωτής που ζει σε βάρος του Έλληνα φο-

ρολογουμένου». Και κατέληξε: «Καταθέσα-
με σήμερα (σ.σ.: χθες) πρόταση νόμου που
ορίζει ότι τα υπερχρεωμένα κόμματα οφεί-
λουν να καταβάλουν το 75% της κρατικής
χρηματοδότησης για να αποπληρώνουν τα
χρέη τους. Καθώς και οι βουλευτές αυτών
των κομμάτων θα έχουν την υποχρέωση να
καταβάλλουν το 40% της αποζημίωσης που
παίρνουν, δημόσιο χρήμα, προκειμένου να
αποπληρώνουν τα χρέη. Δεν μπορεί σε αυτό
τον τόπο μια ζωή ο φορολογούμενος να πλη-
ρώνει και κάποιοι άλλοι να πίνουν στην υγειά
των κορόιδων».

Και η κόντρα στο Διαδίκτυο συνεχίστηκε,
με τον πρώην πρωθυπουργό να αναφέρει:
«Φαίνεται, το έχει η μέρα... 11 Ιουνίου 2013 ο
κ. Σαμαράς έκλεινε τα μικρόφωνα της ΕΡΤ. 11
Ιουνίου 2021 ο κ. Μητσοτάκης κλείνει τα μι-
κρόφωνα της Βουλής. Ο αυταρχισμός, ύστα-
το στάδιο χρεοκοπημένων κυβερνήσεων. Η
αλήθεια, όμως, δεν φιμώνεται». «Μία ώρα
μετά την ανάρτηση του κ. Πολάκη, ο κ. Τσί-
πρας έσπευσε να την αντιγράψει. Σήμερα
φάνηκε για άλλη μια φορά ποιος δίνει γραμ-
μή στο κόμμα», ήταν το σχόλιο της Ν.Δ. για
την ανάρτηση του κ. Τσίπρα.

ΚόντραΤασούλα - Τσίπρα στη Βουλή

Στρατηγική αντεπίθεσης υιοθετεί το Μέγαρο
Μαξίμου με φόντο το εργασιακό νομοσχέδιο,
καθώς πλέον «μπροστάρης» της πολιτικής μά-
χης μπαίνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης
μετά τον Κωστή Χατζηδάκη αλλά και «γαλάζι-
ους» βουλευτές (Κ. Μαραβέλιας, Μ. Παπαδη-
μητρίου, Θ. Ρουσόπουλος, Κ. Κυρανάκης κ.ά.)
που χειρίστηκαν το ζήτημα τις προηγούμενες
μέρες με δημόσιες παρεμβάσεις τους.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετη-
θεί στη συζήτηση για το Εργασιακό, η οποία θα
διαρκέσει από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη
στην Ολομέλεια της Βουλής, υπερασπιζόμενος
μια εμβληματική μεταρρύθμιση, όπως λένε
συνεργάτες του. Στο Μαξίμου, άλλωστε, κατέ-
γραψαν και τα νούμερα συμμετοχής στην
απεργία της Πέμπτης, διαπιστώνοντας ότι σχε-
δόν στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες,

λιανεμπόριο, εστίαση, σουπερμάρκετ, τηλεπι-
κοινωνίες αλλά και στις ΔΕΚΟ) το ποσοστό
συμμετοχής εργαζομένων ήταν από μηδενικό
έως το πολύ 15%.

Παράλληλα, η πολιτική αντεπίθεση θα σημα-
τοδοτηθεί και με αίτημα της Ν.Δ. για ονομαστι-
κή ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου, προκει-
μένου, όπως λένε κεντρικά κυβερνητικά στε-
λέχη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που
«κρύβονται» πίσω από τις διατάξεις για τη δι-
ευθέτηση ωραρίου και την υπερωριακή απα-
σχόληση να τοποθετηθούν για την ψηφιακή
κάρτα εργασίας, τις αυξημένες πατρικές άδει-
ες, τις επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ γονικές
άδειες και για τα δύο φύλα αλλά και για τις νέες
δικλείδες ασφαλείας για την τηλεργασία, τους
κούριερ ή τους εργατοτεχνίτες.

Γ. Ευγενίδης
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
ήθελε να πάρει τον λόγο 
χωρίς να το δικαιούται!

Στην αντεπίθεση με 
Μητσοτάκη και ονομαστική

Η Φώφη Γεννηματά βγήκε στους δρό-
μους (λόγω εργασιακού) και επιδιώκει την
ενίσχυση του ηγετικού της προφίλ και των
ισχυρών συμμαχιών. Την ίδια ώρα, ο Ανδρέ-
ας Λοβέρδος την επόμενη εβδομάδα θα
πραγματοποιήσει μεγάλη εκδήλωση, όπου
θα παρουσιάσει και επισήμως την υποψη-
φιότητά του, καταθέτοντας την πολιτική του
πλατφόρμα για ένα «νέο ΠΑΣΟΚ». Με μεθο-
δικά βήματα προετοιμάζει τη δική του υπο-
ψηφιότητα ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ.
Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει ισχυρά
ερείσματα στον κομματικό μηχανισμό και
τη βάση, γεγονός που τον κάνει έναν δύ-
σκολο και κυρίως απρόβλεπτο αντίπαλο. Ο
ίδιος επιμένει να κρατά κλειστά τα χαρτιά
του για το τι προτίθεται να κάνει, υποβάλ-
λοντας τους εσωκομματικούς του αντιπά-

λους στο «μαρτύριο της σταγόνας». Πάντως,
στην τελευταία του δημόσια παρέμβαση
«άνοιξε άλλο ένα χαρτί» που τον φέρνει πιο
κοντά στην αφετηρία για την κούρσα διαδο-
χής. «Εμείς έχουμε έναν αγώνα μπροστά
μας, να ξαναπαίξει πρωταγωνιστικό ρόλο η
Δημοκρατική Παράταξη. Αυτός ο αγώνας
είναι μονόδρομος, δεν είναι θέμα συνεργα-
σιών. Προσωπικά δεν έχω ως προτεραιότη-
τα καμία συνεργασία, αλλά την ανάκαμψη
της παράταξής μας», είπε χαρακτηριστικά.

Γρίφος εξακολουθεί να είναι η στάση του
Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος κινείται σε
απόσταση ασφαλείας από τα εσωκομματικά
δρώμενα, πραγματοποιώντας στοχευμένες
πολιτικές παρεμβάσεις σε θέματα αιχμής
για την καθημερινότητα των πολιτών. 

Α. Αντωνόπουλος

Η Φώφη στους δρόμους, οι
δελφίνοι στις... παρουσιάσεις



Σ
τα ερωτήματα παιδιών της Atraktos
Kids, μιας πρωτοβουλίας της Ατρά-
κτου, απάντησε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, σε μία διαφορε-

τική συνέντευξη. Η συζήτηση με τους μικρούς
δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της εκπομπής
επαγγελματικού και κοινωνικού προσανατο-
λισμού «Μεγάλες Κουβέντες», περιστράφηκε
γύρω για τα παιδικά του χρόνια, τις ανησυχίες
του, τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του, τι
θέλει να κάνει μετά το τέλος της πανδημίας
αλλά και τι θα έκανε αν είχε τη δύναμη ενός
υπερήρωα...

Αγάπη: Ήθελα να σας ρωτήσω: όταν ήσα-
σταν μικρός τι σας άρεσε πιο πολύ να κάνετε;

Κυριάκος Μητσοτάκης:  Να παίζω ποδό-
σφαιρο και να φτιάχνω συναρμολογούμενα
αεροπλανάκια.

Φίλιππος: Θέλατε από μικρός να γίνετε
Πρωθυπουργός;

Κ.Μ:  Όχι, καθόλου.
Φίλιππος: Γιατί;
Κ.Μ.: Μικρός ήθελα να γίνω τελείως διαφο-

ρετικά πράγματα.
Αλίκη: Όπως;
Κ.Μ.: Οδηγός τραίνου, μετά πιλότος, μετά

γιατρός και Πρωθυπουργός…
*Φίλιππος*: ...στο τέλος.
*Κυριάκος Μητσοτάκης*: Όταν θέλεις να

ασχοληθείς με την πολιτική δεν σκέφτεσαι ότι
θα ασχοληθείς με την πολιτική για να γίνεις
Πρωθυπουργός κατευθείαν. Ξεκινάς από βου-
λευτής και όπου φτάσεις.

*Άγγελος*: Όταν ήσασταν μικρός, σας έλει-
πε ο μπαμπάς σας όταν έφευγε για να κάνει
αυτά που κάνετε εσείς τώρα;

Κ.Μ:Ναι μου έλειπε πολύ γιατί ο μπαμπάς
μου δούλευε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός,
δεν τον έβλεπα πολύ, αλλά πρέπει να σου πω
ότι και τον λίγο χρόνο που με έβλεπε ήταν ένας
εξαιρετικός μπαμπάς. Οπότε, ναι, μου έλειπε
πολύ όταν μεγάλωνα.

*Πάνος*: Σαν παιδί είχατε ακούσει να λένε
οι άλλοι κακά λόγια για τον μπαμπά σας, λόγω
των πολιτικών; Είχατε τσακωθεί ποτέ στο σχο-
λείο γι’ αυτό το θέμα;

Κ.Μ:Βέβαια. Και είχα ακούσει να λένε
άσχημα πράγματα και είχα τσακωθεί στο σχο-
λείο. Και πρέπει να σου πω ότι όταν μεγάλωνα,
αισθανόμουν άσχημα όταν έλεγαν άσχημα
πράγματα για τον πατέρα μου. Φαντάζομαι ότι
κι εσύ το ίδιο θα αισθανόσουν. Νομίζω ότι όλα
τα παιδιά αισθάνονται τα ίδια πράγματα αν
ακούν να λένε κάτι άσχημο για τον μπαμπά
τους. Απλά επειδή εμένα ο μπαμπάς μου ήταν
στην πολιτική και ήταν γνωστό πρόσωπο ήταν
λογικό να προκαλεί τέτοιου είδους αντιδρά-
σεις από άλλα παιδιά.

*Αλίκη*: Ξέρουμε ότι είχατε μεγάλη αδυνα-
μία στη μαμά σας. Τι θαυμάζετε, όμως, περισ-
σότερο σε εκείνη;

Κ.Μ:Εκτός του ότι ήταν πολύ καλή μαγείρισ-
σα. Ήταν πολύ καλή μαγείρισσα, αλλά η μαμά
μου, για να καταλάβεις εγώ είχα τρεις μεγάλες
αδερφές, οπότε όταν γεννήθηκα εγώ που
ήμουν το πρώτο και το μόνο αγόρι στην οικο-

γένεια κατάλαβες ότι η μαμά μου χάρηκε πάρα
πολύ. Και είχαμε μία πολύ στενή σχέση. Ήταν
ένας πάρα πολύ ζεστός και καλός άνθρωπος.

*Αλίκη*: Εσείς δεν είχατε κάνει πρώτα μία
άλλη δουλειά πριν γίνετε Πρωθυπουργός, σω-
στά;

Κ.Μ:Πώς, βέβαια είχα κάνει. Δούλευα.
*Αλίκη*: Έχετε κάνει; Ποια;
Κ.Μ:Βέβαια, δούλευα για δέκα χρόνια.

Δούλευα σε τράπεζα, δούλευα σε μία εταιρεία
που έδινε συμβουλές σε άλλες εταιρείες.
Δούλευα 10 χρόνια πριν μπω στην πολιτική και
πριν γίνω Πρωθυπουργός, αυτό δεν πρέπει να
το ξεχνάς, δεν ξεκινάει κάνει την πολιτική για
να γίνει Πρωθυπουργός. Όπως σου είπα,
πρώτα εκλέχθηκα βουλευτής για αρκετά χρό-
νια, μετά έγινα Υπουργός και μετά έγινα Πρω-
θυπουργός επειδή κέρδισε το κόμμα του
οποίου είμαι επικεφαλής, η Νέα Δημοκρατία,
τις τελευταίες εκλογές.

*Κρυσταλλία*: Εσείς τι έχετε σπουδάσει;
Κ.Μ:Έχω σπουδάσει Ιστορία και Πολιτικές

Επιστήμες. Πολιτικές Επιστήμες είναι η επι-
στήμη που ασχολείται με την πολιτική. Και έχω
σπουδάσει, επίσης, ένα πτυχίο που λέγεται Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων, πώς θα γίνεις, δηλαδή,
ουσιαστικά ένας καλός μάνατζερ ή επιχειρη-
ματίας.

*Πάνος*: Διευκρινίστε μου λίγο τι ακριβώς
κάνετε ως Πρωθυπουργός.

Κ.Μ:Αυτό είναι μία πολύ καλή ερώτηση. Ως
Πρωθυπουργός η δουλειά μου είναι να συντο-
νίζω τους Υπουργούς και να παίρνουμε τις ση-
μαντικές εκείνες αποφάσεις για το μέλλον της
χώρας. Δεν τις παίρνουμε μόνοι μας, διότι
εκτός από την κυβέρνηση υπάρχει και η Βου-
λή. Άρα, πρέπει να γράφουμε νόμους, οι νόμοι
να πηγαίνουν στη Βουλή, να ψηφίζονται από
τη Βουλή και μετά να μπορούν να εφαρμόζον-
ται. Και, βέβαια, εμείς είμαστε αυτοί που παίρ-

νουμε τις σημαντικές αποφάσεις για το πώς
είναι οργανωμένη η κοινωνία και η οικονομία.

*Αλίκη*: Σε όλη αυτή την πολιτική καριέρα
που έχετε κάνει δεν είχατε πει ποτέ, ας πούμε,
«δεν μπορώ, κουράστηκα, θέλω να τα παρατή-
σω»;

Κ.Μ:Νομίζω ότι όλοι το λένε αυτό. Όλοι
έχουμε δύσκολες μέρες, όλοι έχουμε μέρες
που λέμε «δεν αντέχουμε, κουραστήκαμε».
Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσω για να
είμαι ειλικρινής, γιατί είμαι αρκετά πεισματά-
ρης, αλλά σίγουρα έχω περάσει και εγώ στη
δουλειά μου, ειδικά τον τελευταίο χρόνο με
την πανδημία, πολύ δύσκολες μέρες, που γυρ-
νούσα σπίτι πολύ κουρασμένος, απογοητευ-
μένος, στεναχωρημένος και έλεγα «πω, πω,
πώς θα τα βγάλουμε πέρα όλα αυτά»;

*Αγάπη*: Ποια ήταν η πιο δύσκολη απόφαση
που έπρεπε να πάρετε ως Πρωθυπουργός;

Κ.Μ:Νομίζω η πιο δύσκολη απόφαση που
πήρα ήταν όταν έπρεπε να τα κλείσουμε όλα
για τον κορονοϊό. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκο-
λο είναι να πρέπει να σταματήσουν στη χώρα
να λειτουργούν τα καταστήματα, οι επιχειρή-
σεις, να μείνει ο κόσμος στο σπίτι του. Αυτή
ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έπρεπε να
πάρω.

*Φίλιππος*: Αν είχατε μία υπερδύναμη, πα-
ραδείγματος χάρη του Σούπερμαν, τι θα θέλα-
τε να κάνετε με αυτήν;

Κ.Μ:Θα ήθελα να μπορώ να κάνω καλύτερα
τη δουλειά μου. Όταν έχω να αντιμετωπίσω
ένα πρόβλημα, αν είχα μία υπερδύναμη αυτή
τη στιγμή, θα ήθελα να σταματήσει η πανδημία
τώρα, να έχουμε ας πούμε κάποιου είδους μα-
γικό φάρμακο.

*Αγάπη*: Αν σας ζητούσαμε να χαρακτηρί-
σετε τη σύζυγό σας με τρεις λέξεις, ποιες θα
ήταν αυτές;

Κ.Μ:Ωχ, τώρα πρέπει να προσέχω τι θα πω.

Λοιπόν, πρώτα είναι ένας πάρα πολύ καλός άν-
θρωπος, με στηρίζει πάρα πολύ, είναι πολύ
υποστηρικτική, και είναι και πολύ πεισματάρα.

*Αγάπη*: Σαν και εσάς.
Κ.Μ:Και εγώ είμαι πεισματάρης.
*Αγάπη*: Και εσείς είστε.
Κ.Μ:Και εγώ είμαι πεισματάρης, πολύ.
*Άγγελος*: Ποια είναι η σχέση σας με τα

αθλήματα; Σας αρέσουν τα σπορ;
Κ.Μ:Μου αρέσουν πολλά σπορ. Μου αρέσει

το ποδόσφαιρο, μου αρέσει το μπάσκετ, μου
αρέσει το τένις, μου αρέσει το περπάτημα, το
ποδήλατο, το σκι. Είναι η εκτόνωσή μου τα
σπορ.

*Άγγελος*: Παίζω και εγώ τένις.
Κ.Μ:Α, ωραία. Και σένα ποιος είναι ο αγα-

πημένος σου τενίστας;
*Άγγελος*: Είναι ο Τσιτσιπάς...
Κ.Μ:…Ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη;
*Άγγελος*: Ναι, σας προκαλώ μια μέρα να

παίξουμε τένις, να βάλουμε στοίχημα να δού-
με ποιος θα κερδίσει.

Κ.Μ:Α, πρέπει να είσαι πολύ καλός.
*Πάνος*: Βλέπετε τηλεόραση; Και αν βλέ-

πετε, τι βλέπετε;
Κ.Μ:Βλέπω τηλεόραση όταν γυρίζω το βρά-

δυ στο σπίτι και θέλω να χαλαρώσω. Βλέπω ή
αθλητικά τα οποία με ξεκουράζουν και με χα-
λαρώνουν ή μπορεί να δω κάποια σίριαλ στο
Netflix.

*Πάνος*: Και εγώ βλέπω αθλητικά, ποδό-
σφαιρο βασικά, όχι αθλητικά. Παίζω ποδό-
σφαιρο, βλέπω ποδόσφαιρο. Ναι και εγώ, γι’
αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα.

Κ.Μ:Εγώ βλέπω και ποδόσφαιρο και μου
αρέσει και το μπάσκετ, ειδικά τώρα βλέπω πο-
λύ αμερικάνικο μπάσκετ.

*Πάνος*: NBA.
Κ.Μ:NBA. Είμαι φαν του Γιάννη, μεγάλος. 
*Πάνος*: Του Αντετοκούνμπο.
Κ.Μ:Ναι. 
*Αλίκη*: Τώρα ήρθε η ώρα για ένα small

game, αλλά να απαντήσετε γρήγορα.
Κ.Μ:Εντάξει, είμαι έτοιμος.
*Αγάπη*: Είστε έτοιμος; Πανέτοιμος, ωραία.
Κ.Μ:Για να δούμε, θα φανεί.
*Αγάπη*: Το αγαπημένο μου φαγητό είναι;
Κ.Μ:Ντολμαδάκια.
*Αλίκη*: Το προτέρημά μου είναι;
Κ.Μ:Είμαι πολύ μεθοδικός και οργανωμέ-

νος.
*Αγάπη*: Το ελάττωμά μου είναι;
Κ.Μ:Μερικές φορές δεν έχω πολλή υπομονή.
*Αλίκη*: Δεν αποχωρίζομαι ποτέ, μα ποτέ;
Κ.Μ:Τον μικρό σταυρό που φοράω.
*Αγάπη*: Μπορεί να με βγάλει από τα ρούχα

μου;
Κ.Μ:Ανθρωποι που επιμένουν να κάνουν

συνέχεια το ίδιο λάθος.
*Αλίκη*: Αν δεν ήσασταν Πρωθυπουργός,

θα ήσασταν;
Κ.Μ:Τι θα ήθελα να ήμουν ή τι θα ήμουν;
*Αλίκη*: Τι θα θέλατε;
Κ.Μ:Νομίζω ότι θα ήθελα να διδάσκω σε

ένα πανεπιστήμιο, να ήμουν καθηγητής πανε-
πιστημίου. 
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H απολαυστική συνέντευξη του Κυριάκου
Τι είπε o πρωθυπουργός, απαντώντας σε έξυπνες ερωτήσεις μικρών μαθητών της Atraktos Kids
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Η
Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευ-
τής Β2 Δυτικού Τομέα Αττικής του
Κινήματος Αλλαγής, στέλνει το δι-
κό της μήνυμα σε όλους όσοι επι-

διώκουν διαβρωτικές εντάσεις στο εσωτερι-
κό του κόμματός της. «Μην ανησυχείτε, στο
ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα Αλλαγής, έχουμε μάθει
να συζητάμε καταθέτοντας, βροντερά μεν κα-
θαρά δε, τις απόψεις μας και να διασφαλίζου-
με τη σύνθεσή τους». Και υπογραμμίζει ότι εί-
ναι η στιγμή για μια ολική επανεκκίνηση του
Κινήματος. Θεωρεί νοσηρό για τον τόπο να
συντηρούνται σενάρια πρόωρων εκλογών και
εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την απο-
τελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής.

Συμμερίζεστε το κλίμα αισιοδοξίας που
καλλιεργεί η κυβέρνηση για την επόμενη
μέρα στο πεδίο της οικονομίας; 
Ελπίζω η οικονομική πορεία της χώρας να

είναι ανοδική και χωρίς αναταράξεις, να
υπάρξει ανάπτυξη με γρήγορους ρυθμούς,
ώστε να μην έχουμε προβλήματα ως χώρα
και ως κοινωνία. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι
με φοβίζει το κλίμα υπεραισιοδοξίας που
καλλιεργεί η κυβέρνηση και κυρίως με φο-
βίζει το γεγονός ότι δίνεται μεγαλύτερο βά-
ρος στην επικοινωνία, παρά στα πραγματικά
δεδομένα. Δεν επιθυμώ να είμαι φορέας κα-
κών προβλέψεων, επειδή ανήκω σε κόμμα
της αντιπολίτευσης, και γνωρίζω τις μάλλον
θετικές προβλέψεις Διεθνών Οίκων και Ορ-
γανισμών. 

Ωστόσο, όλα βρίσκονται σε ένα κρίσιμο
σημείο: Πώς θα πάει ο Τουρισμός; Θα έχει
σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρυσι, ώστε
να δώσει μια ώθηση στην ελληνική Οικονο-
μία; Τι θα συμβεί με τις χιλιάδες επιχειρήσεις
που επαναλειτουργούν μεν ύστερα από ένα
μεγάλο διάστημα κλεισίματος και ενώ γνω-
ρίζουμε όλοι ότι βρίσκονταν στο παρά πέντε
για οριστικό λουκέτο πολλές από αυτές; Ποια
θα είναι η ροή των ευρωπαϊκών πόρων και
πώς θα απορροφώνται όχι με θεωρητικά
πλάνα αλλά και στην πράξη; Τι συμβαίνει με
το χρέος, που έχει φτάσει στο 220%; Τι θα γί-
νει όταν χιλιάδες επιχειρήσεις κληθούν να
αντιμετωπίσουν τα συσσωρευμένα χρέη

τους; Τι θα συμβεί με τη διασφάλιση της ερ-
γασίας χιλιάδων ανθρώπων; Τι θα γίνει με
την προστασία της πρώτης κατοικίας και την
πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών;
Όλα αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα, που θα
κρίνουν πολλά - και δεν νιώθω και μεγάλη
σιγουριά από τις κυβερνητικές ανακοινώ-
σεις και τις πρακτικές.

Η κυβέρνηση, παρά τις αντιδράσεις, δεν
δείχνει σημάδια υποχώρησης στο νομο-
σχέδιο για τα εργασιακά. Γιατί άνοιξε ένα
τέτοιο ζήτημα αυτήν την περίοδο;
Ας μιλήσουμε καθαρά. Το υπάρχον πλαί-

σιο πρέπει να τροποποιηθεί σε κάποια ση-
μεία. Ουσιαστικά, ισχύει το πλαίσιο του 1982,
που από τη μια δείχνει τη σοβαρότητα νομο-
θέτησης από το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη αυ-
τά τα χρόνια έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές
στην εργασία, λόγω της προόδου της τεχνο-
λογίας, οπότε χρειάζεται να δούμε αλλαγές -
αλλαγές που βλέπουν στο μέλλον. Αυτό,
όμως, απαιτεί ένα σοβαρό, δημοκρατικό δη-
μόσιο διάλογο, τον οποίο δεν βλέπω. Φοβά-
μαι ότι η κυβέρνηση προχωράει βιαστικά
στις όποιες αλλαγές κατακαλόκαιρο, αφενός
για να έχει όσο είναι δυνατόν λιγότερες αντι-
δράσεις, αφετέρου επειδή κινείται νευρικά
και βιαστικά, «καίει» έστω και τα λίγα θετικά
του νομοσχεδίου, συνεχίζοντας την παράδο-
ση της πρόχειρης νομοθέτησης.

Θεωρείτε πιθανό το ενδεχόμενο πρόωρης
προσφυγής στις κάλπες; 
Αυτό στη χώρα μας μόνο ο πρωθυπουργός

το ξέρει. Εγώ, από θέση αρχής, πάντα τασσό-
μουν υπέρ κυβερνήσεων τετραετίας, όπως
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι νοση-
ρό να διατηρείται το ενδεχόμενο πρόωρων
εκλογών της εκάστοτε κυβέρνησης όταν τη
βολεύει και ακόμη νοσηρότερο εν μέσω

πανδημίας και τέτοιας κατάστασης στην οι-
κονομία κάποιοι να σκέπτονται εθνικές
εκλογές.

Στο ΚΙΝ.ΑΛ. οι δημοσκοπήσεις συνεχί-
ζουν να σας «ψαλιδίζουν τα φτερά». Τελι-
κά, εκτός από τις «μυλόπετρες» του δι-
κομματισμού, μήπως φταίει και το μείγμα
πολιτικής που ακολουθείτε; 
Έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα της στασι-

μότητας στις δημοσκοπήσεις τα τελευταία
δύο χρόνια, ανεβοκατεβαίνοντας από το 6%
στο 7%. Έχω τονίσει, κατ’ επανάληψη, ότι,
τώρα που η κυβέρνηση έχει φθορές και ο
ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει μεγάλες απώλειες, εί-
ναι η στιγμή που πρέπει να επιδιώξουμε μια
ολική επανεκκίνηση. Γι’ αυτό χρειάζεται η
διαμόρφωση μιας σύγχρονης μεταρρυθμι-
στικής φυσιογνωμίας στον πολιτικό μας χώ-
ρο, που θα ελκύει κεντρώους και κεντροαρι-
στερούς ψηφοφόρους. Χρειάζεται να δούμε
τις αισθητές αλλαγές στην κοινωνία, στην αν-
τιπολιτευτική μας πολιτική, στα σοβαρά προ-
βλήματα της κοινωνίας και να διαμορφώ-

σουμε ένα σύγχρονο εναλλακτικό πρόγραμ-
μα, ένα αφήγημα για την Ελλάδα του μέλλον-
τός μας. Είναι αυτονόητο ότι αυτό θα πρέπει
να σφραγίζεται και από την εκλογή νέας ηγε-
σίας στις ορισμένες διαδικασίες του ερχόμε-
νου Νοεμβρίου, όπως έχει δεσμευθεί η πρό-
εδρός μας.

Θα αντέξει το ΚΙΝ.ΑΛ. μια μεγάλη εσω-
κομματική ένταση; 
Μην ανησυχείτε, στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα

Αλλαγής, έχουμε μάθει να συζητάμε κατα-
θέτοντας, βροντερά μεν καθαρά δε, τις από-
ψεις μας και να διασφαλίζουμε τη σύνθεσή
τους. Ειδικά αυτήν τη στιγμή, που κρίνεται αν
θα προχωρήσουμε δυνατά μπροστά ή αν θα
τελματώσουμε και θα υποχωρήσουμε, ο κό-
σμος της παράταξης γνωρίζει πώς πρέπει να
διασφαλίσει την οντότητα του χώρου - και θα
το κάνει. Πιστεύω, δε, ότι θα λάβει μαζικά
μέρος στις εσωκομματικές διαδικασίες και
θα δώσει το έναυσμα της ολικής επαναφο-
ράς μας με πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτι-
κό προσκήνιο. 

ΝAΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟYΛΟΥ
Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αττικής του KIN.AΛ.
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Είναι η ώρα για 
ολική επανεκκίνηση 
του ΚΙΝ.ΑΛ

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com



Οι σταθμοί
Ο οδικός τουρισμός αποτελεί «τροφοδότη» κυρίως της Βόρειας Ελλά-
δας. Οι τρεις πρώτοι σταθμοί με τον μεγαλύτερο όγκο κίνησης είναι στα-
θερά ο Προμαχώνας (στον Νομό Σερρών στα ελληνοβουλγαρικά σύνο-
ρα), οι Εύζωνοι (στον Νομό Κιλκίς στα σύνορα με Σκόπια) και η Νυμφαία
(στον Νομό Ροδόπης στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα).

Τους εντόπισαν
Στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών,
αμερικανικών και ελληνικών
υπηρεσιών βρίσκονται μεγαλό-
σχημοι Έλληνες επιχειρημα-
τίες, οι οποίοι δραστηριοποιούν-
ται σε περιοχές της Ουκρανίας
που έχουν καταληφθεί από φι-
λορωσικές δυνάμεις. Οι εν λόγω
επιχειρηματίες παραβιάζουν
συστηματικά το εμπάργκο που
έχει επιβληθεί στην Κριμαία,
ενώ παράλληλα έχουν αναπτύ-
ξει έντονη δραστηριότητα και
στη Λευκορωσία.

Από τα δύσκολα θέματα
Μεγάλη μερίδα ιατρών και νοσηλευτι-

κού προσωπικού για δικούς τους λό-

γους έχουν ταχθεί κατά των εμβολια-

σμών. Όμως, αυτό δεν αλλάζει την πίστη

τους στο καθήκον τους. Ούτως ή άλλως,

οι ενασχολούμενοι με τη δημόσια Υγεία γνωρίζουν καλύτερα από

όλους μας πώς να προστατεύονται και πώς να λαμβάνουν μέτρα

προστασίας. Για αυτό το θέμα είναι πολύ δύσκολο… Η Πολιτεία,

πάντως, δεν θα δεχτεί για πολύ τον μη εμβολιασμό. 

Πρόβλεψη
Νέους πολιτικούς συσχετισμούς βλέπει

από το φθινόπωρο ο γραμματέας Επικοι-

νωνίας του Κινήματος Αλλαγής Παναγιώ-

της Βλάχος, διότι με το ποσοστό εμβολια-

σμών που αναμένεται να έχει συμπληρω-

θεί τότε, ο κόσμος θα αρχίσει να ξαναπαίρ-

νει πίσω τη ζωή του αλλά και να αντιλαμβά-

νεται όσα έχει «περάσει» η κυβέρνηση όλο

τον καιρό, σύμφωνα με το ΚΙΝ.ΑΛ.

Βοηθάει τουριστικά η Αμερική

E
ντονα σημάδια αναζωογόνησης, καθώς οι
ταξιδιωτικοί περιορισμοί στην Ελλάδα μει-
ώνονται, εμφανίζουν οι κρατήσεις των αε-

ροπορικών εταιρειών από ΗΠΑ, χώρα-ορόσημο για
τον ελληνικό τουρισμό, που αποτελεί ένα ζωτικό
κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Πριν από την
πανδημία οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μία από τις
μεγαλύτερες πηγές τουρισμού στην Ελλάδα, με πε-
ρισσότερους από 1,1 εκατομμύριο επισκέπτες το

2019, σύμφωνα με στοιχεία από τον Διεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών.Η Delta Air Lines έγινε η πρώτη αε-
ροπορική εταιρεία που επανεκκίνησε τις πτήσεις
της μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας από την πανδημία. Την
ίδια ώρα, επιστρέφει στη γραμμή της απευθείας
σύνδεσης Νέας Υόρκης - Αθήνας η αεροπορική
εταιρεία Emirates έπειτα από έναν και πλέον χρόνο
απουσίας. Άντε να δούμε αν και πόσο θα καλύψου-
με απώλειες.
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Μ
ήνυμα στην Τουρκία να σεβαστεί τα

θεμελιώδη δικαιώματα, αν θέλει να

παραμείνει σε ευρωπαϊκό δρόμο,

έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου Νταβίντ Σασόλι. «Το Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο είπε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν βλέπου-

με καμία προσπάθεια υπεράσπισης των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών

ελευθεριών στην Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο ήταν πολύ αυστηρό και επικριτικό

για τις πολιτικές της χώρας. Υπάρχει ανάγκη

για διάλογο, αλλά όταν το άλλο μέρος δεν θέλει

να κάνει διάλογο, δεν υπάρχει τρόπος, δεν

μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτήν τη βάση»,

είπε ο κ. Σασόλι και τόνισε: «Ζητούμε από την

Τουρκία να αλλάξει την πολιτική της και να σε-

βαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αν αυτή η

προϋπόθεση δεν υπάρχει, η ύπαρξη διαλόγου

είναι πολύ δύσκολη. Είμαστε πολύ ανήσυχοι,

γιατί τα σύνορα κάθε ευρωπαϊκής χώρας είναι

ευρωπαϊκά σύνορα. Τα κυπριακά σύνορα, τα

ελληνικά σύνορα, είναι ευρωπαϊκά σύνορα.

Επιβεβαιώσαμε αυτή την αρχή: η ασφάλεια του

καθενός από εμάς συνδέεται με την ασφάλεια

όλων μας. Για αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την

ασφάλεια του ευρωπαϊκού χώρου».

Για το Ταμείο Ανάκαμψης τόνισε ότι «αυτή η

προσπάθεια για την ανάκαμψη είναι πολύ ση-

μαντική, καθώς μεταφέρει απαραίτητους πό-

ρους που βοηθούν τις οικονομίες των 27 να

αναπτυχθούν. Πιθανότατα το βάθος της κρίσης

να είναι τέτοιο που θα χρειαστούμε περισσότε-

ρες παρεμβάσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι

η αλληλεγγύη και το κοινό χρέος θα πρέπει να

είναι προσιτά σε όλους». Ομολογουμένως

πρόκειται για σημαντικές δηλώσεις ενός Ευ-

ρωπαίου θεσμικού παράγοντα. Όμως, δεν μπο-

ρεί παρά να αναρωτηθεί κανείς το εξής: Όταν η

Ελλάδα αντιμετωπίζει διαρκείς καθημερινές

προκλήσεις από την Τουρκία, γιατί οι Ευρω-

παίοι εμφανίζονται φειδωλοί να μιλούν για τα

σύνορά μας ως τα ευρωπαϊκά σύνορα;

Βασίλης Tαλαμάγκας

Ελληνικά και 
ευρωπαϊκά σύνορα

anetnews24@gmail.com 



Θ
υμάστε που σας έγραφα ότι ένας παλαι-
ός γνώριμος ετοιμάζεται να επενδύσει
στα… λάδια; Έχουν πλέον αρχίσει να

γράφονται λεπτομέρειες στην πιάτσα. Λέγεται
ότι παλαιός γνώριμος, που είναι και φίλος του
Αλέξη, έπεισε τον 52χρονο σεΐχη Ταχνούν μπιν
Ζαγέντ αλ Ναϊάν, επικεφαλής των μυστικών
υπηρεσιών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
(ΗΑΕ) και προβεβλημένο επενδυτή, να ασχολη-
θεί και να επενδύσει στο ελληνικό ελαιόλαδο. Ο
Άραβας κροίσος, γιος του σεΐχη Ζαγέντ μπιν
Σουλτάν αλ Ναϊάν, του ιδρυτή των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, έχει ήδη κάνει κάποιες
επενδύσεις στη χώρα μας. Έχει αγοράσει σχετι-
κά πρόσφατα πενταώροφο ακίνητο 2.900 τ.μ.
στη συμβολή των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου
και Μακρυγιάννη, αλλά και το ξενοδοχείο
«Ermioni Club» στο Πόρτο Χέλι. Λέτε να τον πεί-
σει ο φίλος του Αλέξη; Μακάρι, μπας και δούμε
κάνα πετροδόλαρο στην Ελλάδα.

Πρωτοβουλία Λιβανού 
για εργάτες γης  
Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο
ΥΠΑΑΤ Σπήλιος Λιβανός και αφορά στα
σύνορά μας. Με πρωτοβουλία του άνοιξε
ο συνοριακός Σταθμός της Κρυσταλλο-
πηγής. Έτσι, αντί να εισέρχονται κάθε
μέρα 800 άτομα από την Κακαβιά και εξ
αντικειμένου ο έλεγχος για κορονοϊό να
είναι πλημμελής, πλέον εισέρχονται
400 από την κάθε συνοριακή πύλη με
πλήρη εφαρμογή των υγειονομικών μέ-
τρων και τα απαιτούμενα rapid tests.
Βέβαια, η παρέμβαση του κ. Λιβανού
έγινε για να διευκολυνθεί η είσοδος ερ-

γατών γης, αλλά η πρωτοβουλία
του, τελικώς, είχε πολλα-

πλές θετικές επιπτώσεις.

Γυναίκα πρόεδρος Βουλής
Για πρώτη φορά η Κυπριακή Βουλή θα έχει
πρόεδρο μια γυναίκα και μάλιστα 36 χρόνων!
Η Ολομέλεια της Κυπριακής Βουλής των Αν-
τιπροσώπων εξέλεξε την 36χρονη βουλευτή
του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δη-
μητρίου, ως νέα πρόεδρο του Νομοθετικού
Σώματος. Εξελέγη με 25 ψήφους στη δεύτε-
ρη ψηφοφορία, υπερισχύοντας των άλλων
έξι υποψηφίων, που ήταν οι αρχηγοί των
κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυρία Δη-
μητρίου είναι αντιπρόεδρος του κυβερνών-
τος κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερ-
μού (ΔΗ.ΣΥ.), από την 1η Φεβρουαρίου 2020.
Σπούδασε Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστή-
μες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι κά-
τοχος μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Σχέσεις
και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Univer-
sity of Kent του Ηνωμένου Βασιλείου. Ελπί-
ζω να μην είναι σαν τη δική μας τη Ζωή, γιατί
βλέπω να φεύγουν από τα παράθυρα οι βου-
λευτές οι Κύπριοι…

Ο Nίκος Δένδιας πήρε
πρωτοβουλία για 
να προλάβει 
την πρόκληση του Euro
H αποκάλυψη της «P»
για τον πρόκληση των
Σκοπιανών στα γήπεδα
του Euro κινητοποίησε,
εκτός από την ΕΠΟ, και το
υπουργείο Εξωτερικών.
Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες μας, ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας έστειλε επιστολή
στον ΥΠ.ΕΞ. της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ
Οσμάνι, ζητώντας του επί της ουσίας να μην προ-
καλέσει η Εθνική τους ομάδα, εμφανιζόμενη με
ένα όνομα το οποίο δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα
του. Παράλληλα, του ζητά να χρησιμοποιήσει το
«Βόρεια Μακεδονία» στο Euro. Ο Νίκος Δένδιας,
βέβαια, τρέχει τώρα να καλύψει ένα ακόμη λάθος
της Συμφωνίας των Πρεσπών και του Νίκου Κο-
τζιά, ο οποίος στην πρεμούρα του άφησε τον αθλη-
τισμό εκτός της Συμφωνίας, χωρίς, δηλαδή, να
προβλέψει, ως όφειλε, τον αλυτρωτισμό των Σκο-
πιανών και, μάλιστα, σε έναν χώρο τον οποίο πα-
ρακολουθεί σχεδόν όλος ο πλανήτης. Ας ελπί-
σουμε ότι η παρέμβαση Δένδια θα μπλοκάρει την
πρόκληση της γειτονικής χώρας, καθώς η παρέα
Τσίπρα - Κοτζιά, εκτός των άλλων, αποδείχθηκε
και άμπαλη...

Ν
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Λάδια και 
πετροδόλαρα

Δώδεκα… μύρια 
για τις βίλες του Γαβαλά 
και του Μαρινόπουλου; 
Κι όμως, ένας Αιγύπτιος μεγιστάνας του τουρι-
σμού έσκασε 12 εκατομμύρια για να πάρει τις βί-
λες του Πάνου Μαρινόπουλου και του Λάκη Γαβα-
λά, που βγήκαν στο σφυρί… Χαμέντ ελ Σιάτι είναι
το όνομα του κυρίου και έχει και Ελληνίδα σύζυγο,
παρακαλώ! Έδωσε 1,9 εκατ. για το σπίτι του ΛΑΚ
και 11 εκατ. για του Πάνου. Πολύ χρήμα πέφτει,
πάντως! Σκεφτείτε ότι βρέθηκε αγοραστής και
χτύπησε το ακίνητο του Γουλανδρή στη Στησιχό-
ρου. Τρία εκατομμύρια έσκασε και είναι άλλα τρία
διαμερίσματα του κ. Μιχάλη που βγαίνουν την άλ-
λη εβδομάδα σε πλειστηριασμό. Γυρίζει το χρήμα,
πάντως…

Τι πουλάει… 
ο καναλάρχης;
Για να μη σας μπερδεύουν ορισμένοι, δεν πουλά-
ει κάποιος το κανάλι του. Το γράφω διότι διέρρευ-
σε στην πιάτσα πως γνωστός καναλάρχης ψάχνει
να πουλήσει - και με τίμημα 100 εκατομμύρια ευ-
ρώ. Μισή αλήθεια και μισό ψέμα. Ιδιόκτητα κτίρια
πουλάει ο άνθρωπος, όχι το κανάλι. Τα κτίρια
μπας και βγάλει ζεστό χρήμα. Είναι εποχές να
πληρώνεις ΕΝΦΙΑ;

Για να ξέρετε, η επένδυση του Ελληνικού βρίσκεται
σε στάδιο «εμπλοκής», καθότι είναι δύο διαφορε-
τικά projects τα οποία πρέπει να τρέξουν και το ένα
από αυτά, το καζίνο, καθυστερεί αρκετά λόγω διε-
θνούς διαγωνισμού. Άσε που οι δύο μεγάλοι παί-
κτες του Ελληνικού είναι στα μαχαίρια μεταξύ τους
και ο ένας θέλει… να σπάσει το έργο στα δύο! 

Χ
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Τα Ψαρά συνδέονται και πάλι με τον Πειραιά - Ο ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη
Σε χρόνο-ρεκόρ διεκπεραιώθηκαν οι εργασίες στο Λιμάνι των Ψαρών, με αποτέλεσμα από χθες να εκκινούν κανονικά τα δρομολόγια
των πλοίων που συνδέουν το νησί με τον Πειραιά. «Όταν στις 5 Απριλίου αντίκρισα, περίλυπος, για πρώτη φορά τη μεγάλη ζημιά στο λι-
μάνι του νησιού μας, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν “πάει το καλοκαίρι. Η σεζόν χάθηκε οριστικά”», σημειώνει, σε ανάρτησή του,
ο δήμαρχος Ψαρών, στην οποία προσθέτει ότι το σημαντικό αυτό επίτευγμα, το οποίο διεκπεραιώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, έγινε με τη συν-
δρομή του πρωθυπουργικού γραφείου, υπό τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. «Περίπου δύο μήνες μετά, το αποτέλεσμα μας δικαιώνει πανη-
γυρικά. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και τα δρομολόγια του πλοίου επανεκκινούν. Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι αληθινό!», προσθέτει,
παραθέτοντας φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εξέλιξη του έργου. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα προέκυψε ως απόρροια των έκτα-
κτων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις αρχές του Απριλίου. Μάλιστα, το σημείο όπου δένει το πλοίο της γραμμής υπέστη και
το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού. Σύμφωνα με τον δήμαρχο κ.
Βρατσάνο, το πρόβλημα είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο χρόνια, με τη δημιουργία σπηλαίωσης εξαιτίας παρενεργειών που προκα-
λούνται λόγω των ισχυρών μηχανών των πλοίων της ακτοπλοΐας.

Θα πάρουν 
κι άλλους μαζί τους 
οι Κουτσολιούτσοι;  

Ραγδαίες στο δικαστικό μέτωπο οι εξε-
λίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Folli
Follie. Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην
πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Χαράλαμπος Γκότσης, καθώς του αποδί-
δεται ποινική ευθύνη, διότι δεν ανέστειλε
τη διαπραγμάτευση της μετοχής της Folli
Follie έγκαιρα, για να μη ζημιωθούν οι μέ-
τοχοι. 

Ο εισαγγελέας Σπύρος Παππάς, ο οποί-
ος ολοκλήρωσε την έρευνα της υπόθε-
σης, παραπέμπει επίσης σε δίκη τον
Τζώρτζη Κουτσολιούτσο και τον τότε δι-
ευθυντή ασφαλείας της εταιρείας. Η κα-
τηγορία που τους βαραίνει είναι παράβα-
ση καθήκοντος και ηθική αυτουργία στο
εν λόγω αδίκημα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 IOYNIOY 2021

ΡOLITICAL POLITICANTIS

Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Βαριές καμπάνες στις
γαλακτοβιομηχανίες 
Δεν ήταν και μικρή η «καμπάνα» που
έπεσε στη γνωστή γαλακτοβιομηχανία
ΟΜΗΡΟΣ, σχετικά με τις καταγγελίες για
την ποιότητα της φέτας που βρέθηκε σε
σουπερμάρκετ της Γερμανίας. Το πρώτο
πρόστιμο σε ό,τι αφορά τα ΠΟΠ είναι
260.000 ευρώ, ενώ αναμένεται και ανά-
λογο δεύτερο που θα αφορά στα ισοζύ-
για γάλακτος. 
Ο Σπήλιος Λιβανός έχει αγριέψει με
όσους δεν τηρούν τους κανόνες και,
όπως έλεγε σε συνεργάτες του, έχει δώ-
σει εντολή να υπάρχει ιδιαίτερη αυστη-
ρότητα για όλα τα προϊόντα και ακόμη
περισσότερα για προϊόντα ΠΟΠ, όπως η
φέτα, που είναι εμβληματικά για την ελ-
ληνική παραγωγή. Παράλληλα, τονίζει
ότι δεν μπορεί από τη μια να ετοιμάζεται
να ξεκινήσει εκστρατεία για την προ-
ώθηση της Ελληνικής Διατροφής και
από την άλλη κάποιοι -ηθελημένα ή
αθέλητα- να υπονομεύουν αυτήν την
προσπάθεια... 

Τ
ο σίριαλ με τα «ιερά φιλέτα» της Βουλιαγμένης συνεχίζεται… Μαθαίνω από
πρώτο χέρι ότι έχουν πέσει πάνω λυτοί και δεμένοι για να τα βρει η Εκκλησία
με τον δήμο και να λυθεί αυτή η ψυχρότητα που υπάρχει, ώστε να προχωρή-

σουν τα deals. Τελευταία εξέλιξη είναι η συνάντηση που είχε και με τις δύο πλευρές
πασίγνωστος επιχειρηματίας, ο οποίος επενέβη και λειτουργεί πυροσβεστικά. Από
πλευράς Εκκλησίας, ρόλο αναμένεται να παίξει ο «ανιψιός», όπως μαθαίνω, που τα
ξέρει καλά τα περιουσιακά. Μη με ρωτήσετε ποιος ανιψιός - δεν λέγονται αυτά τα
πράγματα!

Το
... 

Πρ
όσ

ωπ
ο

Ιερά Οικόπεδα

Αλλάζουν όλα στον ΕΦΚΑ 
Οι καταγγελίες για μη εξυπηρέτηση των πολιτών

από εργαζομένους στον ΕΦΚΑ έφεραν αποτέλεσμα,
τελικά. Θυμίζω ότι ο νέος διοικητής του οργανισμού
στην πρώτη κιόλας ομιλία του είχε πει στους υπαλ-
λήλους: «Σηκώστε τα τηλέφωνα». Έτσι, ο ΕΦΚΑ
αποφάσιζε να λύσει το πρόβλημα και βάζει νέα τη-
λεφωνική γραμμή εντός των επομένων ημερών. Ει-
δικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου Όμη-
ρο Τσάπαλο, δημιουργείται ένα νέο ενιαίο τηλεφω-
νικό κέντρο για όλους τους εποπτευόμενους φορείς
του υπουργείου Εργασίας. «Ο πενταψήφιος αριθμός
θα είναι δωρεάν, θα εξυπηρετεί 24 ώρες το 24ωρο, 7
ημέρες την εβδομάδα, ενώ ημερησίως θα εξυπηρε-
τεί έως 30.000 κλήσεις».

11

Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει
να μετατρέψει τη Βουλή σε stand
up comedy. Να βγαίνει και να κά-
νει πολιτικό ακτιβισμό, όπως
πολύ σωστά του απάντησε ο πρό-
εδρος της Βουλής, Κώστας Τα-
σούλας. «Ποιο είναι το άρθρο
που δεν μου επιτρέπει να μιλήσω
ως αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης, ως πρώην πρωθυ-
πουργός και αρχηγός της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας;» ρώτησε ο
Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν παρέ-
θεσε κάποιο άρθρο που να του
επιτρέπει να μιλάει μετά το πέ-
ρας της διαδικασίας. Άσχημα
πράγματα η δημαγωγία και η
έπαρση… 

LOCK
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Δ
εν πέρασαν ούτε 24 ώρες από την αναχώ-
ρηση του Τσαβούσογλου από την Αθήνα
και το σόου που έδωσε, εμφανίζοντας

ένα μειλίχιο προφίλ, με στόχο τη δήθεν αποκατά-
σταση των σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας και την
προώθηση -υποτίθεται- μιας θετικής ατζέντας σε
οικονομικά θέματα, και το ιερατείο των Βρυξελ-
λών προχώρησε σε πλούσια ανταμοιβή της Άγκυ-
ρας!

Έτσι, την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 ανακοινώθηκε
ότι το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για πακέτο
ύψους 14,162 δισ. ευρώ για τον νέο Μηχανισμό
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III) για Τουρκία
και Δυτικά Βαλκάνια, για το διάστημα 2021-2027,
και μάλιστα με αναδρομική ισχύ εφαρμογής από
την 1η Ιανουαρίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επίτροπος Γειτονίας και Δι-
εύρυνσης Όλιβερ Βάρχεϊ δήλωσε σχετικά: «Η
συμφωνία αυτή, η οποία έχει ως αντικείμενο τη
φιλόδοξη χρηματοδοτική μας συνδρομή και ανα-
μενόταν από καιρό, στέλνει ένα θετικό, ευπρόσ-
δεκτο και ισχυρό μήνυμα για τα Δυτικά Βαλκάνια
και την Τουρκία». 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η παραπάνω πολιτι-
κή συμφωνία της 2ας Ιουνίου 2021 αναμένεται
πλέον να διατυπωθεί σε νομικά κείμενα, τα οποία
θα πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο. Και, αν λάβει κανείς
υπόψη ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομι-
σιόν στις 6 Οκτωβρίου 2020, από τα κονδύλια του
ΜΠΒ ΙΙΙ τα 9 δισ. ευρώ θα πάνε για το οικονομικό

και επενδυτικό σχέδιο των Δυτικών Βαλκανίων
(ec.europa.eu 6/10/2020), τότε είναι σαφές ότι
τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ θα πάνε πλέον για την
Τουρκία.

Το ύψος των επιπλέον κεφαλαίων που αναμέ-
νεται να μοχλευθούν στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ θα
φτάσει, κατά την εκτίμησή μας, τουλάχιστον στα
10 δισ. ευρώ. Και αυτό με βάση τα όσα εκτιμά κατ’
ανάλογο τρόπο η Κομισιόν να συμβούν στα Δυτι-
κά Βαλκάνια, σύμφωνα με την παραπάνω από
6/10/2020 Ανακοίνωσή της.

Επομένως, στον βαθμό που κατά την Κομισιόν
τα 9 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να
κινητοποιήσουν επιπλέον 20 δισ. ευρώ κεφάλαια
για τα Δυτικά Βαλκάνια, είναι προφανές ότι κατ’
ανάλογο τρόπο τα 5 δισ. ευρώ του ΜΠΒ ΙΙΙ για την
Τουρκία θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν επι-
πλέον επενδύσεις ύψους έως και 10 δισ. ευρώ.

Έτσι, από μόνος του ο ΜΠΒ ΙΙΙ ετοιμάζει πεσκέ-
σι τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ για την Τουρκία, κά-
νοντας τον Ερντογάν να τρίβει τα χέρια του, σε μια
φάση που η Τουρκία βρίσκεται κυριολεκτικά στο
χείλος του γκρεμού!

Επιπλέον, το ΜΠΒ ΙΙΙ διασυνδέει τις χρηματοδο-
τήσεις στην τουρκική οικονομία με άλλα ευρω-
παϊκά προγράμματα, που χρηματοδοτούν κυρίως
Ουκρανία, Αλβανία, Σκόπια, Λιβύη και σε άλλες
τρίτες χώρες, κυρίως της Μεσογείου, μέσω του
νέου Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διε-
θνούς Συνεργασίας - Η Ευρώπη στον κόσμο
(NDICI - Global Europe), ύψους σχεδόν 80 δισ.
ευρώ. Για τον λόγο αυτόν έχουν, πλέον, ιδιαίτερη

σημασία οι πρόσφατες συναντήσεις Ερντογάν -
Ράμα και Ερντογάν - Ζάεφ.

Τέλος, το ΜΠΒ ΙΙΙ διασυνδέεται και με την εγ-
γύηση εξωτερικής δράσης του NDICI - Global Eu-
rope ύψους 53,4 δισ. ευρώ, οδηγώντας κατ’ αρ-
χάς στην παροχή εγγυήσεων δανείων της ΕΤΕπ
σε τουρκικές τράπεζες και επιχειρήσεις, καθώς
ήδη η ίδια η ΕΤΕπ είναι εκτεθειμένη στην Τουρκία
με δάνεια ύψους 12,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την
Έκθεση Μπορέλ.

Κυρίως όμως -και αυτό είναι το πιο σημαντικό-
η διασύνδεση του ΜΠΒ ΙΙΙ με την εγγύηση εξωτε-
ρικής δράσης του NDICI - Global Europe ανοίγει
τον δρόμο για να δοθεί χρηματοδοτική συνδρομή
και δάνειο-μαμούθ της Ε.Ε. στην Άγκυρα, προ-
κειμένου να δασωθεί η χρεοκοπημένη τουρκική
οικονομία, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί
αναγκαίο. Αντίστοιχη εγγύηση μπορεί να δοθεί
και σε περίπτωση δανειοδότησης της Τουρκίας
από την ΕΚΤ ή σε περίπτωση χορήγησης προς την
Τουρκία συνδυασμένου δανείου Ε.Ε. και ΕΚΤ.

Η παραπάνω χρηματοδοτική συνδρομή-δάνειο
μαμούθ ενδεχομένως να αποτελέσει μέρος των
θετικών μέτρων για την Τουρκία που σχεδιάζει η
Μέρκελ, εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της 24ης και της 25ης Ιουνίου 2021, όπου υποτί-
θεται θα συζητηθούν και οι κυρώσεις κατά της
Τουρκίας που ζήτησαν η Ελλάδα και η Κύπρος.

Βέβαια, το δάνειο-μαμούθ στον Ερντογάν σε
μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί και από το πώς θα
πάει η συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν στο ΝΑΤΟ,
στις 14 Ιουνίου 2021, στις Βρυξέλλες. 

του
Νότη Μαριά

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

Προενταξιακή βοήθεια 15 δισ. ευρώ 
στην Τουρκία, διά χειρός Ε.Ε.

Α
ναμφίβολα, η συνάντηση Μητσοτάκη -
Ερντογάν θα δείξει καθαρά την πορεία
των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά

και των σχέσεων της Άγκυρας με τις Βρυξέλλες,
καθώς η Ελλάδα έχει πετύχει να καταστήσει
σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που τίθενται στη
Μεσόγειο και στο Αιγαίο ως ευρωτουρκικά.
Ωστόσο, οι μεγάλες ειδήσεις πρέπει να αναμέ-
νονται από τη συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν,
για πολλούς λόγους. 

Πρώτον, διότι στα hot θέματα οι ΗΠΑ δεν κά-
νουν πίσω: Θα υποχρεώσουν την Τουρκία να στεί-
λει πίσω τους S-400 χωρίς εκπτώσεις. Ακόμα κι
αν το διεθνές προφίλ του Ερντογάν τσαλακωθεί!
Και αυτό θα είναι μια νίκη της Δύσης αλλά και μία
ακόμα επιβεβαίωση της ορθής στρατηγικής που
είχε επιλέξει ο Μητσοτάκης, όταν έλεγε ότι θα εί-
μαστε «προβλέψιμος σύμμαχος» και πολλοί
έσπευσαν να τον πετροβολήσουν. 

Δεύτερον, διότι θα αποσαφηνιστεί τι ακριβώς
επιδιώκει η Ουάσιγκτον σχετικά με τον ρόλο της
Τουρκίας ως μέλους της Δύσης. Διότι, ας μη γε-
λιέται κανείς: Η Τουρκία δεν πρόκειται να αποστεί
από τη Δύση και δεν είναι κανενός συμφέρον να
αποστεί από τη Δύση - κυρίως δεν είναι συμφέ-
ρον της Ελλάδος.

Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι θα έχει να
χάσει ευκαιρίες, προσφορές και στήριξη, εάν
«τρελαθεί» και αρχίσει να κάνει διάφορα στα δυ-
τικά της σύνορα. Και αυτά τα «καλούδια» μόνο η
Δύση μπορεί να της τα προσφέρει, κανείς άλλος -
αυτό είναι διαπιστωμένο και ξεκάθαρο. Το ξέρει η
Ελλάδα, το ξέρει η Τουρκία, το ξέρουν οι ΗΠΑ και
η Ευρώπη. Κανείς δεν πρόκειται να ωθήσει την
Τουρκία στο να γίνει ένα «κράτος-παρίας» - άρα
μια πραγματική «βόμβα αποσταθεροποίησης»
στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς, ο Μπάιντεν θα
δει τον Ερντογάν με προτεραιότητα να υπάρξει

συμφωνία για την πορεία της Τουρκίας εντός της
Δύσεως. 

Τρίτον, διότι μόνο εάν η Τουρκία παραμείνει -ή,
σωστότερα, επανενταχθεί- στη Δύση θα μπορέ-
σει να έλθει σε μιας μορφής διευθέτηση των ζη-
τημάτων που θέτει με την Ελλάδα. Αν η Τουρκία
αισθανθεί εκτός της Δύσης, τότε ποια κίνητρα
έχει να «λογικευτεί» στις συζητήσεις με την Ελ-
λάδα; Κανένα!

Ο Μπάιντεν, όμως, προεκλογικά υποσχέθηκε
στους Ομογενείς ότι θα είναι «Μπαϊντενόπουλος».
Δηλαδή, θα στηρίζει τα δίκαια αιτήματα και τις δί-
καιες θέσεις της Ελλάδας. Και όλες οι δημοκρατι-
κές χώρες γνωρίζουν ότι εμείς, η Ελλάδα, είμαστε
που επιδιώκουμε τους χαμηλούς τόνους και την
εξεύρεση λύσεων διά της διπλωματίας και του σε-
βασμού του Διεθνούς Δικαίου, ενώ η Τουρκία προ-
βαίνει σε μονομερείς ενέργειες, απειλεί, εκβιάζει,
λειτουργεί σαν «πειρατής» της περιοχής. 

Τι θα πει στον Ταγίπ… ο Μπαϊντενόπουλος;

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη
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Η
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
περιγράφεται συχνά ως προβληματική
για την ψυχική υγεία και την εικόνα του

σώματος. Ωστόσο, όλα τα κοινωνικά μέσα μάς
βλάπτουν με τον ίδιο τρόπο;

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η προβολή
θετικού περιεχομένου στο Instagram μπορεί να
βελτιώσει την εικόνα του σώματος των γυναικών,
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Με περισσότερη
ευαισθητοποίηση, οι χρήστες των κοινωνικών
μέσων ενδέχεται να είναι σε θέση να «επιδιορ-
θώσουν» ένα περιβάλλον κοινωνικών μέσων που
προωθεί τη θετική εικόνα του σώματος, περιορί-
ζοντας ή αποκλείοντας τους εξιδανικευμένους
λογαριασμούς και ακολουθώντας περισσότε-
ρους λογαριασμούς οι οποίοι αναδεικνύουν το
ρεαλιστικό γυναικείο σώμα.

Κυνηγώντας το «ιδανικό»
Οι ανησυχίες σχετικά με την εικόνα του σώμα-

τος είναι συχνές μεταξύ των νεαρών γυναικών -
και μπορεί να έχουν σοβαρές, αρνητικές συνέ-

πειες. Οι περισσότερες νέες γυναίκες χρησιμο-
ποιούν καθημερινά τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης και η έρευνα δείχνει ότι η προβολή εξειδι-
κευμένου περιεχομένου που εστιάζεται στην εμ-
φάνιση σχετίζεται με την κακή εικόνα του σώμα-
τός τους. Δηλαδή, ακολουθώντας λογαριασμούς
όπως οι Kardashians, συνδέονται με τις γυναί-
κες που ασχολούνται περισσότερο με την εμφά-
νισή τους και λιγότερο με την ικανοποίηση του
εαυτού τους ως ολότητας. Αυτό οδηγεί συχνά τις
γυναίκες σε ανθυγιεινές δίαιτες ή στρατηγικές
για να επιτύχουν το «ιδανικό».

Πρόσφατα, μια νέα τάση εμφανίστηκε στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, που ονομάζεται «θε-
τικό σώμα». Η θετικότητα του σώματος στοχεύει
στο να αμφισβητήσει τα στενά ιδανικά ομορφιάς
και να ενθαρρύνει την αποδοχή και την εκτίμηση
σωμάτων όλων των σχημάτων, μεγεθών και εμ-
φανίσεων. 

Μια πρόσφατη ανάλυση περιεχομένου θετικού
σώματος στο Instagram δείχνει ότι αυτές οι δη-
μοσιεύσεις απεικονίζουν, πράγματι, ένα ευρύ

φάσμα μεγεθών και εμφανίσεων σώματος. Το
περιεχόμενο περιλαμβάνει:
• selfies γυναικών με κυτταρίτιδα,
• πριν και μετά τις φωτογραφίες πραγματικών,
έναντι επεξεργασμένων σωμάτων, ενθαρρύνον-
τας την ευαισθητοποίηση της κοινής χρήσης του
Photoshop, 
• αποσπάσματα αυτο-συμπόνιας,
• εικόνες που εστιάζουν στη λειτουργικότητα του
σώματος και όχι στο πώς μοιάζει.

Διαπιστώθηκε από έρευνες ότι η σύντομη έκ-
θεση σε θετικές αναρτήσεις του σώματος είχε ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας και της διά-
θεσης του κορμιού σε νεαρές γυναίκες, σε σύγ-
κριση με τις εξιδανικευμένες εμφανίσεις.

Οι γυναίκες αυτές αισθάνθηκαν πιο ικανοποι-
ημένες με το σώμα τους, εκτιμούσαν περισσότε-
ρο τις μοναδικές λειτουργίες και την υγεία τους
και είχαν πιο θετική διάθεση. Αντιθέτως, όσες εί-
χαν επαφή με εξειδικευμένες αναρτήσεις στο In-
stagram είχαν κακή εικόνα του σώματός τους
και αρνητική διάθεση. 

Ε
να από τα σημαντικότερα δικαιώματα που
κατοχυρώνει η συνταγματική μας τάξη είναι
αυτό της εργασίας, η οποία, σύμφωνα με τον

Δ. Τραυλό - Τζανετάτο, αποτελεί «αρχέτυπο» των
κοινωνικών δικαιωμάτων. Η εργασία έχει μακρά
ιστορική εξέλιξη, αλλά η νομική της κατοχύρωση και
η ρύθμιση στις σύγχρονες κοινωνίες είναι σχετικά
πρόσφατη.

Το δικαίωμα της εργασίας είναι σήμερα συνταγ-
ματικώς κατοχυρωμένο στο ελληνικό νομικό σύστη-
μα, με δύο μορφές: ως κοινωνικό και ως ατομικό
(ελευθερία της εργασίας ή, σωστότερα, ελευθερία
της ελεύθερης επιλογής επαγγέλματος). Είναι ένα
από τα ελάχιστα συνταγματικά δικαιώματα που
έχουν αυτήν τη διφυή μορφή. Στην κοινωνική του
μορφή στρέφεται προς το κράτος, με αίτημα τη βελ-
τίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας. Στη
μορφή του ως ατομικό δικαίωμα στρέφεται κατά του
κράτους ή/και ιδιώτη, με αίτημα την αποχή από
ενέργειες που μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέ-
σματα για μια εργασιακή σχέση. Όταν έχουν κατοχυ-
ρωθεί τόσα δικαιώματα συσχετιζόμενα με την εργα-
σία, όταν ζούμε σε μια εποχή που όλοι θέλουν να
συμβάλουν σε μια κοινωνία καλύτερη, όλοι πρέπει
να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτήν τη
νέα κατάσταση και να δεχθούμε τις αλλαγές οι οποί-
ες γίνονται για την ανάπτυξη και την πρόοδο.

Εν συνεχεία, όταν διανύουμε μια εποχή όπου όλα
εκσυγχρονίζονται, δεν νοείται οι νόμοι να μην προ-
σαρμόζονται στην εξέλιξη. Δεν δύναται σε μια χώρα

όπως η Έλλαδα, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος στις
επιστήμες, να έχει εργασιακή νομοθεσία από το
1982.

Διαβάζοντας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο,
σκέφτηκα ότι επιτέλους θα ενσωματωθεί με κάποιον
τρόπο η τεχνολογία στην εργασία - και όχι μόνο. 

«Η εργασιακή νομοθεσία είναι απαρχαιωμένη. Εί-
ναι 40 ετών. Ο βασικός πυρήνας της πηγαίνει πίσω
στο 1982 και υπάρχει μια έλλειψη προσαρμογής στις
οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελί-
ξεις», σημείωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης, ξεκινώντας την παρουσίαση με τις παρεμ-
βάσεις που αφορούν στο ωράριο, στις απολύσεις,
στις απεργίες αλλά και στα καινούργια δεδομένα
που θα διαμορφωθούν στις συμβάσεις εργασίας.

«Είναι ενδεικτικό ότι το 1982 δεν υπήρχε ούτε ως
όνειρο το Ιnternet και πολύ περισσότερο η τηλεργα-
σία». Οι δέκα σημαντικότερες, κατά το υπουργείο,
αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο είναι: Εισαγωγή
της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τον έλεγχο και
την πάταξη της «μαύρης»-υποδηλωμένης εργασίας
και της εισφοροδιαφυγής. Αναβάθμιση της Επιθεώ-
ρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή. Θέσπιση κα-
νόνων για την τηλεργασία και «δικαιώματος αποσύν-
δεσης». Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ε.Ε. μετά
τη Γαλλία και την Ιταλία που νομοθετεί την αναγνώρι-
ση του σχετικού δικαιώματος. Ενίσχυση στην πράξη
της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής, με ρυθμίσεις όπως η θέσπιση άδειας πατρό-
τητας 14 ημερών, γονικής άδειας 4 μηνών για κάθε

γονέα (με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για δύο μήνες),
δικαιώματος ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για γο-
νείς παιδιών έως 12 ετών. Εισαγωγή μέτρων κατά της
βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Η Ελλάδα
γίνεται μία από τις πρώτες χώρες που κυρώνουν τη
Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
Παροχή περισσότερων επιλογών στους εργαζομέ-
νους να διαμορφώσουν το ωράριό τους, με βάση τις
ανάγκες τους. Θέσπιση της ελάχιστης εγγυημένης
υπηρεσίας (33%) σε κλάδους κοινής ωφελείας (π.χ.
μετρό), κατά τη διάρκεια των απεργιών. Βελτίωση
των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε deli-
very και κούριερ. Τέλος στο καθεστώς διακρίσεων
στις αποζημιώσεις μεταξύ εργατοτεχνιτών και υπαλ-
λήλων. Διεύρυνση της λίστας των περιπτώσεων άκυ-
ρης απόλυσης.

Εν κατακλείδι, το νέο νομοσχέδιο αποτελεί ση-
μαντικό κομμάτι της ένταξης της τεχνολογίας στην
εργασία, με νόμους σχετικούς, που αναβαθμίζουν
την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος για τον
εργαζόμενο.

Σημαντικό θα έλεγα, επίσης, και ίσως πιο ουσιώ-
δες το γεγονός ότι το νομοσχέδιο αυτό θέτει βάσεις
για την εξάλειψη της βίας στην εργασία - αντικείμενο
με το οποίο έχω ασχοληθεί αρκετές φορές και θα
συνεχίσω να ασχολούμαι, όσο υπάρχουν εργαζόμε-
νοι σε εχθρικά περιβάλλοντα εργασίας. 

Ας ελπίσουμε, λοιπόν, στην κατανόηση αυτού του
νέου νομοσχεδίου από όλους και στη σωστή εφαρ-
μογή του.

Οι γυναίκες μπορούν να αγαπήσουν το σώμα τους
ελέγχοντας τα κοινωνικά μέσα!

Ένα εκσυγχρονισμένο εργασιακό νομοσχέδιο

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki



Μ
έχρι τα ακριτικά νησιά του
Αιγαίου και τη Νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο ακούστηκαν
οι... βροντές της «Καταιγί-

δας», της μεγαλύτερης άσκησης του Πο-
λεμικού Ναυτικού, στην οποία έλαβε μέ-
ρος το σύνολο των διαθέσιμων μονάδων
του ελληνικού Στόλου.

Φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κανονιοφό-
ροι, υποβρύχια, ναρκαλιευτικά, αρματα-
γωγά, ακόμη και το «ιπτάμενο» πλοίο τα-
χείας μεταφοράς (Zubr) έστησαν τείχος
αποτροπής πάνω και κάτω από το νερό,
ενώ από τον αέρα ελικόπτερα του Ναυτι-
κού και το αεροσκάφος ναυτικών επιχει-
ρήσεων P3 Orion έδωσαν δυναμικό «πα-
ρών» στις επιχειρήσεις της «Καταιγίδας».
Στην άσκηση συμμετείχε ακόμη μονάδα
των Υποβρυχίων Καταστροφών, ενώ εμ-
φανίστηκαν και τα σκάφη ανορθόδοξου
πολέμου Mark V.

Σε μια εντυπωσιακή προβολή ναυτικής
ισχύος ο ελληνικός Στόλος αναπτύχθηκε
σε κάθε γωνία του αρχιπελάγους, από το
Βόρειο Αιγαίο μέχρι τη θαλάσσια περιοχή
νοτίως και ανατολικώς της Κρήτης, μετα-
φέροντας το μήνυμα ότι το Πολεμικό Ναυ-
τικό, που δεν έχει υποστείλει ποτέ τη Ση-
μαία του, θα είναι εκεί για να υπερασπι-
στεί τα εθνικά συμφέροντα, όποτε αυτό
απαιτηθεί. Για πέντε μέρες και νύχτες άν-
θρωποι και μηχανές εξασκήθηκαν σε κά-
θε μορφή ναυτικού πολέμου, με την «Κα-
ταιγίδα 21» να περιλαμβάνει αντικείμενα
ανθυποβρυχιακού, αντιαεροπορικού αλλά
και ανορθόδοξου πολέμου. Σε ένα από τα
σενάρια που έλαβαν χώρα στα ανατολικά
της Κρήτης, σε θαλάσσιες περιοχές που
παρανόμως διεκδικεί η Τουρκία, συμμε-
τείχαν και αεροσκάφη F-15 των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, που έχουν μετασταθμεύ-
σει στη Σούδα, στο πλαίσιο της ελληνοα-
μερικανικής άσκησης «Οργή του Ποσει-
δώνα». Η παρουσία αμερικανικών F-15

και ελληνικών F-16 προκάλεσε έντονο
εκνευρισμό στην Άγκυρα αλλά και αιφνι-
διασμό στο τουρκικό επιτελείο, που είδε
στα ραντάρ του μια τεράστια συγκέντρωση
δυνάμεων μια... ανάσα από τα τουρκικά
παράλια.

Με την ολοκλήρωση της άσκησης η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου επιθεώρησε τις μονάδες
του Στόλου εν πλω από τη φρεγάτα
«Ύδρα», ενώ τα πολεμικά πλοία συνόδευε
η τριήρης «Ολυμπιάς» του Πολεμικού
Ναυτικού. «Οι σύγχρονοι Θεμιστοκλείς
υπερασπίζονται με αποτελεσματικότητα
τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας και
της Ευρώπης απέναντι σε προκλήσεις και
απειλές της εθνικής μας ακεραιότητας,
όπως το καλοκαίρι του 2020, διασφαλί-

ζοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Τους είμαστε ευγνώμονες για την προ-
σφορά τους».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοι-
νώνησε μέσω ασυρμάτου με τα πληρώμα-
τα των πολεμικών πλοίων, εκφράζοντας
την ικανοποίησή της για τη διαρκή ετοιμό-
τητα του Πολεμικού Ναυτικού. «Μιλάω
αυτήν τη στιγμή στο Πολεμικό Ναυτικό, σε
όλες και όλους εσάς που προστατεύετε τα
θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, κινεί-
στε παντού, κυρίως στο Αιγαίο και στη Με-
σόγειο, ώστε εμείς να νιώθουμε πάντα
ασφαλείς και περήφανοι για εσάς. Η πα-
τρίδα είναι στα καλύτερα χέρια», ανέφερε
η κυρία Σακελλαροπούλου, την οποία
υποδέχτηκε και συνόδευσε ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπου-

λος. «Μέγα το της θαλάσσης κράτος. Υπε-
ρήφανος για το Πολεμικό μας Ναυτικό»,
ήταν το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, ενώ
την επιθεώρηση παρακολούθησαν ο αρ-
χηγός του Π.Ν., αντιναύαρχος Στυλιανός
Πετράκης, και οι αρχηγοί της Αεροπορίας,
του Στρατού Ξηράς και του Στόλου. 
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«Η πατρίδα είναι στα καλύτερα
χέρια», ανέφερε η Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, την οποία
υποδέχτηκε και συνόδευσε 
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Η... Καταιγίδα έστειλε το μήνυμα

« Έχει γραφτεί στο μάρμαρο ότι η πρώτη φρεγάτα
Belh@rra θα παραδοθεί στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο
του 2025», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Naval
Group Πιερ Έρικ Πομελέ σε ενημέρωση της εταιρείας
προς τους Έλληνες δημοσιογράφους σχετικά με την προ-
σφορά για το πρόγραμμα απόκτησης νέων φρεγατών.

Ο κ. Πομελέ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κοινή ιστο-
ρία και τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας - Γαλλίας, εκ-
φράζοντας την επιθυμία για περαιτέρω εμβάθυνση μέσω
του προγράμματος ναυπήγησης των φρεγατών. Μέσα στο

επόμενο διάστημα η γαλλική αντιπροσωπεία θα έχει επα-
φές με το Πολεμικό Ναυτικό ώστε να βελτιώσει την πρό-
τασή της, ενώ ο κ. Πομελέ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο
να προσφερθεί καλύτερη ενδιάμεση λύση, ίσως στο επί-
πεδο της κορβέτας «Gowind».

Ως προς την τελική τιμή της γαλλικής προσφοράς δεν
γίναμε σοφότεροι, ωστόσο η γαλλική αντιπροσωπεία
αποκάλυψε ότι οι ελληνικές φρεγάτες θα μπορούν να
εξοπλιστούν και με πυραύλους MICA VL, ενώ στην πρότα-
ση που έδωσαν στο Πολεμικό Ναυτικό περιλαμβάνονται

οι 32 πύραυλοι επιφανείας - αέρος Aster 30. Οι Γάλλοι
έχουν «στρατοπεδεύσει» στην Ελλάδα και μέχρι το φθι-
νόπωρο, όταν θα κριθεί η τύχη του προγράμματος, κατα-
στρώνουν ένα σχέδιο βιομηχανικής συνεργασίας με τη
συμμετοχή περισσότερων από 100 ελληνικών εταιρειών
υψηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης. Προγραμματί-
ζουν, μάλιστα, τη διεξαγωγή ημερίδων με ελληνικά πανε-
πιστήμια και εκπροσώπους της βιομηχανίας σε Αθήνα και
Κρήτη, ώστε να δημιουργήσουν τις υποδομές για μελλον-
τικές συνεργασίες.

Συνεχίζεται η «ναυμαχία» για το ποια φρεγάτα θα κόψει πρώτη την… κορδέλα
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«Η
Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον
να εμβαθύνει την αμυντική
της συνεργασία με τις ΗΠΑ,
γιατί έτσι ενισχύεται η ασφά-

λεια στην περιοχή μας, αλλά και η σχέση αυ-
τή επιφέρει σημαντικά οφέλη στον τομέα της
εκπαίδευσης, της οργάνωσης και του εξο-
πλισμού των Ενόπλων μας Δυνάμεων». Αυτά
τόνισε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Λακω-
νίας της Ν.Δ. θανάσιος Δαβάκης, μιλώντας
στην «Ρ».

Εδώ και αρκετά χρόνια, εκλέγεστε στα-
θερά πρώτος σε μία ιδιαίτερα απαιτητική
εκλογική περιφέρεια, τη Λακωνία. Ποιο
είναι το μυστικό της επιτυχίας;
Το «μυστικό» είναι να συμβάλεις από τη

θέση σου στη δημιουργία αποτελεσμάτων
που βελτιώνουν ουσιαστικά την ευημερία,
την καθημερινότητα και τις προοπτικές των
πολιτών. Τα πολιτικά «πυροτεχνήματα», οι
κενές υποσχέσεις και τα «κατόπιν ενεργειών
μου» έχουν μικρή διάρκεια ζωής στην πολι-
τική.

Αυτό μπορεί να ακούγεται τετριμμένο, αλ-
λά δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο,
όταν μάλιστα πολιτεύεσαι για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα υπό αντίξοες συνθήκες. Τα πε-
ρισσότερα χρόνια της πολιτικής μου πορείας
ήμουν βουλευτής της αντιπολίτευσης, ενώ
και στις περιόδους που βρισκόμουν στα
έδρανα της συμπολίτευσης οι συνθήκες δεν
ήταν πάντα εύκολες για την προώθηση των
μεγάλων θεμάτων της Λακωνίας, όπως για
παράδειγμα στα χρόνια των μνημονίων. Όσο,
όμως, οι πολίτες βλέπουν ότι προσπαθείς ει-
λικρινώς και συμβάλλεις για να βρεθούν λύ-
σεις, τόσο σε εμπιστεύονται και συνεχίζουν
να σε τιμούν με την ψήφο τους. Η σχέση εμ-
πιστοσύνης μου με τους Λάκωνες είναι σφυ-
ρηλατημένη με τα χρόνια, γιατί η πολιτική εί-
ναι Μαραθώνιος και όχι «κατοστάρι»…

Πιστεύετε ότι η παρούσα κυβέρνηση τα
έχει πάει καλά μέχρι τώρα, με βάση αυτά
τα κριτήρια;
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταφέρει

ταυτόχρονα να θωρακίσει τη δημόσια υγεία,

να στηρίξει την οικονομία –η οποία υφίστα-
ται πρωτοφανείς πιέσεις– και να προστατεύ-
σει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα
εθνικά μας συμφέροντα απέναντι στις επιθε-
τικές διαθέσεις της Τουρκίας. Όλα αυτά δεν
είναι θεωρητικά, αλλά μεταφράζονται στην
πράξη σε προστασία της υγείας, των εισοδη-
μάτων και της ποιότητας της ζωής των πολι-
τών.  Παράλληλα, υλοποιεί το μεταρρυθμι-
στικό πρόγραμμα για το οποίο εξελέγη με
όσο το δυνατόν πιο ταχείς ρυθμούς. Οι με-
ταρρυθμίσεις αυτές μεταφράζονται σε καλύ-
τερες προοπτικές για όλους. 

Για αυτό, άλλωστε, οι πολίτες αξιολογούν
θετικά το κυβερνητικό έργο, όπως καταγρά-
φεται και στις δημοσκοπήσεις.

Όπως αναφέρατε και εσείς, εδώ και πάνω
από έναν χρόνο βιώνουμε μία παρατετα-
μένη περίοδο έντασης με την Τουρκία.
Πώς κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο η κυ-
βέρνηση διαχειρίστηκε τα ελληνοτουρ-
κικά αυτό το διάστημα;
Πιστεύω –και έχω γράψει και μιλήσει για

αυτό και στο παρελθόν– ότι αυτή η κυβέρνη-
ση αποτυπώνει στην πράξη έναν νέο τρόπο
σκέψης στους τομείς της εξωτερικής πολιτι-
κής και της εθνικής άμυνας, ένα «δόγμα Μη-
τσοτάκη», το οποίο στοχεύει στην ταχεία
αναβάθμιση της στρατιωτικής μας ισχύος και
στην καλύτερη σύζευξή της με τη διπλωμα-
τία και την οικονομία.

Για πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια,
βλέπουμε να δίνεται σαφής προτεραιότητα
στα εξοπλιστικά προγράμματα και στην ανα-
διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία
προχωρά μάλιστα με πρωτόγνωρα γρήγο-
ρους ρυθμούς. 

Όσον αφορά ειδικότερα τα ελληνοτουρκι-
κά, πιστεύω ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
αποδείξαμε ότι η Ελλάδα διαθέτει τα νομικά
επιχειρήματα, τα διπλωματικά εργαλεία, τα
στρατιωτικά μέσα και την πολιτική βούληση
που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την
τουρκική προκλητικότητα με επιτυχία και με

τη μικρότερη δυνατή ένταση.

Αναφέρεστε συχνά στην ανάγκη αναδιά-
ταξης της αμυντικής βιομηχανίας. Πολλοί
ισχυρίζονται ότι η κατάσταση στις κρατι-
κές εταιρείες είναι μη αναστρέψιμη. Τι
εννοούμε αναδιάταξη στην αμυντική βιο-
μηχανία και είναι αυτή εφικτή;
Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία βρίσκεται

ενώπιον ενός πλέγματος ευκαιριών που δια-
μορφώνεται από τρεις παράγοντες: το μεγά-
λο εγχώριο εξοπλιστικό πρόγραμμα, τις
στρατηγικές συμμαχίες με χώρες που έχουν
μεγάλη παραγωγή προηγμένου αμυντικού
υλικού και –τέλος– την αυξανόμενη ζήτηση
από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ για
σύγχρονα οπλικά συστήματα δυτικής προ-
έλευσης και –φυσικά– για τις σχετικές υπη-
ρεσίες υποστήριξής τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ευκαιριών, η κυ-
βέρνηση υλοποίει ένα λειτουργικό και ρεα-
λιστικό σχέδιο ένταξης των κρατικών βιομη-
χανιών στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής
και υποστήριξης στρατιωτικού υλικού, μέσω
της ανάπτυξης συμμαχιών με εταιρείες του
εξωτερικού. Ήδη η ΕΑΒ, με το πρόγραμμα
αναβάθμισης των F-16, μετατρέπεται στα-
διακά σε διεθνές κέντρο αεροπορικής υπο-
στήριξης, ενώ πριν από λίγους μήνες ολο-
κληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση της ΕΛΒΟ, η
οποία ήταν υπό εκκαθάριση. Στο πλαίσιο αυ-
τό, είμαι αισιόδοξος και για τη συμμετοχή
των ναυπηγείων μας στο υπό εξέλιξη πρό-
γραμμα απόκτησης τεσσάρων νέων φρεγα-
τών και αναβάθμισης των ισάριθμων ΜΕΚΟ
του Πολεμικού μας Ναυτικού. Συνεπώς δυ-

σκολεύομαι να κατανοήσω και να συμφωνή-
σω με αυτούς που ισχυρίζονται ότι τα πράγ-
ματα είναι δυσοίωνα.

Έχετε αναφερθεί πολλές φορές στο προ-
σωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ως «το
καύχημα και την ασπίδα του Έθνους». Τι
πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για αυτούς;
Αυτή η φράση του Κωνσταντίνου Καρα-

μανλή περιγράφει κυριολεκτικά το σθένος,
το ηθικό και την άποψη που συνεχίζει να έχει
ο ελληνικός λαός για τα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων.

Αυτά, άλλωστε, είναι ο πολλαπλασιαστής
της ισχύος τους και απαιτείται, συνεπώς, ένα
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που θα συμβά-
λει στη βελτίωση της ζωής τους.

Κάποιοι λένε ότι η χώρα έχει μετατραπεί
πλέον σε μία μεγάλη αμερικανική βάση
στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποια είναι η
άποψή σας;
Η χώρα διατηρεί μία επίσημη διμερή σχέ-

ση με τις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον
από το 1990, οπότε και τέθηκε –επί Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη– σε ισχύ η σχετική
Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργα-
σίας, ενώ η βάση της Σούδας είναι ακόμη πιο
παλιά υπόθεση.

Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να εμβα-
θύνει την αμυντική της συνεργασία με τις
ΗΠΑ, γιατί έτσι ενισχύεται η ασφάλεια στην
περιοχή μας, αλλά και η σχέση αυτή επιφέ-
ρει σημαντικά οφέλη στον τομέα της εκπαί-
δευσης, της οργάνωσης και του εξοπλισμού
των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

στην Ελένη Πρωτόπαππα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ 
Βουλευτής Λακωνίας της Ν.Δ.
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Η Ελλάδα έχει να 
πάρει από τις σχέσεις
της με τις ΗΠΑ
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Σ
ε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, η
Κατερίνα Παπακώστα-Παλιούρα μάς
μίλησε για τα δύσκολα παιδικά της
χρόνια, για την ηρωίδα γιαγιά της, για

το όνειρό της να γίνει πολιτικός και δικηγόρος
αλλά και για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
που ψηφίζεται εν μέσω αντιδράσεων στη
Βουλή.

Εν μέσω απεργιών και σφοδρών αντιδρά-
σεων ψηφίζεται στη Βουλή το νέο εργα-
σιακό νομοσχέδιο. Η αξιωματική αντιπο-
λίτευση σας κατηγορεί ότι με αυτό το νο-
μοσχέδιο θα επιφέρετε την κοινωνική κα-
ταστροφή. Τι απαντάτε;
Καταρχήν θα πρέπει να επισημανθεί ότι το

νομοσχέδιο για την εργασία δεν αποτελεί ελ-
ληνική πατέντα, καθώς ακολουθεί τον δρόμο
της Ευρώπης και της κοινής λογικής. Ουσια-
στικά αποτελεί παρέμβαση επικαιροποίησης
της εργατικής νομοθεσίας, που δεν έχει αλ-
λάξει σε μεγάλο βαθμό από το 1982, ήτοι για
περίπου 40 χρόνια. Συνδυάζει αναμφισβήτη-
τα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με
την προστασία των εργαζομένων. Πρόκειται
για ένα νομοσχέδιο το οποίο αφενός μεν δίνει
νέες ευκαιρίες, δυνατότητες και επιλογές
στον εργαζόμενο και αφετέρου επιχειρεί να
αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα της αγο-
ράς εργασίας.

Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα
τι προβλήματα επιλύονται και τι επιφέρει
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στους εργα-
ζομένους και στην αγορά εργασίας;
Δίνει λύση στα φαινόμενα της υποδηλωμέ-

νης και της αδήλωτης εργασίας, των απλήρω-
των υπερωριών, της εκμετάλλευσης των ερ-
γαζομένων, καθώς και τα φαινόμενα βίας και
σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία,
που έχουν έρθει με ένταση στο προσκήνιο. Η

εισαγωγή δε της ψηφιακής κάρτας εργασίας,
η αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας σε
Ανεξάρτητη Αρχή, η θέσπιση κανόνων για την
τηλεργασία και του «δικαιώματος αποσύνδε-
σης», η θέσπιση μιας σειράς επιδομάτων,
προκειμένου να ενισχυθεί στην πράξη η
ισορροπία επαγγελματικής και οικογενει-
ακής ζωής, η διευθέτηση του χρόνου εργα-
σίας, η θέσπιση της ελάχιστης εγγυημένης
εργασίας σε κλάδους κοινής ωφέλειας κατά
τη διάρκεια απεργιών, η διεύρυνση της λίστας
των περιπτώσεων άκυρης απόλυσης δεν
αποτελούν παρά ένα απτό δείγμα μεταρρυθ-
μίσεων, που όχι μόνον δεν θα οδηγήσουν σε
μία κοινωνική καταστροφή –όπως υποστηρί-
ζει ο ΣΥΡΙΖΑ– αλλά θα οδηγήσουν σε μια κοι-
νωνική εργασιακή ανάταση τόσο προς όφε-
λος των εργαζομένων, όσο και προς όφελος
της ίδιας της αγοράς.

Με το «καλημέρα» της κοινοβουλευτικής
σας θητείας μπήκατε στα βαθιά και εννοώ
πως σας όρισαν μέλος της Προανακριτι-
κής Επιτροπής της Βουλής για τον Νίκο
Παππά. Τι αίσθηση σας άφησε η Προανα-
κριτική;
Ευχαριστώ την Κοινοβουλευτική Ομάδα

της Ν.Δ. που με έριξε στα βαθιά. Μιας και
οδεύουμε λοιπόν πια προς την ολοκλήρωση
των εργασιών της τελευταίας επιτροπής,
μπορώ ξεκάθαρα να σας πω πως είναι πραγ-
ματικά λυπηρό, για το ίδιο το πολιτικό μας σύ-
στημα καταρχήν, αλλά και για την ίδια την
υπόσταση των πολιτικών, να αναδύονται πρα-

στην
Άννα Καραβοκύρη

« Ήξερα από 
την Α’ Γυμνασίου 
τι ήθελα να γίνω 

όταν μεγαλώσω»

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ
Βουλευτής Τρικάλων της Ν.Δ.
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κτικές και πολιτικές σε αυτόν τον τόπο, οι
οποίες φέρουν οσμή σκανδάλου και όχι μό-
νο δεν συνάδουν με τον θεσμικό ρόλο κυ-
βερνητικών στελεχών, αλλά και αποδομούν
επί της ουσίας τη σχέση εμπιστοσύνης που
πρέπει να υφίσταται μεταξύ των πολιτών και
των πολιτικών. Σεβόμενη, ωστόσο, το τεκμή-
ριο αθωότητας του φερόμενου ως κατηγο-
ρουμένου, ήτοι του κ. Παππά, και αντιλαμβα-
νόμενη πλήρως τη δυσχερή θέση στην οποία
βρίσκεται, δεν θα ήθελα να πω τίποτα περισ-
σότερο παρά μόνον ότι τελικός κριτής θα εί-
ναι αναμφισβήτητα η ελληνική Δικαιοσύνη.

Η πορεία σας στην πολιτική ξεκίνησε από
την Αυτοδιοίκηση. Πριν από είκοσι χρό-
νια, είχατε εκλεγεί νομαρχιακή σύμβου-
λος και ήσασταν τότε η μοναδική γυναίκα.
Σας αρέσει να σπάτε τα στερεότυπα;
Νομίζω, κα Καραβοκύρη, ότι όλη μου η

προσωπική, επαγγελματική και πολιτική δια-
δρομή δεν αποτελεί παρά έναν διαρκή αγώνα
ενάντια στα στερεότυπα. Από μικρό παιδί δεν
κάνω τίποτα άλλο, παρά να αγωνίζομαι και να
μάχομαι με όλες μου τις δυνάμεις ενάντια
στα όρια που πολλές φορές το ίδιο το σύστη-
μα, η ίδια η κοινωνία, οι ίδιοι οι άνθρωποι θέ-
τουν στον καθένα από εμάς. Και θα ήθελα να
πω, στο σημείο αυτό ότι μπορεί το 2002 να
κατάφερα να εκλεγώ ως μοναδική γυναίκα
νομαρχιακή σύμβουλος στον νομό μου, τα
Τρίκαλα, όμως ήμουν η μοναδική ανάμεσα σε
14 άνδρες. Ξέρετε, αυτό από μόνο του δεν
ήταν και πολύ ελπιδοφόρο εκείνη την εποχή.
Για να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι έκτοτε
χρειάστηκε να διανύσουμε είκοσι ολόκληρα
χρόνια, για να εκλεγεί επίσης στον νομό μας
η πρώτη γυναίκα βουλευτής προερχόμενη
από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Όμως έχουν αλλάξει πλέον οι ισορρο-
πίες...

Η αλήθεια είναι, και το γνωρίζουμε πια
όλοι αυτό, ότι μία γυναίκα ακόμη και σήμερα
πρέπει να εργαστεί τις περισσότερες φορές
πολλαπλάσια σε σχέση με έναν άνδρα, προ-
κειμένου να αποδείξει την αξία της και να
καταξιωθεί στη συνείδηση του πολίτη, είτε
αυτό αφορά τον επαγγελματικό χώρο είτε
τον πολιτικό. Η αρχή όμως έχει ήδη γίνει και
είμαι πεπεισμένη ότι βρισκόμαστε πολύ κον-
τά στο να ισορροπήσουμε την κατάσταση.

Πoιο είναι το προσωπικό στοίχημα που
έχετε θέσει για τον Νομό Τρικάλων;
Τα στοιχήματα είναι πολλά. Άλλα μικρά,

άλλα μεγάλα. Το όραμά μου θα σας έλεγα ότι
είναι ο νομός μου –ο οποίος διαθέτει απί-
στευτα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που
έχουν σημείο αναφοράς τόσο τον τουριστικό
τομέα, όσο και τον πρωτογενή παραγωγικό
τομέα, τον δευτερογενή, τον πολιτιστικό και
τον τεχνολογικό– να αποτελέσει τα επόμενα
χρόνια ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη
χώρα μας, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο.

Δεδομένου ότι δεν κατάγεστε από πολιτι-
κό τζάκι, πώς αποφασίσατε να εμπλακεί-
τε με την πολιτική;
Δύσκολη ερώτηση. Για εμένα η πολιτική

είναι μια σπίθα στην ψυχή, μια δίψα με την
οποία νομίζω ή γεννιέσαι ή δεν γεννιέσαι με
αυτή. Αν και πιστεύω ότι αρχικά μάλλον είχα
άγνοια κινδύνου. Πράγματι δεν προέρχομαι
από πολιτικό τζάκι, αλλά νομίζω ότι αυτό
ήταν το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μου δια-
χρονικά. Και αυτό, διότι πραγματικά δεν μου
χαρίστηκε τίποτα ποτέ. Η αφετηρία εκκίνη-

σής μου είναι αλήθεια ότι ήταν πάντοτε δυ-
σχερής σε σχέση με τους περισσότερους συ-
νυποψηφίους μου και συνεπώς έπρεπε να
εργαστώ πιο σκληρά, γιατί ακριβώς δεν είχα
να περιμένω τίποτα από κανέναν. Αυτό το γε-
γονός από μόνο του σε σμιλεύει και ή θα ρα-
γίσει ή θα σε δυναμώσει.

Τώρα αισθάνεστε ότι έχουν δικαιωθεί ο
αγώνας σας και η επιλογή σας;
Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, νομίζω

ότι το γεγονός πως δεν υπήρχε μία οικογε-
νειακή παράδοση να με «αβαντάρει» ή ένας
ήδη προϋπάρχων μηχανισμός με έκανε πιο
δημιουργική, πιο ελεύθερη, πιο εργατική και
εφευρετική ενδεχομένως, πιο αποτελεσμα-
τική και τελικά πιο δυνατή.

Τι σημαίνει για εσάς επιτυχία;
Επιτυχία για εμένα σημαίνει να θέτεις στό-

χους στη ζωή σου, που πιστεύεις ότι θα σε
πάνε έστω και ένα μικρό βήμα παραπέρα,
και να τους πετυχαίνεις.

Πoιο ήταν το όνειρό σας όταν ήσασταν μι-
κρή; Τι θέλατε να γίνετε όταν μεγαλώσετε;
Όσο και αν θα σας φανεί απίστευτο αυτό

που θα σας πω, από την Α’ Γυμνασίου ήξερα
τι ήθελα να γίνω στη ζωή μου. Όταν με ρω-
τούσαν οι φίλοι μου λοιπόν τι θα ήθελα να γί-
νω όταν μεγαλώσω, τους έλεγα ότι θέλω να
γίνω ή δικηγόρος ή πολιτικός. Νομίζω ότι η
ίδια η ζωή τα έφερε έτσι τα πράγματα τελικά,
ώστε και τα δύο μου όνειρα να γίνουν πραγ-
ματικότητα και νιώθω πραγματικά υπερήφα-
νη και ευλογημένη γι’ αυτό.

Αν δεν κάνω λάθος, γεννηθήκατε στη
Σουηδία. Πώς προέκυψε αυτό;
Ο πατέρας μου, επειδή προερχόταν από

μια πολύ φτωχή οικογένεια και ήταν και ορ-
φανός από μητέρα, αναγκάστηκε από πολύ
μικρός, παρά το γεγονός ότι ήταν άριστος
μαθητής, να εγκαταλείψει το σχολείο, προ-
κειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικο-
γένειά του. Αυτό τον οδήγησε σε πολύ μικρή
ηλικία να φύγει μετανάστης στη Σουηδία και
όταν παντρεύτηκε με τη μητέρα μου, παρέ-
μειναν και εργάστηκαν εκεί για σχεδόν είκο-
σι πέντε χρόνια. Έτσι, εγώ και τα αδέρφια
μου γεννηθήκαμε στη Σουηδία.

Οπότε εσείς δεν γνωρίσατε ποτέ τη γιαγιά
σας...
Δυστυχώς, δεν την γνώρισα ποτέ. Αλλά για

εμένα ήταν ηρωίδα. Η γιαγιά μου, Παρα-
σκευή Παπακώστα, δολοφονήθηκε κατά την
περίοδο του εμφυλίου στη χώρα μας από
τους αντάρτες, γιατί δεν ενέκυψε στα βασα-
νιστήρια αυτών, προκειμένου να αποκαλύ-
ψει πού βρίσκονταν ο σύζυγός της και παπ-
πούς μου. Μητέρα ούσα 7 ανήλικων παιδιών,
μεταξύ των οποίων και ο πατέρας μου, τα
οποία και μεγάλωσαν ορφανά, επέλεξε τον
θάνατο και να σώσει τον σύζυγό της και πα-
τέρα των παιδιών της παρά την ίδια της τη
ζωή. Αυτό το γεγονός και μόνο στα δικά μου
μάτια και τη δική μου ψυχή έχει καταγραφεί
ως ένας ύψιστος ηρωισμός.

Μεγαλώσατε στα Τρίκαλα. Τι θυμάστε από
τα παιδικά σας χρόνια;
Από μικρό παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου να

εργάζεται. Ως μαθήτρια, τα καλοκαίρια, βοη-
θώντας τους γονείς μου στις δουλειές τους.
Ως φοιτήτρια, παράλληλα με τις σπουδές
μου, βοηθώντας τον σύζυγό μου στην επιχεί-
ρησή του. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα καθη-
μερινά προβλήματα μιας μικρής επιχείρη-
σης. Μαζί με τον σύζυγό μου μάθαμε από νε-
αρή ηλικία ότι στη ζωή, εάν δεν ρισκάρεις,
δεν προχωράς. Για να επανέλθω στο ερώτη-
μα σας όμως, τα παιδικά και τα φοιτητικά μου
χρόνια αργότερα είχαν πολύ διάβασμα και
πολλή δουλειά.

Ποιο είναι το μότο που ακολουθείτε στη
ζωή σας;
Πρώτα σε αγνοούν. Μετά σε κοροϊδεύουν.

Μετά σε πολεμούν. Στο τέλος τους νικάς.

Η κόρη σας είναι πλέον στην εφηβεία και
τώρα δίνει πανελλήνιες εξετάσεις. Πώς
είναι η σχέση σας;
Η σχέση μου με την κόρη μου είναι σχέση

ζωής. Είναι για μένα και τον σύζυγό μου ένα
δώρο Θεού στην κυριολεξία, όπως άλλωστε
νομίζω ότι είναι κάθε παιδί για τους γονείς
του. Άργησε λίγο να έρθει στη ζωή μας, αλλά
από την πρώτη στιγμή τη γέμισε φως, γιατί
είναι η ίδια έτσι και αλλιώς γεμάτη φως.

«
«Πράγματι δεν προέρχομαι
από πολιτικό τζάκι, αλλά 
νομίζω ότι αυτό ήταν το 
μεγαλύτερο πλεονέκτημά
μου διαχρονικά. Και αυτό, 
διότι πραγματικά δεν μου 
χαρίστηκε τίποτα ποτέ»
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ 
Γ.Γ. Συντονισμού της Κυβέρνησης

Τ
ην προαναγγελία ότι από τον Ιούλιο
οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες
δεν θα υποχρεούνται να κάνουν
self-test κάνει μέσω της «Ρ» ο γενι-

κός γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνη-
σης Θανάσης Κοντογεώργης. Ακόμα, αποκα-
λύπτει ότι μέσα στον Ιούλιο θα σταματήσει η
υποχρέωση των εμβολιασμένων πολιτών να
προβαίνουν σε διενέργεια ελέγχου μετά από
επαφή με κρούσμα, αλλά και να μπαίνουν σε
καραντίνα. 

Υπογραμμίζει ότι τα νησιά της χώρας θα εί-
ναι σε πολύ καλό επίπεδο εμβολιαστικής κά-
λυψης όταν ξεκινήσει η έντονη τουριστική
σεζόν. Τονίζει, δε, ότι σύντομα θα ανοίξει η
συζήτηση τόσο για τις διευκολύνσεις σε εμ-
βολιασμένους πολίτες όσο και για την υπο-
χρεωτικότητα των εμβολιασμών σε ειδικές
επαγγελματικές ομάδες. 

Ο Ιούνιος θα είναι ο τελευταίος μήνας δω-
ρεάν διάθεσης των self-tests μέσω των
φαρμακείων. Τι θα γίνει εντός του Ιουλίου;
Ποια «κανάλια» θα χρησιμοποιηθούν και
για ποιες ομάδες;
Τα self-tests μαζί με τον εμβολιασμό συνέ-

βαλαν καθοριστικά στην άρση των περιορι-
σμών της προηγούμενης περιόδου και στη
σταδιακή απελευθέρωση της κοινωνίας και
της οικονομίας από τους περιορισμούς της
πανδημίας. Από τις 12/4, που τέθηκε σε
εφαρμογή η πολιτική, είχαμε πολύ μεγάλη
μείωση σε όλους τους επιδημιολογικούς δεί-
κτες ενώ διαγνώστηκαν περίπου 30.000
κρούσματα, στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία ασυμπτωματικοί ασθενείς. Από τον Ιού-
λιο και για όλο το καλοκαίρι, η δωρεάν διάθε-
ση αυτοδιαγνωστικών tests θα συνεχιστεί μέ-
σω εξειδικευμένων καναλιών διανομής προς
τους δικαιούχους. Λόγω της επιτάχυνσης του
προγράμματος εμβολιασμών και της ύφεσης
στα επιδημιολογικά δεδομένα, η δωρεάν δια-
νομή θα αφορά εργαζόμενους σε κλάδους με
έντονη δραστηριότητα το καλοκαίρι, όπως εν-
δεικτικά η εστίαση και ο τουρισμός, καθώς
και στην ηλικιακή ομάδα 18-30, στην οποία
τώρα είναι σε εξέλιξη το εμβολιαστικό πρό-
γραμμα.

Όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως θα πρέ-
πει να κάνουν υποχρεωτικό self-test; Έχει

Τέλος από Ιούλιο
self-test και 
καραντίνα για 
εμβολιασμένους

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr
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νόημα κάτι τέτοιο;
Από τον Ιούλιο, όσοι έχουν εμβολιαστεί

και με τις δύο δόσεις ή με το μονοδοσικό εμ-
βόλιο Johnson & Johnson, δεν θα υποχρε-
ούνται να κάνουν self-test. Επιπλέον, οι πλή-
ρως εμβολιασμένοι πολίτες θα απαλλάσσον-
ται από διενέργεια ελέγχου μετά από επαφή
με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ενώ δεν θα
χρειαστεί να απομονώνονται σε καραντίνα. 

Είστε ικανοποιημένοι από την πορεία της
επιχείρησης «Ελευθερία»; Ο κόσμος αν-
ταποκρίνεται στα διαθέσιμα ραντεβού;
Διότι βλέπουμε επιμέρους ποσοστά που
δεν είναι πάντα ενθαρρυντικά…
Θεωρώ ότι όλοι οι πολίτες, και ειδικά αυ-

τοί που έχουν ήδη εμβολιαστεί, είναι ικανο-
ποιημένοι από το εμβολιαστικό πρόγραμμα
της κυβέρνησης, την αρτιότητα της οργάνω-
σης αλλά και τον σεβασμό που επιδεικνύουν
οι εργαζόμενοι και συντελεστές της επιχεί-
ρησης σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να εμ-
βολιαστεί. 

Έχουμε ξεπεράσει τους 6 εκατ. εμβολια-
σμούς και η δυναμικότητα του συστήματος
αυτήν τη στιγμή υπερβαίνει καθημερινώς
τους 100.000 εμβολιασμούς. Εκτιμούμε ότι
ο εμβολιασμός του 60%-70% του πληθυσμού
θα επιτευχθεί μέσα στο καλοκαίρι, αφού εν-
τός του Ιουλίου θα ξεπεράσουμε κατά πολύ
το ορόσημο των 6 εκατ. συμπολιτών μας που
θα έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία
δόση. Η ανταπόκριση είναι πολύ καλή και τα
διαθέσιμα ραντεβού που ανεβαίνουν στην
ψηφιακή πλατφόρμα σχεδόν εξαντλούνται
μέσα σε λίγες ώρες. Ενδεικτικά στην περιο-
χή του Λεκανοπεδίου η πληρότητα των ραν-
τεβού για τα εμβόλια Pfizer, Moderna και
Johnson & Johnson φτάνει το 100%. 

Σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη
των ατόμων ηλικίας άνω των 60 χρόνων θα
φτάσουμε, μέσα στις επόμενες ημέρες, το
75% εμβολιασμένων με μία δόση και κατα-
βάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αυ-
ξηθεί ακόμα περισσότερο, αφού αποδεδειγ-
μένα αυτές οι ηλικίες είναι πιο ευάλωτες στη
νόσο.

Είχε τεθεί ο στόχος ως προς την επιχεί-
ρηση «Γαλάζια Ελευθερία» να είναι τα
νησιά θωρακισμένα έως τις αρχές Ιουλί-
ου. Θα είναι;
Σε όλα τα νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων

οι εμβολιασμένοι με μία δόση είναι πάνω
από 60% ενώ στα 19 μεγάλα νησιά, στα οποία
είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες η
εμβολιαστική επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθε-
ρία», 3 στους 10 είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι και περίπου 1 στους 2 έχουν λάβει την
πρώτη δόση. Επιπλέον, πέρα από τα
εμβόλια Johnson & Johnson, θα αποστα-
λούν και εμβόλια mRNA Pfizer στα νησιά,
ώστε να τονωθεί ακόμα περισσότερο η εμ-

βολιαστική δυναμική. Τα νησιά μας θα βρί-
σκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο εμβολια-
στικής κάλυψης, πριν ξεκινήσει η έντονη
τουριστική περίοδος.

Θα ανοίξουν την ερχόμενη εβδομάδα τα
ραντεβού και για τους νεότερους πολί-
τες, 18-24 ετών; Και τι θα γίνει με τους
συμπολίτες μας που είναι κατάκοιτοι;
Από πότε και πώς θα μπορούν να εμβο-
λιαστούν;
Η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών προς το πα-

ρόν εμβολιάζεται με το μονοδοσικό σκεύα-
σμα της Johnson & Johnson, τόσο στη νη-
σιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα.
Ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα θα ανακοι-
νωθεί η ημερομηνία ανοίγματος της πλατ-
φόρμας για όλα τα εμβόλια, αφού αξιολογή-
σουμε τη συμμετοχή της ομάδας 24-29.

Όσον αφορά το πρόγραμμα εμβολιασμού
κατ’ οίκον με το μονοδοσικό εμβόλιο της
Johnson & Johnson για τους πολίτες που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας
και δεν μπορούν να μεταβούν σε εμβολια-
στικό κέντρο, θα ανακοινωθούν τις επόμε-
νες ημέρες το επιχειρησιακό σχέδιο και η

ακριβής ημερομηνία έναρξης της διαδικα-
σίας, εντός του Ιουνίου, για τη δήλωση και
την καταγραφή των κατάκοιτων συμπολιτών
μας, τη συμμετοχή των ιδιωτών ιατρών κ.ά.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι σύντομα θα ξε-
κινήσει η συζήτηση για μεγαλύτερες
ελευθερίες σε εμβολιασμένους πολίτες.
Πρακτικά, τι θα σημαίνει αυτό; Θα μπο-
ρούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους;
Θα μπορούν να μη φορούν, σε ορισμένες
περιπτώσεις, μάσκα;
Είναι ένα ζήτημα σύνθετο, που άπτεται της

δημόσιας υγείας, με εκφάνσεις επιστημονι-
κές, ηθικές, νομικές, κοινωνικές και βέβαια
πολιτικές. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε δι-
ευκολύνσεις κατά την άσκηση δικαιωμάτων
που συνδέονται με οικονομικές και κοινωνι-
κές δραστηριότητες, ειδικά, όταν λόγω του
εμβολιασμού εκλείπει και ο λόγος για τον
οποίο είχαν επιβληθεί οι περιορισμοί. Η κα-
θολική πρόσβαση στον εμβολιασμό αποτε-
λεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε ρύθμιση
και πάντα θα λαμβάνονται υπόψη τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα.

Ήδη, πάντως, το ευρωπαϊκό πιστοποιητι-
κό –που πρώτος ο πρωθυπουργός εισηγή-
θηκε– είναι μια μορφή διευκόλυνσης στον
πλήρως εμβολιασμένο πολίτη που μπορεί
να ταξιδέψει χωρίς να υποβληθεί σε PCR
test ή τεστ αντιγόνου. 

Στο επόμενο διάστημα, και όταν ολοκλη-
ρωθεί ο επιστημονικός διάλογος που ανα-
πτύσσεται στην Επιτροπή Βιοηθικής καθώς
και στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και
την Επιτροπή των Ειδικών του υπουργείου
Υγείας, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα
για τις διευκολύνσεις σε καθημερινές δρα-
στηριότητες, που μπορεί να τις διακρίνει
υψηλός ή χαμηλός κίνδυνος μετάδοσης.

Σας προβληματίζουν οι συνταγματικές
παράμετροι αυτής της συζήτησης; Και
πότε θα πρέπει να αναμένουμε αυτό το
πόρισμα της Επιτροπής Βιοηθικής που
έχει συσταθεί και για την υποχρεωτικό-
τητα των εμβολιασμών σε ειδικές ομάδες;
Καμία πιθανή σύγκρουση με το Σύνταγμα

ή με διεθνείς συμβάσεις δεν ελλοχεύει στις
προωθούμενες πρωτοβουλίες της κυβέρ-
νησης. Το νομικό περίβλημα αυτών θα είναι
ισχυρό και αναμφισβήτητο. Ως προς το θέμα
της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, ει-
δικά σε υγειονομικούς και εργαζομένους σε
μονάδες κοινωνικής φροντίδας, αναμένου-
με σύντομα την εισήγηση της Επιτροπής,
ώστε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το
συντομότερο και ο απαραίτητος κοινωνικο-
πολιτικός διάλογος.

««Καμία πιθανή σύγκρουση με το Σύνταγμα
ή με διεθνείς συμβάσεις δεν ελλοχεύει 
στις προωθούμενες πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης. Το νομικό περίβλημα αυτών 
θα είναι ισχυρό και αναμφισβήτητο»



Μ
ε δεδομένο ότι ο συνολικός
αριθμός των διαγνώσεων
κρουσμάτων στην επικρά-
τεια συνεχίζει να μειώνεται,

όπως και η πίεση στο σύστημα Υγείας,
από σήμερα ερχόμαστε πιο κοντά στην
«Ελευθερία», ενώ τις αμέσως επόμενες
ημέρες θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα
χαλάρωσης. 

Έτσι, από τις 6 το πρωί σήμερα: 
� Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά

στις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
� Επανέρχεται η μουσική σε εξωτερικούς

χώρους μόνο για καθήμενους. Στο
πρώτο παράπτωμα θα ισχύει 5.000 ευ-
ρώ πρόστιμο και στο δεύτερο παρά-
πτωμα 15 ημέρες αναστολή λειτουρ-
γίας.

� Επανέρχεται η λειτουργία της εστίασης
σε αεριζόμενες στοές με δύο εξόδους.

� Αυξάνεται η χωρητικότητα στα θεάματα
από το 50% σε 75% έως 1.000 θέσεις, στο
70% έως 5.000 θέσεις και στο 65% έως
15.000. Για μεγαλύτερη χωρητικότητα,
θα ισχύσει το όριο των 10.000 ατόμων.
Από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου:

� Επανεκκινούν οι πρακτικές εργαστη-
ριακές ασκήσεις σε όλες τις σχολές και
τις βαθμίδες.

� Επαναλειτουργούν τα φροντιστήρια με
φυσική παρουσία και με rapid ή self
test για μαθητές και καθηγητές.

� Επιτρέπονται τα πανηγύρια σε περιφε-
ρειακές ενότητες με άνω του 50% εμβο-
λιασμένους.
Από την Τρίτη 15 Ιουνίου:

� Επαναλειτουργούν οι ερασιτεχνικές
σχολές χορού, με όλα τα πρωτόκολλα
προστασίας.

� Στις λαϊκές η απόσταση μεταξύ των
πάγκων πηγαίνει στο ένα μέτρο.
Χθες, κατά την καθιερωμένη ενημέρω-

ση για την πανδημία, η καθηγήτρια Παι-
διατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Πα-
παευαγγέλου έκρουσε τον κώδωνα του
κινδύνου για ορισμένες περιοχές, φέρ-
νοντας ως παράδειγμα τη Νάξο, την Κω
και την Κέρκυρα. Σημείωσε ότι «η συντρι-
πτική πλειονότητα των νοσηλευόμενων
αφορά σε ανεμβολίαστους», ενώ συμ-
πλήρωσε πως την τελευταία εβδομάδα το
92% όσων χρειάστηκαν νοσηλεία και το
98% όσων πέθαναν από κορονοϊό αφο-
ρούσε σε άτομα που δεν είχαν προλάβει
να εμβολιαστούν.

Στο μεταξύ, τη δυνατότητα στα κατα-

στήματα τροφίμων (σουπερμάρκετ,
φούρνους κ.λπ.) να λειτουργούν από τις
07.00 έως τις 22.30 προβλέπει Κοινή
Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε
χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
με τα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα
14 Ιουνίου και ώρα 06.00 έως και τη Δευ-
τέρα 21 Ιουνίου και ώρα 06.00. Τα φαρμα-
κεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων
λειτουργούν με το ωράριο που ισχύει
σύμφωνα με τις ειδικές κατά περίπτωση
διατάξεις.

Εκτός από το ωράριο, σύμφωνα με το
ΦΕΚ διατηρείται ένα άτομο για κάθε 25

τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος
(εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθή-
κες, γραφεία, χώροι στάθμευσης). Όμως,
στην ίδια ΚΥΑ προβλέπεται πως δεν προ-
σμετράται ο πληθυσμός που προσέρχεται
για την παραλαβή αυτοδιαγνωστικού
τεστ, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιεί
εμπορική συναλλαγή.

Στα 791 τα κρούσματα
Εξάλλου, ακόμη 11 άνθρωποι έχασαν τη

ζωή τους από κορονοϊό το τελευταίο
24ωρο, με τον συνολικό αριθμό των νε-
κρών να φτάνει τους 12.381. Σύμφωνα με

την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, 375 είναι οι
ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι στις ΜΕΘ, ενώ τα νέα κρούσματα
που εντοπίστηκαν είναι 791, έπειτα από
42.103 τεστ. Τέλος, έγιναν 119 εισαγωγές
σε νοσοκομεία και δόθηκαν 167 εξιτήρια. 

Δεν τίθεται θέμα απόλυσης μη εμβολιασμένων 
Δεν τίθεται θέμα απόλυσης μη εμβολιασμένου εργαζόμενου, ξεκαθάρισε χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών
η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. «Ο πρωθυπουργός έθεσε σαφώς το πλαίσιο στην τοποθέτησή του στη Βουλή
την περασμένη Τρίτη. Αφορά στους υγειονομικούς και στους εργαζομένους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Η κυβέρνηση
αναμένει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοηθικής για να λάβει τις αποφάσεις της, ζυγίζοντας τα πράγματα με την απαιτούμε-
νη κοινωνική ευαισθησία. Αυτή είναι μια ζωηρή συζήτηση, απασχολεί και άλλες χώρες και κατατίθενται όλες οι απόψεις»,
συμπλήρωσε. Σε ερώτηση πότε επιχειρηματίες στην εστίαση ή στον τουρισμό θα μπορούν να υποδέχονται μόνο εμβολιασμέ-
νους, επανέλαβε πως η κυβέρνηση αναμένει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοηθικής γι’ αυτό το ζήτημα, το οποίο εγείρει
πολλά διλήμματα. «Ήδη έχουμε πει σε ό,τι αφορά διευκολύνσεις προς εμβολιασμένους πως αυτό θα καταστεί εφικτό. Θα γίνει
μια άλλη συζήτηση, όταν όλος ο ενήλικος πληθυσμός έχει πρόσβαση σε εύλογο χρονικό διάστημα στο εμβόλιο που επιθυμεί.
Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα συζητήσουμε ποιες διευκολύνσεις θα είναι αυτές ή τι κίνητρα πρέπει να δοθούν», συμπλήρωσε.
Σχετικά με τη διάθεση των self tests, είπε ότι έχουν διασφαλιστεί αυτήν τη στιγμή για τον Ιούνιο σε όλη την επικράτεια. «Υπάρ-
χει συμφωνία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέχρι τις 19 Ιουνίου. Σεβόμαστε τη συνδρομή των φαρμακοποιών και
ελπίζουμε πως θα συνεχίσουμε έτσι».

Νέο, διευρυμένο 
ωράριο στα σουπερμάρκετ
από Δευτέρα - Για ποια 
νησιά χτυπάει «καμπανάκι»

Ακόμα πιο κοντά στην «Ελευθερία» 
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Προθεσμία ζήτησαν και πήραν από τον ανα-
κριτή Ζακύνθου οι επτά συλληφθέντες που
κατηγορούνται για τη δολοφονία της Χριστί-
νας Κ. τον Ιούνιο του 2020 και τον σοβαρό
τραυματισμό (σ.σ. «συμβόλαιο θανάτου» που
απέτυχε) του συζύγου της, Ντίμη Κορφιάτη,
προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη
εβδομάδα. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν
είναι για ανθρωποκτονία με δόλο και απόπει-
ρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και
κατά συρροή και για παράβαση του νόμου πε-
ρί όπλων. Ένας κατηγορείται για ηθική αυ-

τουργία σε ανθρωποκτονία και απόπειρα αν-
θρωποκτονίας κατά συναυτουργία και τέσσε-
ρις για συνέργεια σε αυτές τις πράξεις. Αξίζει
να σημειώσουμε ότι οι επτά συλληφθέντες
έφτασαν στο νησί αργά το βράδυ της Τετάρτης
και κρατούνται υπό δρακόντεια μέτρα ασφα-
λείας στο Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου, μέχρι
να αποφασιστεί από τη Δικαιοσύνη η ποινική
τους μεταχείριση.

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί η αποκά-
λυψη του διαλόγου ανάμεσα στους δύο φερό-
μενους ως φυσικούς αυτουργούς, με τον

39χρονο Π.Σ. να φέρεται να λέει στον 38χρονο
Α.Π. (σ.σ.: σωματοφύλακας του εφοπλιστή)
ότι πρέπει να σκοτώσουν τον Ντίμη Κορφιάτη
μέσα στο νοσοκομείο. Παράλληλα, σύμφωνα
με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρεται να είπε
«Μόνο την που... σκότωσες», με τον 38χρονο
να του απαντάει: «Ναι μαλ..., ας μην έπεφτες
εσύ με τη μηχανή και θα τον βρίσκαμε μόνο
του». Συνέχισε, δε, λέγοντας: «Έχεις ιδέα από
45άρι πώς τρυπάει; Επειδή έχεις, μη μιλάς.
Τον πέτυχα σίγουρα - δεν θα γλιτώσει».

Τέλος, ο συνήγορος υπεράσπισης του

44χρονου εφοπλιστή -που παραμένει εξαφα-
νισμένος-, Αλέξης Κούγιας, αναμένεται να
καταθέσει αίτηση ανάκλησης του εντάλματος
σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πελά-
τη του. «Δεν συντρέχει καμία από τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την έκ-
δοση εντάλματος, αφού ούτε ύποπτος φυγής
είναι ούτε υπάρχει κίνδυνος να διαπράξει κά-
ποιο έγκλημα και, το κυριότερο απ’ όλα, είναι
παντελώς άσχετος με την υπόθεση», επιση-
μαίνει σε ανακοίνωσή του.

Κώστας Παπαδόπουλος

Δολοφονία στη Ζάκυνθο: Διάλογοι-σοκ και προθεσμία από τον ανακριτή

Άστατος αναμένεται να είναι και σήμερα ο
καιρός στις περισσότερες περιοχές της
χώρας. Χθες το μεσημέρι, στην Αθήνα εκ-
δηλώθηκαν ισχυρές καταιγίδες που είχαν
ως αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφο-
ριακό κομφούζιο. Σύμφωνα με το meteo, οι
καταρρακτώδεις βροχές έδωσαν μεγάλα
ύψη βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό
διάστημα, ιδιαίτερα στο Περιστέρι και στα
Πατήσια, όπου μέχρι τις 15.00 καταγράφη-
καν 48 και 45 χιλιοστά αντίστοιχα. 
Βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά αλ-
λά και σε νησιωτικά τμήματα αναμένονται
και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις
των μετεωρολόγων. Μάλιστα, θα σημει-
ωθούν ισχυρά φαινόμενα και χαλαζοπτώ-
σεις σε αρκετές περιοχές. Πιο αναλυτικά,
θα υπάρξουν βροχές και καταιγίδες αρχι-
κά σε μεμονωμένες περιοχές της κεντρι-
κής, ης ανατολικής και της βόρειας χώρας
και από τις μεσημεριανές ώρες σχεδόν σε
όλα τα ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα
θα είναι κατά τόπους έντονα. Σποραδικές
καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στην
Κρήτη καθώς και σε νησιωτικά τμήματα
του Ιονίου και του Αιγαίου. 
Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις
οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν, δίνον-
τας βροχές και σποραδικές. Τα φαινόμενα
θα είναι τοπικά έντονα και ενδέχεται να
συνοδευτούν από χαλαζόπτωση.

Χειμώνας 
και σήμερα 
στην Αττική 

Από τη Μαρία Δήμα

Σ
το ίδιο εδώλιο για αδίκημα πλημ-
μεληματικού χαρακτήρα παρα-
πέμπονται να καθίσουν ο πρώην
πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαι-

αγοράς Χαράλαμπος Γκότσης, ο προφυλα-
κισμένος ήδη για την υπόθεση του σκανδά-
λου της Folli Follie, Τζώρτζης Κουτσολιού-
τσος, καθώς και ο διευθυντής ασφαλείας
του Ομίλου.

Ειδικότερα, στο Τριμελές Πλημμελειοδι-
κείο της Αθήνας παραπέμπεται να δικαστεί
για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος
ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς, ενώ οι άλλοι δύο για ηθική αυ-
τουργία στο αδίκημα της παράβασης καθή-
κοντος. Η παραπομπή των τριών κατηγο-
ρουμένων σε δίκη αποφασίστηκε με κλητή-
ριο θέσπισμα και αφότου ολοκληρώθηκε η
προκαταρκτική εξέταση που διενεργούσε
για την υπόθεση ο εισαγγελέας Σπύρος
Παππάς, ο οποίος και άσκησε την ποινική
δίωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο
της εισαγγελικής διερεύνησης της υπόθε-
σης προέκυψε ότι ο Χαράλαμπος Γκότσης
τον Μάιο του 2018, ως πρόεδρος της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς, έπρεπε να παγώ-
σει τη διαπραγμάτευση της μετοχής της
Folli Follie, προκειμένου να μη ζημιωθούν
οι μέτοχοι της εταιρείας. Η υποχρέωση αυ-
τή του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς ανέκυπτε καθώς η έκθεση του
Quintessential Capital Management (QCM)
είχε ήδη αποκαλυφθεί και σε αυτήν περι-
γράφονταν όλα τα μελανά σημεία για τον
τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Για τη συγκριμένη υπόθεση είχαν κατα-

θέσει μήνυση στην Εισαγγελία 19 μέτοχοι
της Folli Follie. Αρχικά, η συγκεκριμένη δι-
κογραφία είχε τεθεί στο αρχείο, ωστόσο,
μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν για το
σκάνδαλο της Folli Follie και την αποκάλυ-
ψη, τον περασμένο Δεκέμβριο, των e-mails
που έστειλε ο διευθυντής Ασφάλειας της
εταιρείας προς τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο
για την εμπλοκή κ. Γκότση, ο φάκελος της
υπόθεσης ανασύρθηκε από το αρχείο και
ξεκίνησε η έρευνα.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση που
διενήργησε ο εισαγγελικός λειτουργός δια-
πιστώθηκε ότι προκύπτουν αποχρώσες εν-
δείξεις για παράβαση καθήκοντος εκ μέ-
ρους του Χαρ. Γκότση αλλά και στοιχεία για
ηθική αυτουργία στο αδίκημα αυτών από
τους άλλους δύο συγκατηγορούμενούς του.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι οι τρεις
κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα από τον
νόμο να προσφύγουν κατά του κλητηρίου
θεσπίσματος που τους παραπέμπει σε δίκη

στην Εισαγγελία Εφετών μέσα σε διάστημα
15 ημερών από την ημέρα που αυτό θα τους
επιδοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι για το σκάνδαλο της
Folli Follie είναι προφυλακισμένοι από τον
περασμένο Σεπτέμβριο ο πατέρας Δημή-
τρης Κουτσολιούτσος, ιδρυτής του Ομίλου,
καθώς και ο γιος του Τζώρτζης, ενώ η σύ-
ζυγος και μητέρα Καίτη Κουτσολιούτσου
μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη
με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σε δίκη ο πρώην πρόεδρος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Στο εδώλιο ο Χαράλαμπος
Γκότσης, ο προφυλακισμένος
για την υπόθεση του 
σκανδάλου Τζώρτζης 
Κουτσολιούτσος καθώς 
και ο διευθυντής Ασφαλείας
του Ομίλου…
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Ποια τμήματα αναμένεται 
να «ξεκλειδώσουν» περισσότερες
εργασιακές πόρτες…

Τ
ην ευκαιρία να συμπληρώσουν,
εφόσον το επιθυμούν, δύο μη-
χανογραφικά, διεκδικώντας μία
θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαί-

δευση και μία στα δημόσια ΙΕΚ και να επι-
λέξουν, τελικά, ποιες σπουδές θα ακολου-
θήσουν θα έχουν, για πρώτη φορά, οι φε-
τινοί υποψήφιοι. 

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας και συνι-
δρυτής της εταιρείας Orientum, Σπύρος
Μιχαλούλης, αναφέρει στην «Political»
ποιες σχολές προσφέρουν στους αποφοί-
τους τους περισσότερες δυνατότητες στην
αγορά εργασίας, αφού, όπως επισημαίνει,
«δεν υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα
που να προσφέρουν άμεση επαγγελματι-
κή αποκατάσταση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τμήματα με γνω-
στικό αντικείμενο σχετικό με την Πληρο-
φορική, όπως το Μηχανικών Πληροφορι-
κής και Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολο-
γιστών, τμήματα που έχουν σχέση με την
Υγειονομική Φροντίδα, όπως η Εργοθερα-
πεία, και Τμήματα που έχουν σχέση με

διαρκώς αναπτυσσόμενους τομείς, όπως
το Μάρκετινγκ και η Επικοινωνία, η Βιο-
χημεία και Βιοτεχνολογία και οι Τουριστι-
κές Σπουδές, θα «ξεκλειδώσουν» περισ-
σότερες εργασιακές πόρτες για τους απο-
φοίτους τους.

«Τα ΙΕΚ, εδώ και χρόνια, δίνουν εναλλα-
κτικούς δρόμους στα παιδιά που δεν θέ-
λουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια.
Θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετές ειδικό-
τητες που δίνουν δυνατότητες στην αγορά
εργασίας. Κάποιες από αυτές σχετίζονται
με την Υγεία, όπως Διασώστης - Πλήρωμα
Ασθενοφόρου, την Πληροφορική, όπως
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
κ.λπ.», εξηγεί ο κ. Μιχαλούλης. 

Όσον αφορά στις περιζήτητες, τα τελευ-
ταία χρόνια, Στρατιωτικές και Αστυνομι-
κές Σχολές, σχολιάζει πως «επιλέγονται
από τους υποψηφίους για λόγους άμεσης
επαγγελματικής αποκατάστασης. Είναι
πολύ καλές σχολές, απλώς αυτό που πρέ-
πει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι,
όταν κάποιος υποψήφιος τις επιλέξει,
επιλέγει και έναν συγκεκριμένο τρόπο
ζωής. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παι-
διών που μπήκανε σε τέτοιες σχολές και
αποχώρησαν, γιατί δεν άντεξαν την καθη-

μερινότητά τους ή την εκπαίδευση. Αυτό
που αξίζει, πάντως, να γνωρίζουμε είναι
ότι οι Σχολές Αξιωματικών θεωρούνται
πανεπιστήμια και μπορεί κάποιος να κά-
νει μεταπτυχιακά σε πολλά αντικείμενα».

Ο κ. Μιχαλούλης αναφέρεται και στις
παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές, που
αποτελούν «ευσεβή πόθο» για πάρα πολ-
λούς υποψηφίους, «γιατί στο μυαλό τους
έχουν αποτυπωθεί ως υψηλού κύρους.
Αυτό που πρέπει να πούμε στα παιδιά εί-
ναι ότι οι σχολές αυτές μπορούν να προ-
σφέρουν πολλές επιλογές, αρκεί κάποιος
να γνωρίζει τις δυνατότητές τους. 

Το πρόβλημα είναι ότι ζητάμε από παι-
διά 17 ετών να επιλέξουν επάγγελμα, το
οποίο είναι λάθος! Στα 17 μπορείς να επι-
λέξεις σπουδές, όχι επάγγελμα. Το ότι
σπουδάζεις, για παράδειγμα, Νομική δεν
σημαίνει ότι θα γίνεις απαραίτητα δικηγό-
ρος. Μπορείς να κάνεις δεκάδες μεταπτυ-
χιακά σε άλλους τομείς και να βρεις πολ-
λές διεξόδους στην αγορά εργασίας».

Ενδεικτικά, ένας απόφοιτος Νομικής
μπορεί να απασχοληθεί σε Δημόσιους
Οργανισμούς - ΜΚΟ ως πραγματογνώμο-
νας και τεχνικός σύμβουλος σε υποθέσεις
Αστικού ή Ποινικού Δικαίου, ως στέλεχος

σε Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ως
στέλεχος Νομικής Υπηρεσίας σε εταιρεία,
ως σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Νομικά
Θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Ακόμα, μπορεί να βρει δουλειά ως στέλε-
χος σε Ναυτιλιακή Εταιρεία ή σε Τραπεζι-
κό Οργανισμό ή σε εταιρεία Ηλεκτρονικού
Εμπορίου, ως σύμβουλος Ασφάλειας Δε-
δομένων. Απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανο-
λόγων Μηχανικών μπορούν, μεταξύ άλ-
λων, να απασχοληθούν ως μηχανικοί Αυ-
τόματων Συστημάτων, μηχανικοί Έρευ-
νας, Ανάπτυξης Τεχνολογιών Γεωργικής
Μηχανικής, ως εκπαιδευτικοί ή σύμβου-
λοι Εκπαίδευσης, τεχνικοί σύμβουλοι
Ναυτιλιακών Εταιρειών, μηχανικοί σε
Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή στέ-
λεχος σε Τμήμα Logistics, στέλεχος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων ή στέλεχος Εταιρει-
ών Τηλεπικοινωνιών. 

Σχολές που εξασφαλίζουν δουλειά 

Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου
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Την έναρξη των εργαστηριακών, κλινικών
και πρακτικών ασκήσεων όλων των ετών
των προγραμμάτων σπουδών Α’ και Β’ κύ-
κλου Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης και Κολεγίων, με τα μέ-
τρα προστασίας που ισχύουν μέχρι σήμερα
για τις πρακτικές και τις κλινικές ασκήσεις,
ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, έπειτα
από θετική εισήγηση της Επιτροπής των Ει-
δικών. Από την ερχόμενη Δευτέρα επιτρέ-
πεται και η διοργάνωση επιστημονικών εκ-
δηλώσεων υβριδικού χαρακτήρα στα ΑΕΙ,
με δυνατότητα ταυτόχρονης διαδικτυακής
μετάδοσης και περιορισμένης φυσικής πα-
ρουσίας στον πανεπιστημιακό χώρο. 

Ταυτόχρονα, επαναλειτουργούν διά ζώ-
σης τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών και
Μέσης Εκπαίδευσης με την επίδειξη από
τους μαθητές σχολικής κάρτας, ηλεκτρονι-
κής ή χειρόγραφης βεβαίωσης δήλωσης
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ που έχει
διενεργηθεί έως και 24 ώρες πριν από το
πρώτο μάθημα κάθε εβδομάδας. Επίσης,
μπορούν να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέ-
λεσμα άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου,
που να έχει διενεργηθεί έως και 72 ώρες
πριν από το πρώτο μάθημα κάθε εβδομάδας.
Λειτουργούν, επίσης, πάσης φύσεως βι-
βλιοθήκες με τη λειτουργία των αναγνωστη-
ρίων εντός αυτών, με υποχρεωτική χρήση
μάσκας απ’ όλους και τήρηση απόστασης
ενάμισι μέτρου μεταξύ των χρηστών.

Τέλος, επιτρέπονται οι εκδηλώσεις απο-
φοίτησης μαθητών και ορκωμοσίας φοιτη-
τών, μετά τις 27 Ιουνίου, σε ανοιχτούς χώ-
ρους, με πληρότητα έως 75%, με υποχρεωτι-
κή χρήση προστατευτικής μάσκας για όλους
τους παρευρισκομένους, μόνο με καθήμε-
νους και όχι όρθιους επισκέπτες. Η είσοδος
μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, προσω-
πικού και επισκεπτών θα είναι εφικτή μόνο
με επίδειξη είτε πιστοποιητικού εμβολια-
σμού 14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση είτε
βεβαίωσης αρνητικού μοριακού τεστ 72
ωρών ή rapid test 24 ωρών ή δήλωσης αρ-
νητικού self test 24 ωρών ή βεβαίωσης νό-
σησης (δύο μήνες μετά τη νόσηση και έως 9
μήνες).

«Ο
δηγίες προς ναυτιλλομέ-
νους» για την ομαλή διεξα-
γωγή των Πανελλαδικών
Εξετάσεων, που ξεκινούν

τη Δευτέρα, δίνει με εγκύκλιό του το υπουρ-
γείο Παιδείας. Σχετικά με την κατανομή των
υποψηφίων στις αίθουσες των Εξεταστικών
Κέντρων, επισημαίνεται ότι ισχύει η γενική
αρχή πρώτα κατά λύκειο προέλευσης και
μετά κατά μάθημα και αλφαβητικά, ενώ το-
νίζεται ότι θα αποσταλούν θέματα κοινά για
Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια, χωρίς κα-
μία διάκριση. Απευθυνόμενη προς τους
επιτηρητές, η ηγεσία του υπουργείου Παι-
δείας υπενθυμίζει ότι έχουν βασική υπο-
χρέωση ώστε με τη στάση και τη συμπερι-
φορά τους να δημιουργούν κλίμα ηρεμίας
και σεβασμού των εξεταζομένων, ώστε οι
υποψήφιοι να πειθαρχούν στις υποδείξεις
τους.

Οι επιτηρητές πρέπει να ελέγχουν δια-
κριτικά και να επισημαίνουν στους εξετα-
ζομένους ότι κατά την είσοδό τους στην αί-
θουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται να έχουν
μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις,
διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφω-
να, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά
μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληρο-
φοριών ή επικοινωνίας ή οτιδήποτε θα
μπορούσε να θεωρηθεί ότι δολιεύεται τις
εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι, προσερχόμενοι στις αί-
θουσες εξετάσεων, επιτρέπεται να φέρουν
μαζί τους στυλό μόνο ανεξίτηλης μελάνης,
μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα
και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Γί-
νονται δεκτοί στις εξετάσεις με βασικό απο-
δεικτικό στοιχείο το Δελτίο Εξεταζομένου
και δεν είναι απαραίτητο να έχουν άλλο. Για
τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετά-
σεων, στην περίπτωση που εξετάζονται στην

ίδια αίθουσα μαθητές-αδέλφια, θα πρέπει
να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 2-3
θέσεις.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της εξέτασης αν,
λόγω ξαφνικής ασθένειας, υποψήφιος
αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του, η
Λυκειακή Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο. Αν
ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλω-
ση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του,
τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμο-
λογείται κανονικά. Αν ο υποψήφιος δεν
υπογράψει τέτοια υπεύθυνη δήλωση, φυ-
λάσσεται το γραπτό του στο εξεταστικό κέν-
τρο και αποστέλλεται αντίγραφο του πρακτι-
κού στο Βαθμολογικό Κέντρο, ενημερώνον-
τας για την απουσία-διακοπή εξέτασης του
υποψηφίου.

Μήνυμα από τον Αρχιεπίσκοπο 
Στους υποψηφίους που θα δώσουν τη

μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων βρί-
σκεται η σκέψη του Αρχιεπισκόπου Αθη-
νών Ιερώνυμου, ο οποίος σε μήνυμα που
απηύθυνε προς τους μαθητές οι οποίοι
διαγωνίζονται τόνισε: «Προσεύχομαι, παι-
διά μου, να μετατρέψετε το άγχος που σας
πολιορκεί σε δημιουργία, που να ενσπεί-
ρει στις καρδιές σας ομορφιά και αλή-
θεια». Θέλησε, ακόμα, να τους υπενθυμί-
σει πως «η ζωή σας είναι ένας κρυμμένος
θησαυρός, ο οποίος δεν ανιχνεύεται από
οποιεσδήποτε εξετάσεις. Στην ψυχή σας
κρύβονται δυνατότητες και ταλέντα που
δεν έχετε ανακαλύψει. Επομένως, δεν
μπορούμε τόσο νωρίς να αναφερόμαστε
σε λέξεις όπως “επιτυχία” ή “αποτυχία”,
αλλά σε προκλήσεις».

ΟΟι έξι αλλαγές στις
Επαναληπτικές  
Έξι αλλαγές περιμένουν τους
υποψηφίους των φετινών επανα-
ληπτικών Πανελλαδικών, στις
οποίες θα συμμετάσχουν μαθη-
τές που θα χάσουν την κανονική
περίοδο λόγω σοβαρής νόσησης.
Ειδικότερα, με απόφαση της ηγε-
σίας του υπουργείου Παιδείας,
στις επαναληπτικές εξετάσεις οι
υποψήφιοι εξετάζονται υποχρε-
ωτικά στο σύνολο των μαθημάτων
στα οποία έχουν ήδη δηλώσει
συμμετοχή με την Αίτηση-Δήλω-
ση που υπέβαλαν (Ομάδας Προ-
σανατολισμού, Γενικής Παιδείας,
Ειδικά Μαθήματα, Μουσικά Μα-
θήματα, Μαθήματα Ειδικότητας
και Πρακτικές Δοκιμασίες) και
όχι μόνο σε όσα απουσίασαν. 
Επιπλέον, οι υποψήφιοι των
εσπερινών λυκείων, ανεξαρτή-
τως της κατηγορίας με την οποία
επέλεξαν να εξεταστούν στην τα-
κτική διαδικασία, μπορούν να
συμμετέχουν στις επαναληπτικές
εξετάσεις μαζί με τους υποψηφί-
ους των ημερήσιων λυκείων.
Στην περίπτωση αυτήν, εξετάζον-
ται στην ίδια ύλη και τα ίδια θέμα-
τα με τους υποψηφίους των ημε-
ρήσιων λυκείων και διεκδικούν
τις ίδιες θέσεις. 
Από φέτος, οι υποψήφιοι ημερή-
σιων και εσπερινών ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ, που συμμετέχουν στις
επαναληπτικές Πανελλαδικές,
μετά την ολοκλήρωση των εξετά-
σεων και την ανακοίνωση των
βαθμών της τελικής τους επίδο-
σης στα πανελλαδικώς εξεταζό-
μενα μαθήματα, τα ειδικά μαθή-
ματα και τις πρακτικές δοκιμα-
σίες, συμπληρώνουν μηχανογρα-
φικό στο οποίο επιλέγουν καθο-
ρισμένο αριθμό σχολών. Ο αριθ-
μός αυτός δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το 10% για τους υποψηφί-
ους των ΓΕΛ και του 20% για τους
υποψηφίους ΕΠΑΛ του συνόλου
των Σχολών του Επιστημονικού
Πεδίου ή του Τομέα Σπουδών. Οι
υποψήφιοι των ΓΕΛ και των
ΕΠΑΛ, στις επαναληπτικές Πα-
νελλαδικές, εισάγονται σε ποσο-
στό 0,5%, αντιστοίχως, επιπλέον
του αριθμού των εισακτέων ανά
Τμήμα.

Υπουργείο Παιδείας:
Αναλυτικός οδηγός
για τις Πανελλαδικές 
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Πειραιάς

«Βεάκειο 2021» με πλούσιες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Με πλούσιο
πρόγραμμα πο-
λιτιστικών και
καλλιτεχνικών
ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν
άνοιξε για το
φετινό καλοκαί-
ρι το Βεάκειο
Θέατρο στον λό-
φο του Προφήτη
Ηλία στον Πειραιά. Πειραιώτες και επισκέπτες θα έχουν την
ευκαιρία μέχρι και τα τέλη του Σεπτεμβρίου να παρακολουθή-
σουν συναυλίες με δημοφιλείς καλλιτέχνες, θεατρικές παρα-
στάσεις με καταξιωμένους ηθοποιούς, επιθεωρήσεις, παιδι-
κό θέατρο, χορευτικές παραστάσεις, καθώς και εκδηλώσεις
συλλόγων της πόλης. Σε όλες τις εκδηλώσεις θα τηρηθούν
αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή
διασποράς του Covid-19.

Εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το ΓΝΑ
«Ευαγγελισμός» διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Σημειώνεται ότι με τακτικές αιμοδο-
σίες που πραγματοποιούνται στα Δημοτικά Ιατρεία αλλά και σε άλλους χώρους του Δή-
μου Αθηναίων έχουν συγκεντρωθεί συνολικά 481 μονάδες αίματος σε μια ιδιαίτερα δύ-
σκολη περίοδο λόγω της πανδημίας Covid-19, συνεισφέροντας, μάλιστα, στην αποσυμ-
φόρηση των νοσοκομείων, στα οποία γίνονται παραδοσιακά οι αιμοδοσίες. Η εθελοντι-
κή αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Δευτέρα 14 Ιουνίου, ανήμερα την Παγκό-
σμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, στο 1ο Πολυδύναμο Κέντρο - Καλφοπούλειο Υγειονο-
μικό Κέντρο (Σόλωνος 78) από τις 13.00 μέχρι τις 18.00. Το μήνυμα του εορτασμού της
Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη αποσκοπεί στην εξάλειψη της προκατάληψης, του φό-
βου και της άγνοιας γύρω από την αιμοδοσία.

Στενή συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας και της γερμανικής Περιφέ-
ρειας Vorpommern - Greifswald του ομο-
σπονδιακού κρατιδίου Μεκλεμβούργο -
Δυτική Πομερανία αποφασίστηκε σε διαδι-
κτυακή συνάντηση γνωριμίας των δύο
πλευρών. Στη συμφωνία κατέληξαν ο περι-
φερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και ο
ομόλογός του Michael Sack. Η συνεργασία
αφορά στους παρακάτω τομείς: τουρισμός,
διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οι-
κονομία, ενέργεια, ανάπτυξη υποδομών και
τοπικής οικονομίας, ψηφιακή διακυβέρνη-
ση, αγροτική ανάπτυξη και ανταλλαγή νέων.
Η συνεργασία προέκυψε μέσω της Ελληνο-
γερμανικής Συνέλευσης, ενός φόρουμ που
προάγει τη συνεργασία φορέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Ελλάδας και Γερμανίας. Σε
επόμενο στάδιο θα υπάρξουν εξειδικευμέ-
νες συναντήσεις με στόχο τον καλύτερο
συντονισμό και τη διαμόρφωση συγκεκρι-
μένου πλαισίου συνεργασίας, ενώ θα προ-
γραμματιστούν και διά ζώσης συναντήσεις
μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

!Δυτική Ελλάδα

Συνεργασία με τη 
γερμανική Περιφέρεια
Vorpommern – 
Greifswald

Αλεξανδρούπολη

Ο φιλικότερος δήμος 
για ποδήλατο στην Ελλάδα
Οι υποδομές για ποδήλατο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες
προς ποδηλάτες υπάρχουν και παρέχονται στον ακριτικό
Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η Αλεξανδρούπολη, που εντά-
χτηκε εσχάτως στο Δίκτυο Bike Friendly προορισμών, πλη-
ροί τα πανευρωπαϊκά κριτήρια, καθώς διαθέτει δίκτυο πο-
δηλατοδρόμων άνω των 15 χιλιομέτρων μέσα στην πόλη με
θέσεις πάρκινγκ ποδηλάτων σε όλο το μήκος του. Παράλ-
ληλα, υπάρχουν πολλές και όμορφες διαδρομές περιφε-
ρειακά για μικρούς και μεγάλους. Το πιο σημαντικό, όμως,
είναι η εντατική προσπάθεια του δήμου να εφαρμόσει πο-
λιτικές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιώσιμη αστι-
κή κινητικότητα, κατατάσσοντας την Αλεξανδρούπολη στη
φιλικότερη πόλη για ποδήλατο στην Ελλάδα.

Με αιμοδοσία γιορτάζει την Παγκόσμια
Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Κρήτη

«Δαίδαλος», ο πρώτος 
Αναπτυξιακός ΟΤΑ

Υπογράφηκε το καταστατικό του πρώτου Αναπτυξιακού
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κρήτη. Φέρει την
επωνυμία «Δαίδαλος Α.Ε.», έχει έδρα τις Αρχάνες και πρώ-
τος πρόεδρος του Δ.Σ. εξελέγη ο περιφερειακός σύμβουλος
Κώστας Φασουλάκης. Στόχος του Αναπτυξιακού ΟΤΑ είναι
να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη, παρέχοντας τεχνική,
συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη και ενισχύοντας
το ποσοστό απορρόφησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών ή
εθνικών πόρων. Στη μετοχική σύνθεση του οργανισμού συμ-
μετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης και οι Δήμοι Αρχανών -
Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Μινώα Πε-
διάδας, Φαιστού, Ιεράπετρας, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου,
Ανωγείων και Μυλοποτάμου.

Ιωάννινα

24,7 εκατ. ευρώ για το Πάρκο
Υψηλής Τεχνολογίας

Το «πράσινο φως» άναψε το υπουργείο Ανάπτυξης για
χρηματοδότηση του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευ-
νας στην πόλη των Ιωαννίνων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με
την εξέλιξη αυτή μπορούν να αρχίσουν και οι διαδικασίες
εκτέλεσης του έργου, όπως διαβεβαίωσε ο περιφερειάρχης
Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης. Σημειώνεται ότι το έργο
θα καλύψει έκταση 40 στρεμμάτων με κτιριακές εγκαταστά-
σεις 15.000 τ.μ. και είναι συνολικού προϋπολογισμού
24.770.000 ευρώ.
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Δ
ικαίωση της Αυτοδιοίκησης από τον
εκλογικό νόμο που ψηφίστηκε βλέ-
πει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης

Παπαστεργίου, καθώς, όπως τόνισε κατά τη
συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης, όπου συ-
ζητήθηκε το θέμα του νέου εκλογικού νόμου,
«το νέο εκλογικό σύστημα θα αντιμετωπίσει
τις παθογένειες που δημιούργησε ο “Κλει-
σθένης” και θα βοηθήσει την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση να παίρνει αποφάσεις πιο γρήγορα,
ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και πιο
χρήσιμη στους πολίτες». Ακόμη ο κ. Παπα-
στεργίου υποστήριξε ότι η ΚΕΔΕ πέτυχε να
υιοθετηθούν στο νέο νομοσχέδιο οι θέσεις
της Αυτοδιοίκησης, συμμετέχοντας ενεργά
σε όλα τα στάδια διαβούλευσης, όμως την
ίδια ώρα έκανε σαφές ότι τώρα έρχεται η ώρα

για την επόμενη μεγάλη πρόκληση… Όπως
υποστήριξε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αυτό είναι
«να υιοθετηθούν οι απόψεις της ΚΕΔΕ στο
νομοσχέδιο που αφορά στην ανακατανομή
των αρμοδιοτήτων των δήμων, στο πλαίσιο
της επικείμενης μεταρρύθμισης στη λειτουρ-
γία του κράτους». Όπως επισημάνθηκε στη
συνεδρίαση, για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει
συστηματική δουλειά από πλευράς ΚΕΔΕ μέ-
σα στο καλοκαίρι και πιθανόν να διοργανω-
θούν και συνεδριακές διασκέψεις. Άλλωστε,
οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης έχουν κατα-
γραφεί και κατατεθεί στο υπουργείο Εσωτε-
ρικών εδώ και καιρό, όταν είχε ξεκινήσει η
διαδικασία από τον προηγούμενο υπουργό
Τάκη Θεοδωρικάκο και τώρα είναι η ώρα της
«πίεσης» ώστε να γίνουν δεκτές.

«Summer camp 2021» στον Πειραιά
Διασκέδαση, δημιουργία και παιχνίδι με

ασφάλεια φιλοδοξεί να προσφέρει σε παιδιά από
6 έως 14 ετών το summer camp που διοργανώνει
και φέτος ο Δήμος Πειραιά με πρωτοβουλία του
δημάρχου Γιάννη Μώραλη. Ψυχαγωγικές δρα-
στηριότητες, ομαδικά παιχνίδια, εκδρομές, περι-
βαλλοντικές δράσεις, κατασκευές και αθλητικά
δρώμενα στο κτίριο Ραλλείων Πρότυπων Πειρα-
ματικών Δημοτικών Σχολείων είναι μερικές από
τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο sum-
mer camp πάντα με τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων ατομικής υγιεινής, πρόληψης και αποτροπής με-
τάδοσης του κορονοϊού. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, «ειδικά έπειτα από μια μακρά περίοδο περιο-
ρισμών εξαιτίας της πανδημίας το summer camp αποτελεί μια διέξοδο για τους γονείς, αφού τα παιδιά
τους θα ζήσουν όμορφες στιγμές με ένα πρόγραμμα γεμάτο παιχνίδι, αθλητικές δράσεις, εκδρομές,
πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, πάντα με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας».

Θέλει παράταση   

Με δεδομένο ότι στις 23 Ιουνίου λήγει
η προθεσμία για τους διαγωνισμούς
των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (ΣΦΗΟ), η ΚΕΔΕ αποφάσι-
σε να ζητήσει παράταση από το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Ο στόχος είναι να προλάβουν
όλοι οι δήμοι που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου να
απορροφήσουν τα χρήματα για να τρέ-
ξουν οι διαγωνισμοί και να γίνουν οι
μελέτες για την τοποθέτηση ΣΦΗΟ στις
πόλεις.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου στη συνε-
δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
από τους 254 δήμους που κατέθεσαν
προτάσεις στο Πράσινο Ταμείο και πή-
ραν χρηματοδότηση για τα ΣΦΗΟ μό-
λις 117 είχαν «σηκώσει» τους διαγωνι-
σμούς. Πολλοί δήμοι προτίμησαν να
τρέξουν τους διαγωνισμούς με τον νέο
νόμο 4782 που από την 1η Ιουνίου δίνει
το δικαίωμα για αναθέσεις έως 30.000
ευρώ και έτσι κρίνεται αναγκαία μια
παράταση. 

Ενημέρωση Τσίπρα 
για το Ελληνικό     

Έπειτα από πρόσκληση του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα ο
δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπο-
λης Γιάννης Κωνσταντάτος τον ενη-
μέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις
αναφορικά με την επένδυση στο
πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ο
δήμαρχος, που είναι και πρόεδρος
του Φορέα Διαχείρισης, ενημέρωσε
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης για τις διεκδικήσεις του δή-
μου, που αφορούν στα κοινωφελή
και κοινωνικής ανταποδοτικότητας
οικόπεδα που πρέπει να του αποδο-
θούν, ώστε να ανεγερθούν προς αντι-
κατάσταση αυτών που εκκενώθηκαν
το νέο δημαρχείο, το Ποντιακό Μέγα-
ρο, το Πολιτιστικό Κέντρο, το Αμαξο-
στάσιο και οι Διοικητικές Υπηρεσίες.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε να σταθεί αρω-
γός ώστε όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν στον Δήμο Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης να λυθούν άμεσα, με γνώ-
μονα την ευημερία και την ανάπτυξη
της τοπικής κοινωνίας παράλληλα με
την επένδυση και χαρακτήρισε τις
διεκδικήσεις του δήμου απολύτως
δίκαιες.

Σε ποιον δήμο της Αττικής ο
δήμαρχος βρίσκεται σε δύ-
σκολη θέση, καθώς υπηρεσία
του δήμου κρίνει «αυθαίρε-
τες» εργασίες και κατα-
σκευές που έγιναν στην πόλη
με δική του απόφαση; Για δι-
ευκόλυνσή σας να πούμε ότι
οι συγκεκριμένες εργασίες
έχουν δημιουργήσει μεγάλη
αντιπαράθεση με γειτονικό
δήμο, ενώ ο «έλεγχος» της
υπηρεσίας έγινε έπειτα από
σχετική εισαγγελική παραγ-
γελία… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ζητούμενο 
η ασφάλεια     
Τα σημαντικά προβλήματα ασφά-
λειας της Παιανίας, που αναδεί-
χτηκαν ιδιαίτερα με την πρόσφατη
δολοφονία στα Γλυκά νερά, έθεσε
ο δήμαρχος Ισίδωρος Μάδης στην
ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή
ανώτατων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.
που πραγματοποιήθηκε έπειτα από
πρωτοβουλία του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη. Όπως
επεσήμανε ο δήμαρχος, η αστυνό-
μευση είναι ελλιπής ως συνέπεια
και της υποστελέχωσης του Αστυ-
νομικού Τμήματος Παιανίας, ενώ
τόνισε την ανάγκη να καλυφθούν
στον μέγιστο βαθμό οι οργανικές
θέσεις και να εντατικοποιηθούν οι
έλεγχοι ώστε να επιστρέψει το αί-
σθημα της ασφάλειας στους κατοί-
κους. Ακόμη, έδωσε έμφαση στα
ζητήματα παραβατικότητας.

«Μας δικαιώνει ο νέος 
εκλογικός νόμος» 
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Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στη Βουλή τα λατομεία
Άλλαξε επίπεδο η αντίδραση για την πρό-
σφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης να ανοίξει τον δρόμο για την επα-
ναλειτουργία των λατομείων στο Πεντελι-
κό όρος. Μετά τα ομόφωνα ψηφίσματα
από Διόνυσο, Πεντέλη, τους γειτονικούς
δήμους και τον ΣΠΑΠ, και τις προσφυγές
για την ακύρωση της απόφασης, το θέμα
θα φτάσει και στη Βουλή. Ήδη έχουν κα-
τατεθεί δύο διαφορετικές ερωτήσεις, μία
από τρεις βουλευτές του Κινήματος Αλλα-
γής και μία δεύτερη από 24 βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, που καλούν τους αρμόδιους
υπουργούς να απαντήσουν για τη σκοπι-
μότητα της αδειοδότησης μιας δραστηριό-
τητας που μπορεί να έχει τεράστιες περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις.

Ζητάει οικονομική στήριξη   
Τη «στήριξη και την ενδυνάμωση των τοπι-
κών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τον
βασικότερο κορμό των τοπικών οικονο-
μιών», ζητάει για την τοπική οικονομία της
Ι.Π. Μεσολογγίου ο δήμαρχος Κώστας Λύ-
ρος από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση.
Η Πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι
ώστε «κάθε υποστηρικτικό μέτρο της τοπι-
κής οικονομίας να είναι στοχευμένο και
σύμφωνο με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγ-
κες κάθε τόπου, υπό το βάρος των συνθη-
κών της πανδημίας», τόνισε ο δήμαρχος Ι.Π.
Μεσολογγίου. Ο κ. Παπαθανάσης εξέφρασε
προς τον δήμαρχο τη διάθεση συνεργασίας
προς αυτή την κατεύθυνση των αναγκών της
ιεράς πόλεως.

Εγκαίνια των έργων ανάπλασης  
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια Αττικής σε

συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης» διοργάνωσαν εορταστικές δράσεις, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι ο
περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης εγκαινίασε τα έργα βιοκλιματικής ανάπλα-
σης μήκους 1,5 χιλιομέτρου, του έργου στεγάνωσης της 5ης λίμνης και του κανα-
λιού που διατρέχει το Μητροπολιτικό Πάρκο. Τα έργα περιβαλλοντικής αναβάθμι-
σης και οι παρεμβάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα είναι συνολικού προϋπολογι-
σμού 3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο. «Σε έναν χρόνο
από σήμερα, το Πάρκο θα έχει μετεξελιχθεί σε ένα πρότυπο Περιβαλλοντικό Κέν-
τρο προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Αθήνας και όλης της Αττικής. Η Περι-
φέρεια Αττικής συνεργάζεται στενά με τη Διοίκηση του Ταμείου, τον Φορέα Δια-
χείρισης και με τους Δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκειμέ-
νου να μετατραπεί το Πάρκο σε πρότυπο και πόλο άθλησης, αναψυχής και περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης», τόνισε ο κ. Πατούλης.

Εξώδικό στην ΕΕΤΑΑ 
Έφτασαν στα όριά τους οι δήμαρχοι-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΕ με την «αναβλητικότητα» που επιδεικνύει ο πρόεδρος της
ΕΕΤΑΑ Ηλίας Γιάτσιος όσον αφορά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευ-
σης που θα οδηγήσει στην αλλαγή διοίκησης και αποφάσισαν να στεί-
λουν εξώδικο, απειλώντας με περαιτέρω δικαστικές ενέργειες. Όπως
υποστηρίζει η ΚΕΔΕ, «έχουν παρέλθει κατά πολύ οι αποκλειστικές
προθεσμίες για τη σύγκληση της έκτακτης ΓΣ, κατά τις ανωτέρω διατά-
ξεις, και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας δεν έχουν λάβει χώρα οι νό-
μιμες ενέργειες για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης» και,
αφού παραθέτει όλες τις δικαιολογίες που έχουν προβληθεί, ενημε-
ρώνει πως «αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό
συμβούλιο μέσα σε είκοσι ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτη-
σης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους» και απει-
λεί ότι «επιφυλασσόμεθα παντός νόμιμου δικαιώματός μας ενώπιον
των αρμοδίων τακτικών αστικών δικαστηρίων».

«Όχι» ανεμογεννήτριες 
Το θέμα των σχεδιαζόμενων αιολικών πάρ-
κων στην Πάρο συζήτησε ο δήμαρχος του
νησιού Μάρκος Κωβαίος με τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέ-
κα. Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε στον υπουργό
ότι «η παριανή κοινωνία δεν είναι κατά των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά αυτές
πρέπει να υλοποιούνται με τρόπο που δεν θα
προσβάλλει τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηρι-
στικά». Παράλληλα εξήγησε τους λόγους
που οι ανεμογεννήτριες δεν πρέπει να εγκα-
τασταθούν στο νησί, «καθώς αλλοιώνουν το
περιβάλλον, την οικονομία και τη φυσιογνω-
μία της Πάρου».

Σε ποιον δήμο της Ατ-
τικής τον τελευταίο
καιρό παρατηρεί-
ται έντονη δρα-
στηριότητα υψη-

λόβαθμων «γαλά-
ζιων στελεχών» που φέρονται να
ετοιμάζουν νέα υποψηφιότητα
για το 2023; Το παράδοξο είναι ότι
ο δήμαρχος της πόλης είναι «γα-
λάζιος» και μάλιστα στις προ-
ηγούμενες εκλογές κέρδισε τον
δήμο για τη ΝΔ μετά από πολλές
θητείες… Φαίνεται όμως ότι οι
επιλογές και οι συνεργασίες του
έχουν δυσαρεστήσει πολλούς,
τόσο ώστε να προωθούν αντικα-
ταστάτη. 

Σ
το τελικό στάδιο μπήκε η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς ο πε-
ριφερειάρχης Γιώργος Πατούλης υπέγραψε την απόφαση έγκρισης του Πρακτι-

κού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης. Ακολούθησε η ανάρτηση του τελικού πί-
νακα με το σύνολο των επιχειρήσεων που θα λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση,
από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής
(ΕΣΠΑ) 2014-2020. Με την απόφαση αυτή προχωρούν προς ένταξη επιπλέον 5.017 επι-
χειρήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά και η συνολική δημόσια δαπάνη τους καλύ-
πτεται από τον προϋπολογισμό της δράσης. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα που ανακοινώ-
θηκε, περιλαμβάνονται συνολικά 9.617 επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν θετικά. Η συ-
νολική δημόσια δαπάνη τους ανέρχεται στο ποσό των 250.104.325 ευρώ.

Νέος διαγωνισμός  
Επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό
ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό η
ΕΤΑΔ ΑΕ για την πώληση του ακι-
νήτου της στα Ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά, καθώς ο προηγούμενος
δεν είχε το επιθυμητό αποτέλε-
σμα… Όπως είναι γνωστό, το 
προς πώληση ακίνητο είναι συνο-
λικού εμβαδού 332.137,34 τ.μ. και
περιλαμβάνει τη Δεξαμενή Νο 5,
την Προβλήτα Νο 3 καθώς και μη-
χανολογικό εξοπλισμό και εγκα-
ταστάσεις, την Προβλήτα Νο 4,
όπου σήμερα χρησιμοποιείται ως
Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων,
και λοιπό χερσαίο χώρο.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
πόλη του Χαϊδαρίου, καθώς θα
κρίνει πολλά για τη μορφή που θα
πάρει η περιοχή. 

Ποιος δήμαρχος της Αττικής, από αυτούς που δεν έχουν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν κάνει επί-
σημη συνεργασία με παράταξη της αντιπολίτευσης, δέχεται ισχυρές πιέσεις για να σπάσει τη συνεργασία; Η «πίεση»
προέρχεται κυρίως από ανεξάρτητους συμβούλους από άλλη παράταξη της αντιπολίτευσης, που έτσι «διαπραγμα-
τεύονται» τη συνεργασία τους. Το πρόβλημα για τον δήμαρχο είναι αν θα τηρήσει τη συμφωνία του ή θα προτιμήσει
τους άλλους, που είναι περισσότεροι… 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
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«Πέφτει» το χρήμα 
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«Η
περιοχή ευθύνης μας είναι
ένα απέραντο εργοτάξιο»,
τονίζει, μιλώντας στην «Ρ»,
αναφερόμενη στα έργα που

είναι σε εξέλιξη στην Αντιπεριφέρεια Νήσων
Αττικής, η αντιπεριφερειάρχης Βάσω Θεο-
δωρακοπούλου-Μπόγρη. Η ίδια αναφέρε-
ται, επίσης, στα συγκριτικά πλεονέκτημα της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα ένα
μεγάλο έργο, που εξασφαλίζει την υδρο-
δότηση της Αίγινας, μέσω αγωγού. Σε τι
στάδιο βρισκόμαστε; Πόσο σημαντικό
έργο είναι για το νησί; 
Το εμβληματικό έργο του υποθαλάσσιου

αγωγού υδροδότησης της Αίγινας, μήκους
14 χλμ., παραδίδεται τον ερχόμενο Σεπτέμ-
βριο και αποτελεί έργο πνοής για το νησί, ένα
όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Δεν σας
κρύβω ότι ανυπομονώ! Η Αίγινα θα έχει νε-
ρό! Αποτελεί γεγονός το ότι περάσαμε διά
πυρός και σιδήρου για να φτάσουμε εδώ που
βρισκόμαστε σήμερα, ένα βήμα πριν από την
ολοκλήρωση της κατασκευής, με τις εργα-
σίες να τρέχουν με γρήγορο ρυθμό. Το έργο
το βρήκαμε όταν παραλάβαμε ως διοίκηση,
το 2019, σταματημένο. Έπρεπε να λύσουμε
γραφειοκρατικά ζητήματα και το κάναμε
άμεσα, καθώς ο Γιώργος Πατούλης είχε δώ-
σει εντολή το έργο να αποτελέσει απόλυτη
προτεραιότητα. Αντιμετωπίσαμε δολιοφθο-
ρά και ακολούθησε η πανδημία. Αλλά δεν το
βάλαμε κάτω. Και ιδού! 

Ποια άλλα έργα και παρεμβάσεις είναι σε
εξέλιξη στην περιφερειακή διοίκηση
Νήσων Αττικής και ποια δρομολογούνται; 
Η περιοχή ευθύνης μας είναι ένα απέραν-

το εργοτάξιο. Και, φυσικά, δίνουμε έμφαση
και στην κοινωνική πρόνοια. Έργα σε εξέλι-
ξη βρίσκονται παντού: Αναφέρω ενδεικτικά

τα πολλά έργα οδοποιίας και ανάπλασης σε
όλη την επικράτεια της ΠΕ Νήσων Αττικής,
έργα όπως ο ΧΥΤΥ Κυθήρων και οι μονάδες
αφαλάτωσης στο νησί, οι εργασίες στη Βι-
βλιοθήκη Αμπελακίων, το έργο επισκευής
του εξωτερικού λιμενοβραχίονα του λιμανι-
ού της Ύδρας, τα λιμάνια στην Πέρδικα και
στην Αγία Μαρίνα στην Αίγινα, μεταξύ πολ-
λών άλλων έργων. Θωρακίζουμε τα νησιά
υγειονομικά, χρηματοδοτώντας μάλιστα το
Λιμενικό Σώμα για την προμήθεια σκάφους
για την άμεση διακομιδή ασθενών από τα νη-
σιά του Αργοσαρωνικού. Με χαρά σάς ενη-
μερώνω ότι ξεκινούν τα έργα ανακαίνισης
του κτιρίου της Εκκλησιαστικής Λεουσείου
Στέγης στην Αίγινα, για τη λειτουργία της Μο-
νάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Άγιος
Νεκτάριος» της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας,
Σπετσών & Αιγίνης, με χρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής. Ο Γιώργος Πατούλης
μίλησε δικαίως για ένα έργο με ισχυρό κοι-
νωνικό πρόσημο και υπογράμμισε ότι η Πε-
ριφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να επενδύει
σε κοινωνικές δομές. Επίσης, συμπαραστε-
κόμαστε εμπράκτως στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, συμβάλλοντας έτσι στην επα-
νεκκίνηση της οικονομίας. 

Βρισκόμαστε στην τουριστική περίοδο.
Τα νησιά, αλλά και ο Δήμος Τροιζηνίας-
Μεθάνων, θα πρωταγωνιστήσουν τη φετι-
νή χρονιά; Θα είναι ασφαλείς προορισμοί; 
Σας διαβεβαιώνω πως κάναμε και κάνου-

με ό,τι μπορούμε, σε συνεργασία πάντα με
τους δήμους, ώστε τα νησιά της Αττικής και η

Τροιζηνία και τα Μέθανα να αποτελέσουν
τους πρωταθλητές αυτού του θέρους. Δεν
σας κρύβω την αισιοδοξία μου, και το λέω
αυτό, διότι γνωρίζω πόση προσπάθεια έχει
καταβληθεί. Προ ημερών είχα τη δυνατότητα
να τοποθετηθώ και να μιλήσω για τα νησιά
μας στο συνέδριο υψηλού επιπέδου που
διοργάνωσε στην Αθήνα ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Τουρισμού, σε συνεργασία με το
υπουργείο Τουρισμού και με θέμα την αει-
φόρο ανάπτυξη. Εκεί είχα την ευκαιρία να
ενημερώσω για τα νησιά μας τους μετέχον-
τες, να επαναλάβω ότι αποτελούν ασφαλείς
προορισμούς και να αναφερθώ σε όλα εκεί-
να τα στοιχεία που τα καθιστούν μοναδικά
για τους τουρίστες. Είχα επίσης την ευκαιρία
να αναφερθώ στον θεματικό τουρισμό, στον
οποίο επενδύουμε πραγματικά πολύ. 

Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι κατοικώ
στην όμορφη Σαλαμίνα με την οικογένειά
μου και γνωρίζω καλά την υφή των θεμάτων
που απασχολούν τους κατοίκους των νη-
σιών. Η μάχη από την πλευρά μου για την
ανάπτυξή τους θα είναι διαρκής και ασυμβί-
βαστη. 

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
των Δήμων της Αντιπεριφέρειας ΠΕ Νή-
σων Αττικής; 
Είναι αμέτρητα. Από πού να αρχίσω… Υπέ-

ροχος και φιλόξενος κόσμος, ειδυλλιακά το-
πία, παραλίες απαράμιλλης ομορφιάς, σπου-
δαία προσκυνήματα, εντυπωσιακοί αρχαι-
ολογικοί χώροι και δείγματα νεοκλασικής αλ-
λά και βυζαντινής αρχιτεκτονικής, γευστική
κουζίνα και εγγύτητα με την Αθήνα, που επι-
τρέπει και μονοήμερες ή ολιγοήμερες απο-
δράσεις. Όλα αυτά καθιστούν τα νησιά μας
ιδανικούς προορισμούς. Οι επισκέπτες των
νησιών μας, της Τροιζήνας και των Μεθάνων,
πάντα επιστρέφουν. Η δε εγγύτητα με την
πρωτεύουσα αλλά και τα πολύ τακτικά δρομο-

λόγια προσφέρουν αμέτρητες ευκαιρίες ανα-
ζωογόνησης στους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής της Αθήνας, και όχι μόνο. 

Με ποιους τρόπους η Περιφέρεια Αττι-
κής, με αφορμή και τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση, θα σταθεί αρωγός
στην προσπάθεια ανάδειξης και της ιστο-
ρικό-πολιτιστικής πτυχής των Δήμων της
ΠΕ Νήσων Αττικής; 
Θα είμαστε πάντα παρόντες στα εθνικά

προ(σ)τάγματα, πρωταγωνιστούμε στους
εορτασμούς στο πλαίσιο της επετείου για τα
200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστα-
σης του 1821. Οι νησιώτες μας αλλά και οι πο-
λίτες της Τροιζηνίας και των Μεθάνων ήταν
μπροστάρηδες στην Εθνεγερσία, αναδει-
κνύοντας διά του αγώνα σπουδαίους ήρωες
που έγραψαν με χρυσά γράμματα στο πάν-
θεον των Ελλήνων ηρώων. Η Περιφέρεια Ατ-
τικής ξεκίνησε από την Αίγινα, την πρώτη
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, και σε
συνεργασία με τον δήμο του νησιού, τον εορ-
τασμό των 200 χρόνων της Εθνεγερσίας, σε
μια εκδήλωση την επιμέλεια της οποίας είχε
η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Μαίρη Βι-
δάλη. Το πρόγραμμα των λαμπρών εκδηλώ-
σεων θα συνεχιστεί με την υποστήριξη της
Περιφέρειας στα «Μιαούλεια» και στα
«Κουντουριώτεια» της Ύδρας, στην Αρμάτα
αλλά και σε θεατρικές παραστάσεις στο νησί
των Σπετσών, στη Γ’ Εθνοσυνέλευση της
Τροιζηνίας, στην εκδήλωση της Εθνικής Πα-
λιγγενεσίας στη Σαλαμίνα και σε ημερίδα
των Κυθήρων για το 1821. Προ ημερών εκ-
προσώπησα τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη στην τελετή παράδοσης των
μεταφρασμένων οθωμανικών αρχείων, που
αφορούν στην Ύδρα, στο Ιστορικό Αρχείο και
Μουσείο του νησιού. Τα αρχεία αυτά θα ρί-
ξουν φως σε άγνωστες πτυχές της ιστορίας
της Επανάστασης.

Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής
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στον 
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

Η Αντιπεριφέρεια
Νήσων Αττικής 
είναι ένα απέραντο
εργοτάξιο

ΒAΣΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΓΡΗ 
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Η
νέα πρόεδρος της κυπριακής Βου-
λής λέγεται Αννίτα Δημητρίου και
είναι μόλις 36 ετών. Νέα και φιλό-
δοξη, αποτελεί μια ελπίδα του κυ-

πριακού πολιτικού συστήματος για το μέλλον,
ενώ το εθνικό θέμα παραμένει ανοικτό και οι
προθέσεις της άλλης πλευράς μόνο προς την
επίλυση δεν κατευθύνουν το πρόβλημα. 

Η Αννίτα Δημητρίου γεννήθηκε στους
Τρούλλους στις 18 Οκτωβρίου 1985. Σπούδα-
σε πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη συνέχεια πήρε
το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από το Πανεπι-
στήμιο του Κεντ, στο Τμήμα των Διεθνών Σχέ-
σεων και των Ευρωπαϊκών Σπουδών. Επέ-
στρεψε στη Μεγαλόνησο και άρχισε να εργά-
ζεται στο Πανεπιστήμιο UClan Cyprus, ως
υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, ενώ παράλλη-
λα παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων
του Σαββατοκύριακου στον τηλεοπτικό σταθ-
μό Capital TV. 

Το 2011 αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοι-
νά και εξελέγη κοινοτική σύμβουλος στους
Τρούλλους με τον Δημοκρατικό Συναγερμό
(ΔΗ.ΣΥ.). Ήταν η πρώτη γυναίκα που εκλέχ-
θηκε σε αυτήν τη θέση, ενώ παράλληλα ήταν
γραμματέας της Τοπικής Επιτροπής ΔΗ.ΣΥ.
Τρούλλων (2013-2015) και οικονομική δια-
χειρίστρια του ΔΗ.ΣΥ. Λάρνακας (2014-2016). 

Στις 5 Απριλίου 2016, στις εσωκομματικές
εκλογές του ΔΗ.ΣΥ. για την επιλογή των υπο-
ψηφίων που θα απάρτιζαν το ψηφοδέλτιο του
κόμματος για τις Βουλευτικές Εκλογές του
2016, η Αννίτα Δημητρίου επιλέχθηκε ως
υποψήφια (βάσει των διατάξεων στο κατα-
στατικό του κόμματος, πρέπει να περιλαμβά-
νονται γυναίκες στο ψηφοδέλτιο και ήταν η
μόνη που έθεσε υποψηφιότητα).

Ωστόσο, η παρουσία της φάνηκε ότι ενο-
χλούσε… Έτσι, στη συνεδρία του Πολιτικού
Γραφείου του ΔΗ.ΣΥ. που ακολούθησε, ύστε-
ρα από πιέσεις που δέχθηκε από την ηγεσία
του κόμματος, αναγκάστηκε να αποσύρει την
υποψηφιότητά της. Αυτή η εξέλιξη προκάλε-
σε αρκετές αντιδράσεις εντός και εκτός
ΔΗ.ΣΥ., με τον πρόεδρο του κόμματος, Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου, τελικά να αναιρεί την απόφα-
σή του και να της δίνει το δικαίωμα να κατέλ-
θει ως υποψήφια. Στις εκλογές εξελέγη βου-
λευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Λάρνακας
με τον ΔΗ.ΣΥ. 

Μόλις μπήκε στην Κυπριακή Βουλή, ανέ-
λαβε γραμματέας και μέλος της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των και Ίσων Ευκαιριών Ανδρών - Γυναικών.
Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε σε πολλές
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. 

Πρωτιές…
Πέρυσι τον Φεβρουάριο η Αννίτα Δημητρί-

ου εξελέγη αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού
Συναγερμού, ενώ στις φετινές βουλευτικές
εκλογές επανεξελέγη στην Κυπριακή Βουλή.
Ο πρόεδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύ-
του ανακοίνωσε ότι η Αννίτα Δημητρίου θα
ήταν υποψήφια του κόμματος για την Προ-
εδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στην
ψηφοφορία της 10ης Ιουνίου υπέρ της υπο-
ψηφιότητάς της ψήφισαν οι 26 βουλευτές
του ΔΗ.ΣΥ., του ΕΛΑΜ και της ΔΗ.ΠΑ., με
αποτέλεσμα η Αννίτα Δημητρίου να εκλεγεί
πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κυπριακής
Βουλής στην ιστορία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και πρώτη πρόεδρος προερχόμενη
από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, μετά τον
Γλαύκο Κληρίδη.

Α Ν Ν Ι Τ Α  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Η πρώτη γυναίκα 
πρόεδρος της Κυπριακής
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Ε
ξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη θεωρείται
η σύνοδος των επτά μεγαλύτερων βιομηχα-
νικών κρατών του πλανήτη -για την ακρί-
βεια, της Δύσης- που είναι γνωστή και ως

«G7». Και αυτό διότι οι ηγέτες των μεγάλων χωρών
της Δύσης, με προεξάρχοντα τον νέο πρόεδρο των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που επαναφέρει δυναμικά την
υπερδύναμη στο διεθνές σκηνικό, αναμένεται να
ορίσουν τις παραμέτρους της διατήρησης της Δυτι-
κής ηγεμονίας απέναντι κυρίως στην επέλαση της
Κίνας αλλά και στη στιβαρή παρουσία της Ρωσίας. 

Πρώτο βασικό θέμα που πρέπει να επιλύσει η σύ-
νοδος είναι η αποκατάσταση των διατλαντικών σχέ-
σεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποί-
ες είχαν διαταραχτεί σε μεγάλο βαθμό επί Τραμπ. Η
μείωση των οικονομικών τριβών ήδη έχει δρομολο-
γηθεί από τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών
των Επτά, την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, υπάρ-
χουν σοβαρά θέματα με τις παραβιάσεις των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, ακόμα και στο εσωτερικό των
Δυτικών κρατών, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπι-
στούν. Για παράδειγμα, ακόμα κι αν δεν υπάρχει στην
επίσημη ατζέντα, θεωρείται αδύνατο να μη συζητη-
θεί το κρούσμα κατασκοπείας σε βάρος της καγκε-
λαρίου Μέρκελ και του Γάλλου προέδρου Μακρόν
από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες με τη συν-
δρομή της Δανίας. 

Δεύτερο σοβαρό θέμα είναι η εξεύρεση ενός νέ-

ου σημείου ισορροπίας μεταξύ Δύσης - Κίνας, ώστε
να επιτευχθεί η συνύπαρξη, αλλά με κυρίαρχους
τους όρους της Δύσης. Καθόλου εύκολη αποστολή,
ειδικά αν μελετήσει κανείς τα οικονομικά δεδομένα
της «κίτρινης» υπερδύναμης τα τελευταία (αρκετά)
χρόνια… Τρίτο μεγάλο θέμα είναι η υιοθέτηση συγ-
κεκριμένων πολιτικών προστασίας του περιβάλλον-
τος και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Κάθε
χρόνο η απειλή αυτή έρχεται κοντύτερα στην ανθρω-
πότητα και οι Επτά μεγάλοι της Δύσης οφείλουν να
συνεργαστούν για την ανάσχεση της μεγαλύτερης
καταστροφής που μπορεί να συμβεί στον πλανήτη.

Η συνέχιση της εμβολιαστικής προσπάθειας στη
μάχη για οριστική υπέρβαση της πανδημίας είναι
επίσης θέμα-κλειδί στις συνομιλίες των Επτά, οι
οποίοι θα επικυρώσουν την απόφασή τους να δωρί-
σουν 1 δισεκατομμύριο εμβόλια στις φτωχές χώρες
που αδυνατούν να τα προμηθευτούν απευθείας από
τις εταιρείες. 

Τέλος, η δικαιότερη φορολογική πολιτική, με την
πρόταση για ενιαίο ελάχιστο παγκόσμιο φόρο 15%,
αναμένεται να συζητηθεί και να ληφθούν αποφάσεις.

Ουδεμία διάθεση συμβι-
βασμού δείχνει η Ουάσιγκτον
αναφορικά με την τύχη των
ρωσικών οπλικών συστημά-
των (S-400) που έχει προμη-
θευτεί η Τουρκία και τα οποία
θεωρούνται «ασύμβατα με το
ΝΑΤΟ», με αποτέλεσμα αυτό
το ζήτημα να εξελίσσεται σε
μείζονα δυσκολία εν όψει της
συνάντησης Μπάιντεν - Ερντογάν, από την οποία ο
Τούρκος πρόεδρος περιμένει πολλά και κυρίως το
άνοιγμα της πόρτας για επανενσωμάτωση της Τουρ-
κίας στη Δύση. 

Λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση των δύο προ-

έδρων, στο περιθώριο της Συ-
νόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο
εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, επα-
νέλαβε δημόσια και κατηγορη-
ματικά ότι δεν υπάρχει κανένα
περιθώριο συμβιβασμού ως
προς τους S-400 ούτε καν η
πρόταση για μεταφορά τους
στη ΝΑΤΟϊκή βάση του Ιντσιρ-

λίκ, ώστε να εποπτεύονται από Αμερικανούς στρατιωτι-
κούς.  Συνεπώς, όπως γίνεται φανερό, η μόνη λύση που
μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ Μπάιντεν - Ερντογάν εί-
ναι η επιστροφή των S-400 στη Ρωσία, με ό,τι αυτό μπο-
ρεί να σημαίνει για τις ρωσοτουρκικές σχέσεις.

Το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας είναι η καλύτερη πόλη του
κόσμου για να ζει κανείς φέτος, σύμφωνα με την ετήσια
κατάταξη που κάνει το διεθνές περιοδικό «The Econo-
mist». Ως εξήγηση, το περιοδικό υποστηρίζει ότι η χώρα
έκανε πετυχημένη διαχείριση της πανδημίας και άφησε
ανοικτό μεγάλο μέρος των οικονομικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων το δίμηνο Φεβρουαρίου - Μαρτίου που
έγινε η έρευνα. Γι’ αυτό οι περισσότερες πόλεις της πρώ-
της δεκάδας είναι από περιοχές όπου ο κορονοϊός δεν ση-
μείωσε έξαρση εκείνη την περίοδο. Την πρώτη δεκάδα
συμπληρώνουν οι Οσάκα, Αδελαΐδα, Ουέλιγκτον, Τόκιο,
Περθ, Ζυρίχη, Γενεύη, Μελβούρνη και Μπρίσμπεϊν. Η Αθή-
να, λόγω του lockdown, έχασε 20 θέσεις σε σχέση με την
περσινή κατάταξη και βρέθηκε στην 92η μεταξύ των 140
πόλεων της λίστας.

Οι καλύτερες πόλεις για να ζει 
κανείς - «Βουτιά» για Αθήνα!
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

«G7»: Στην ατζέντα 
οικονομία, κλίμα 
και σχέσεις με Κίνα 

Κ

Νέο «άδειασμα» Άγκυρας από ΗΠΑ: 
Κανένας συμβιβασμός για τους S-400



Από την Τετάρτη 16 Ιουνίου ξεκινάει η νέα δράση «Επι-
χορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» και η
επιχορήγηση κυμαίνεται από 500 έως 2.000 ευρώ, ανά-
λογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού εκ-
συγχρονισμού. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται
έως τις 30 Ιουλίου. Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμι-
ση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων τους προ-
κειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και να μπορούν
να αξιοποιούν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη
διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης σε δικαστήρια

και σωφρονιστικά ́ καταστήματα της χώρας, περιορίζον-
τας έτσι την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας
την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφια-
κού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.

Ωφελούμενοι
Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του

2020, δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο
όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ. Ο προϋπολογι-
σμός της δράσης είναι 20.000.000 ευρώ και συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δι-
καιούχοι της δράσης είναι οι αυτοαπασχολούμενοι δι-
κηγόροι ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δι-
κηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα
και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις
31/12/2020. Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης
φύσεως νομικά πρόσωπα.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά
στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr με την ένδειξη «Επιχορή-
γηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι: Από 16 Ιουνίου η δράση - Έως 30 Ιουλίου οι αιτήσεις

A
νοιξε την Πέμπτη 10 Ιουνίου
η πλατφόρμα digital-ac-
cess.gov.gr για το πρόγραμ-
μα voucher 200 ευρώ που

αφορά στην απόκτηση τάμπλετ, λά-
πτοπ και ντέσκτοπ για μαθητές. Οι αι-
τήσεις θα υποβάλλονται έως και την
Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Οι αιτούντες εισέρχονται στην πλατ-
φόρμα του προγράμματος χρησιμο-
ποιώντας τους προσωπικούς κωδι-
κούς του Taxisnet και συμπληρώνουν
τα στοιχεία που τους ζητούνται.

Μόλις η αίτησή τους εγκριθεί, οι δι-
καιούχοι λαμβάνουν την επιταγή ή τις
επιταγές τους μέσω της πλατφόρμας
του προγράμματος, καθώς και με SMS
στο κινητό τηλέφωνο που δήλωσαν
στην αίτησή τους.

Οι επιταγές θα μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν έως και τις 30 Ιουλίου για
την αγορά εγκεκριμένου τεχνολογι-
κού εξοπλισμού της επιλογής των δι-
καιούχων από εγκεκριμένο προμη-
θευτή της επιλογής τους.

Τα Μητρώα Εγκεκριμένων Προμη-
θευτών και Εγκεκριμένου Εξοπλι-
σμού θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσε-
λίδα του προγράμματος και θα ενημε-
ρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές

για την κάλυψη είτε του συνολικού κό-
στους του εξοπλισμού της επιλογής
τους είτε μέρους του συνολικού κό-
στους, εφόσον αυτό ξεπερνά την αξία
των διαθέσιμων επιταγών. Οι οικογέ-
νειες με περισσότερα από ένα ωφε-
λούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν έως και τρεις επιταγές για
την αγορά μιας μοναδικής συσκευής,
εφόσον το επιθυμούν.

Οι δικαιούχοι
Ο δεύτερος κύκλος αφορά σε όλους

τους δυνητικούς δικαιούχους, ακόμα
και αν δεν είναι εγκεκριμένοι δικαιού-
χοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ.

Κάθε οικογένεια-δικαιούχος του
προγράμματος λαμβάνει μια επιταγή
(voucher) ύψους 200 ευρώ ανά ωφε-
λούμενο μαθητή, φοιτητή ή σπουδα-
στή που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμό-
τητας. 

Κάθε επιταγή μπορεί να καλύψει το
σύνολο του κόστους του επιλέξιμου
εξοπλισμού (100% ενίσχυση), είτε μέ-
ρος του συνολικού κόστους εφόσον ο

προμηθευόμενος εξοπλισμός υπερ-
βαίνει την αξία των διατιθέμενων επι-
ταγών, με το υπόλοιπο ποσό να καλύ-
πτεται από τον δικαιούχο.

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της ενί-
σχυσης/ποσού εξαργύρωσης δεν
μπορεί να υπερβεί το πραγματικό κό-
στος του προμηθευόμενου επιλέξιμου
εξοπλισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται
στα παραστατικά της αντίστοιχης συ-
ναλλαγής.

ΕΕπιλέξιμος εξοπλισμός
O επιλέξιμος εξοπλισμός που ορίζει το πρόγραμμα είναι ο εξής: 
Κατηγορία 1: φορητές ταμπλέτες (tablets)
Κατηγορία 2: φορητοί υπολογιστές (notebooks, laptops, chrome-
books, 2 in 1)
Κατηγορία 3: σταθεροί υπολογιστές (desktops, all in one)
Κατηγορία 4: περιφερειακά σταθερών υπολογιστών (περιφερειακά
της κατηγορίας 3)
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.digital-
access.gov.gr ή απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής
αιτήσεων δικαιούχων στο beneficiary.digital-access.gov.gr.

Έως τις 30 Ιουλίου 
η χρησιμοποίηση 
των επιταγών - Συμμετοχή και
για μη εγκεκριμένους
δικαιούχους επιδόματος 
παιδιού ΟΠΕΚΑ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Ξεκίνησε ο β’ κύκλος
αιτήσεων για 
λάπτοπ και τάμπλετ

V O U C H E R  2 0 0 €  
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Ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση έως 400.000 ευρώ σε τουριστικές επιχειρήσεις
Το... πλήρωμα του χρόνου για την επιχορήγηση κεφαλαίου

κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις έρχεται την προσεχή Τε-
τάρτη, καθώς αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρημα-
τοδότησης με ποσά που φτάνουν έως και τις 400.000 ευρώ.

Η σχετική πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων θα είναι διαθέσιμη για τις αιτήσεις από τις 10 το πρωί
της Τετάρτης 16 Ιουνίου και μέσω της σχετικής δράσης του
ΕΣΠΑ χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις θα μπορούν να κά-
νουν χρήση των επιδοτήσεων ώστε να αποκτήσουν ρευστότη-
τα. Κάθε επιχείρηση με έναρξη δραστηριότητας το 2019 θα λά-

βει μη επιστρεπτέα επιχορήγηση για ποσό έως 5% του τζίρου
του 2019 αν ανήκει στον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 55 και
έως 2,5% αν έκανε έναρξη το 2020 και ανήκει σε άλλους ΚΑΔ.
Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο
των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.

Δικαιούχοι είναι τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από
τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας
κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις
τουριστικών λεωφορείων, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργα-
σιών μέχρι τις 31/12/2020, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον

μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας κατά
το έτος 2019 και έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κω-
δικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «Επιλέξιμοι Τομείς Δρα-
στηριότητας» της πρόσκλησης της δράσης. Η αίτηση χρηματο-
δότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
www.ependyseis.gr/mis., ενώ οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα
αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημε-
ρομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Δ
ιαθέσιμη με ένα... κλικ θα είναι
από την επόμενη εβδομάδα η
πλατφόρμα υπολογισμού της αν-
τικειμενικής αξίας των ακινήτων,

ενώ χθες, κατά τη δίωρη δοκιμαστική λει-
τουργία του συστήματος, σημειώθηκε...
μπλακ άουτ, καθώς μεγάλος αριθμός χρη-
στών μπήκε στην εφαρμογή για να πάρει
μια... γεύση.

Στη νέα πλατφόρμα Error! Hyperlink refe-
rence not valid. κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί
να υπολογίζει την αξία του ακινήτου του προ-
κειμένου να λάβει την απόφαση για να προ-
χωρήσει σε μεταβίβαση, λαμβάνοντας υπ’
όψιν και τις νέες αντικειμενικές αξίες που θα
ισχύσουν από 1/1/2022. Τα χαρακτηριστικά
του νέου ηλεκτρονικού συστήματος είναι τα
εξής πέντε:
1. Οι κυκλικές ζώνες απεικονίζονται με κόκ-

κινο χρώμα, οι γραμμικές με πορτοκαλί
(σε κλίμακα 1:36.000 ή μεγαλύτερη) και με
ετικέτα Όνομα Ζώνης - Τιμή (€/τ.μ.). Η τιμή
ζώνης αναφέρεται σε νεόδμητο διαμέρι-
σμα πρώτου ορόφου συνήθους θέσης και
κατασκευής με πρόσοψη σε ένα δρόμο.

2. Η εναλλαγή μεταξύ των ζωνών της ανα-
προσαρμογής του 2018 και της αναπρο-
σαρμογής του 2021 γίνεται μέσω του σχε-
τικού τετράγωνου κουμπιού αριστερά, που
αναφέρει τη χρονολογία είτε 2018 είτε
2021. zwnes_timwn_akinitwn

3. Για εντοπισμό ζώνης του αντικειμενικού
συστήματος εισάγετε διεύθυνση, τοπωνύ-
μιο ή τον κωδικό ζώνης στο πεδίο αναζή-
τησης και πατώντας το μεγεθυντικό φακό
εστιάζετε στη ζώνη ενδιαφέροντος.

4. Επιλέγοντας μια ζώνη σε κλίμακα 1:72.000
ή μεγαλύτερη, εμφανίζεται παράθυρο με
τις πληροφορίες της ζώνης, τον αντίστοιχο
Πίνακα και Χάρτη του ΦΕΚ του Αντικειμε-
νικού Συστήματος και τους ενημερωμέ-
νους συντελεστές εμπορικότητας. Η ενη-

μερωμένη τιμή ζώνης εμφανίζεται στον
χάρτη.

5. Η εφαρμογή υπολογισμού αντικειμενικής
αξίας για μεταβίβαση ακινήτων για συγκε-
κριμένα έντυπα ενεργοποιείται από το
σχετικό κουμπί πάνω δεξιά. Αφού επιλέ-
ξετε στον χάρτη το ακίνητο, καθώς συμ-
πληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία, η αντι-
κειμενική αξία εμφανίζεται στον τίτλο του
παραθύρου.
Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία αυτή είναι

καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα και ενη-
μερώνεται σταδιακά. Για κάθε νόμιμη χρήση,
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τιμές, οι συντελε-
στές, οι χάρτες και ο τρόπος υπολογισμού,

όπως αυτά ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές
αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών που
έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Οι χάρτες του Συστήματος βασί-
ζονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια
κάθε περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, για τα
στοιχεία πολεοδομικού χαρακτήρα ισχύουν
οι σχετικές διατάξεις που εκδίδονται από τις
αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες.

Εξάλλου, οι νέες αντικειμενικές αξίες που
θα ισχύσουν από 1/1/2022 επισπεύδουν τις
αγοραπωλησίες αλλά και την έκδοση οικο-
δομικών αδειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., τον Μάρτιο σημειώθηκε έκρηξη
νέων αδειών, οι οποίες σε σχέση με τον περ-

σινό μήνα (πρώτο του lockdown) αυξήθηκαν
κατά 42,9% ως προς τον αριθμό, 50% ως προς
την επιφάνεια και 48% ως προς τον όγκο. 

Πώς θα βρείτε την τιμή ζώνης - 
Κατέρρευσε η πλατφόρμα κατά 

το δίωρο της δοκιμαστικής 
λειτουργίας και θα είναι διαθέσιμη

από την επόμενη εβδομάδα

Με 5 κλικ υπολογίζετε
την αντικειμενική αξία

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Α Κ I Ν Η Τ Α  



Δ
ιαγωνισμό για μονάδες αποθήκευσης ενέργειας,
ισχύος 700 MW και προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ,
ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κώστας Σκρέκας, μιλώντας  στο Greek Investment forum in
New York. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο,
όταν θα είναι έτοιμο και το θεσμικό πλαίσιο για τις μονάδες
αποθήκευσης που θα αφορά στον τρόπο συμμετοχής τους
στην αγορά, τόσο για την απορρόφηση όσο και για την έγχυση
ενέργειας. Ο κ. Σκρέκας συνέδεσε την ανάπτυξη μονάδων
αποθήκευσης με την αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, το οποίο έως το
2030 αναμένεται να ξεπεράσει το 67%, έναντι 34% που προβλέ-
πεται να είναι η φετινή επίδοση. Ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνεργασία Ελλά-
δας και Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα, επιση-
μαίνοντας τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί τώρα και τα
οποία περιλαμβάνουν την ανάπτυξη υποδομών, όπως ο αγω-
γός φυσικού αερίου ΤΑΡ (που καλύπτει το 18% των εισαγωγών
της Ελλάδας), τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού
Αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη και την ανάπτυξη υποδο-
μών για την τροφοδοσία των Βαλκανικών Χωρών με φυσικό
αέριο μέσω Ελλάδας. Όπως τόνισε ο υπουργός, το Υγροποι-

ημένο Φυσικό Αέριο από τις ΗΠΑ καλύπτει ήδη το 40% των ει-
σαγωγών ΥΦΑ της χώρας μας φέτος.

ΕΕπιμελητήριο Κορινθίας
Εκπαίδευσε 1.300 υπαλλήλους 
στα νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Συνολικά 1.300 βεβαιώσεις συμμετοχής παρέ-
δωσε τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτης Πιτσάκης
στη Χριστιάνα Πιπίνη, υπεύθυνη Ποιότητας και
συντονίστρια Σχεδίου Δράσης Covid-19 του
«Club Hotel Casino», για την παρακολούθηση του
ΔΩΡΕΑΝ σεμιναρίου σχετικά με τα Υγειονομικά
Πρωτόκολλα 2021, που πραγματοποίησε το Επι-
μελητήριο Κορινθίας. Πάνω από 1.300 υπάλληλοι
του «Club Hotel Casino» εκπαιδεύτηκαν πάνω
στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα 2021, στο πλαίσιο
της επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, μετά
την άρση των μέτρων της αντιμετώπισης της παν-
δημίας Covid-19.

Blue Air: Εμπιστοσύνη 
στην ελληνική αγορά

Η Blue Air ξεκίνησε τις υπηρεσίες της στην Ελ-
λάδα στα τέλη Απριλίου από τη Ρουμανία και
πλέον εκτελεί 17 εβδομαδιαίες συχνότητες σε
πέντε ελληνικούς προορισμούς, σύμφωνα με το
πρόγραμμα «Καλοκαίρι 2021». Οι πτήσεις είναι
από το Βουκουρέστι προς την Αθήνα, το Ηρά-
κλειο, τη Ρόδο, τη Μύκονο και τη Ζάκυνθο και
από το Μπακάου στην Αθήνα, με τιμές εισιτη-
ρίων από 19,99 ευρώ για απλή διαδρομή - συμ-
περιλαμβάνονται φόροι και μία δωρεάν αλλαγή.

Μεταλλευτικές: Ο κλάδος χρειάζεται
άρση των δυσλειτουργιών

Το 2021 πρέπει να δοθεί η απαιτούμενη προτε-
ραιότητα στην άρση των δυσλειτουργιών που πα-
ρεμποδίζουν την ανάπτυξη της εξορυκτικής βιο-
μηχανίας, δήλωσε ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας,
πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επι-
χειρήσεων. Όπως επεσήμανε ο κ. Κεφάλας, ανα-
φερόμενος στο 2020, τη χρονιά που σημαδεύτη-
κε από την πανδημία και τις επιπτώσεις της στη
λειτουργία των επιχειρήσεων, όσον αφορά στις
επιδόσεις για κάθε μεγάλη κατηγορία ορυκτών,
τα αδρανή και δομικά υλικά κατάφεραν να έχουν
θετικό πρόσημο, τα μάρμαρα επλήγησαν ιδιαίτε-
ρα αλλά συγκράτησαν τις απώλειες περί το 20%,
έναντι του 2019, τα βιομηχανικά ορυκτά είχαν
μεικτή εικόνα αλλά με διαχειρίσιμη πτώση, τα
μεταλλεύματα είχαν σταθερή πορεία ή μονοψή-
φια πτώση και ο λιγνίτης είχε έντονα πτωτική πο-
ρεία, ως αποτέλεσμα της απολιγνιτοποίησης της
ηλεκτροπαραγωγής.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

OLITICALP USINESSB32

H MAS, εταιρεία τεχνολογίας με 45 χρόνια εμπειρίας στον

σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης

ισχύος και ενέργειας, συμμετείχε ως associate partner στο

πρώτο All Things Energy Forum. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος

και διευθύνων σύμβουλος Λεωνίδας Ζαΐμης μίλησε για τον

μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα, τις εξελίξεις που

συντελούνται σήμερα και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο

αύριο. Αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό του ενεργειακού

τομέα, ο οποίος υφίσταται τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία

του και οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την ανάγκη για απαλ-

λαγή από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να επιτευχθεί βιωσιμότητα

και να αποτραπεί η περαιτέρω κλιματική αλλαγή.

Η Attica Group, μητρική εταιρεία των Superfast Fer-

ries, Blue Star Ferries & Hellenic Seaways, με ιδιαίτε-

ρη ικανοποίηση ανακοινώνει τη βράβευσή της με έξι

βραβεία στα Tourism Awards 2021. H Attica Group

δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των

Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Sea-

ways και Africa Morocco Link, με συνολικά 32 πλοία

που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μετα-

φορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα

πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε τέσσερις χώρες,

σε 60 μοναδικούς προορισμούς.

Έξι βραβεία για την Attica Group στα Tourism Awards 2021

MAS: Ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της ενέργειας

Ενέργεια: Διαγωνισμός 200 εκατ.
ευρώ για μονάδες αποθήκευσης



Σύμπραξη Motor Oil - 
ΓΕΚ Τέρνα για εργοστάσιο
ενέργειας στην Κομοτηνή

Ο
ι Όμιλοι Motor Oil και ΓΕΚ Τέρνα ανακοινώνουν
τη συνεργασία τους για την από κοινού ανάπτυ-
ξη, την κατασκευή και τη λειτουργία του νέου

υπερσύγχρονου Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυα-
σμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εγκατε-
στημένης μεικτής ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτη-
νής. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση,
πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις
στην ελληνική αγορά ενέργειας, ύψους 375 εκατ. ευρώ,
που θα δημιουργήσει περίπου 500 θέσεις εργασίας κα-
τά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και 100 κατά
την περίοδο λειτουργίας. Η τεχνολογία του κύριου εξο-
πλισμού που έχει επιλεγεί για τον Σταθμό είναι η πλέον
σύγχρονη και θα οδηγήσει σε πολύ υψηλούς βαθμούς
συνολικής καθαρής απόδοσης. Στόχος είναι η κατα-
σκευή της νέας μονάδας να ξεκινήσει εντός του 2021,
ώστε να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στις αρχές του
2024. Τις εργασίες κατασκευής θα αναλάβει η ΤΕΡΝΑ.
Στην κοινή εταιρεία που θα αναπτύξει τον Σταθμό, καθέ-
να από τα δύο μέρη θα συμμετέχει με ποσοστό 50%. Η
ανωτέρω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρμό-
διων Αρχών.

Νέο κατάστημα Watt+Volt στη Θήβα
Η Watt+Volt συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυο των φυ-
σικών καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα με το
άνοιγμα νέου καταστήματος στη Θήβα, στην οδό Επα-
μεινώνδα 38. Με αυτήν την κίνηση, σημειώνει η εται-
ρεία, προσβλέπει τόσο να είναι δίπλα στους πελάτες
της ανά την επικράτεια όσο και στην τόνωση των τοπι-
κών κοινωνιών που έχουν ανάγκη από υγιείς επιχει-
ρήσεις οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη του τόπου
τους. Σήμερα αριθμεί 68 καταστήματα πανελλαδικά
και πάνω από 200.000 πελάτες.

Καλύφθηκε στο 100% 
η αύξηση κεφαλαίου της Aegean
Η Αεροπορία Αιγαίου ανακοίνωσε ότι η αύξη-

ση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή

μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των

παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε με βά-

ση την από 14/5/2021 απόφαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Εταιρείας και ολοκλη-

ρώθηκε επιτυχώς με άντληση κεφαλαίων πο-

σού 60.000.000,00 ευρώ, μέσω της άσκησης

των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώ-

ματος προεγγραφής των δικαιούχων μετό-

χων. Η ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιω-

μάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε

σε 68.714.349 ευρώ, ήτοι 21.473.234 μετοχές

συνολικά. Ποσοστό 95,8% της αύξησης καλύ-

φθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες

το δικαίωμα προτίμησης με την καταβολή συ-

νολικού ποσού 57.492.851,20 ευρώ, που αντι-

στοιχεί σε 17.966.516 νέες κοινές ονομαστι-

κές μετοχές. 

Νέος θεσμικός επενδυτής 
στην Ελλάκτωρ

Ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα Διοίκηση της Ελ-
λάκτωρ δίνει ένα από τα μεγαλύτερα fund της Ευ-
ρώπης. Η AtlasInvest επενδύει στην Ελλάκτωρ με
ένα πακέτο 3,6% (7.734.562 μετοχές συνολικής
αξίας 11,2 εκατ. ευρώ) και με προοπτικές αύξη-
σης του ποσοστού της. Φαίνεται ότι ο Όμιλος Ελ-
λάκτωρ, παρά τις δυσκολίες, εκτιμάται και αξιο-
λογείται ως δυνατή επένδυση από τα μεγαλύτερα
funds της Ευρώπης - ένα ευρύτερο μήνυμα εμπι-
στοσύνης όχι μόνο προς τον Όμιλο και τις δυνατό-
τητές του αλλά και προς τη χώρα και τις προοπτι-
κές ανάπτυξης της οικονομίας της. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Πρόσκληση για 50.000 ευρώ 
ενίσχυση σε διαστημικές startups

Το ESA BIC Greece είναι η πρώτη θερμοκοιτίδα

στην Ελλάδα για τη στήριξη ελληνικών startups

που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λύσεων

με τη χρήση δεδομένων και υπηρεσιών που λαμ-

βάνουμε από το Διάστημα, στην ανάπτυξη τεχνο-

λογιών για το Διάστημα (New Space) και στη με-

ταφορά τεχνολογίας από εφαρμογές Διαστήμα-

τος, σε εφαρμογές για οποιαδήποτε άλλη οικονο-

μική δραστηριότητα. Στη θερμοκοιτίδα θα υπο-

στηριχθούν 25 ελληνικές startups την επόμενη

επταετία. Το ESA BIC Greece δίνει οικονομική

στήριξη 50.000 ευρώ ανά startup, καθώς και

πρόσβαση στο εκτεταμένο δίκτυο της ESA και του

Corallia. Οι startups που θα επιλεχθούν έχουν δι-

καιώματα χρήσης του ESA BIC brand και στέγα-

σης στο Athens innohub. Άνοιξε η πρόσκληση

υποβολών επιχειρηματικών σχεδίων της θερμο-

κοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήμα-

τος στην Ελλάδα. Πρώτη προθεσμία υποβολής,

στις 28η Ιουνίου 2021.

«e-Λαχαναγορά»: 
Στην ψηφιακή εποχή ο ΟΚΑΑ
Στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται ο Οργανισμός

Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) με την

εφαρμογή «e-Λαχαναγορά», η οποία αναφέρεται

σε B2B επιχειρήσεις και επαγγελματίες διάφο-

ρων κατηγοριών χονδρικού εμπορίου. H εφαρμο-

γή «e-Λαχαναγορά» αναφέρεται σε B2B επιχει-

ρήσεις και επαγγελματίες διάφορων κατηγοριών

χονδρικού εμπορίου, όπως φρούτα, ψάρια, θα-

λασσινά, λαχανικά, μυρωδικά. Με την εφαρμογή

«e-Λαχαναγορά» παρέχεται η δυνατότητα οι χρή-

στες της να κάνουν την παραγγελία, να δουν το

ιστορικό των παραγγελιών και αναλυτικές πληρο-

φορίες, να αναζητήσουν τις κοντινότερες επιχει-

ρήσεις με ελάχιστη παραγγελία, να κάνουν τις

πληρωμές με κάρτα ή μετρητά καθώς και να επι-

λέξουν delivery ή παραλαβή από το κατάστημα.

Διπλή διάκριση
για Coca-Cola 3Ε 

Δύο νέες σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η

Coca-Cola Τρία Έψιλον στο πλαίσιο της διοργά-

νωσης των Health & Safety Awards 2021, επιβε-

βαιώνοντας για ακόμα μία χρονιά το υψηλό επί-

πεδο προστασίας που εξασφαλίζει για τους αν-

θρώπους της και τις άριστες επιδόσεις της στον

κρίσιμο τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Πιο

συγκεκριμένα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον απέ-

σπασε τη διάκριση «Winner» και το Χρυσό Βρα-

βείο για τις καινοτόμες εφαρμογές στην εργασία.



T
o δημοφιλές Ford Fiesta, best seller μοντέλο
της εταιρείας στην Ευρώπη, ανανεώθηκε ενι-
σχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του
στην κατηγορία των σουπερμίνι, διαθέτοντας για

πρώτη φορά το ήπια υβριδικό σύστημα κίνησης των 48V
της Ford, το οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές του 2020
στο νέο Puma. Μάλιστα, το Fiesta στην έκδοση ST-Line,
που αφορούσε στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας, με την
ήπια υβριδική τεχνολογία και την απόδοση των 155 ίππων
θυμίζει την «άγρια» έκδοση ST, αλλά σε καμία περίπτωση
δεν αγγίζει το κόστος χρήσης της, καθώς η κατανάλωση
καυσίμου κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Με υπερπλήρη εξοπλισμό και κορυφαία εμφάνιση το
Ford Fiesta EcoBoost Hybrid διατίθεται στην τιμή των
19.180 ευρώ, αλλά μπορεί να αποκτηθεί με το ευέλικτο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα MyFiesta της Ford Finance
και 8ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Όσον αφο-
ρά στα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, αυτά είναι μηδενικά.

Δυναμικό στιλ
Το εξωτερικό του νέου Fiesta ST-Line EcoBoost Hy-

brid διαθέτει μια φινετσάτη σχεδίαση και πιο κομψή και
αρμονική εμφάνιση με έντονα χαρακτηριστικά, τα οποία
προέρχονται από την ειδική σπορ έκδοση. Σε σχέση με τις
άλλες εκδόσεις, στην ST-Line έχει τοποθετηθεί μια πιο
επιθετική γρίλια κατά τα πρότυπα του Fiesta ST, ενώ επί-
σης έχουν υιοθετηθεί LED φώτα ημέρας, ο μπροστινός
προφυλακτήρας είναι πιο έντονος, ενώ πιο επιβλητική
παρουσία έχουν και οι θέσεις των προβολέων ομίχλης.
Στο πίσω μέρος ελκυστική αναβάθμιση επιφέρουν η

χρωμιωμένη απόληξη της εξάτμισης και ο σπορ προφυ-
λακτήρας.

Η οδηγοκεντρική σχεδίαση του εσωτερικού του Fiesta
είναι επηρεασμένη από τη σχέση των καταναλωτών με
έξυπνες συσκευές και tablets. Στην έκδοση ST-Line η
καμπίνα διαθέτει πολλά σπορ στοιχεία, όπως τριάκτινο τι-
μόνι με «flat bottom» σχεδίαση στο κάτω τμήμα του, σπορ
πεντάλ από ανοξείδωτο χάλυβα, σπορ λαβή μοχλού ταχυ-
τήτων ST-Line με δερμάτινο κάλυμμα, καθώς και σπορ
ταπέτα δαπέδου. Σε όλα τα παραπάνω έχουν τοποθετηθεί
κόκκινες ραφές που σπάνε τη μονοτονία, ενώ ευδιάκριτα
στα μαρσπιέ εισόδου είναι οι λογότυποι ST-Line.

Ο πίνακας οργάνων είναι στην πλειονότητά του αναλο-
γικός, αλλά στο κέντρο του -ανάμεσα στο στροφόμετρο
και το ταχύμετρο- υπάρχει και μια μικρή, αλλά πληθωρι-
κή, ψηφιακή οθόνη, όπου απεικονίζονται όλες οι απαραί-
τητες πληροφορίες. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η
«αιωρούμενη» οθόνη αφής των 8 ιντσών του συστήματος
πολυμέσων SYNC3, διαπνεόμενη από απλότητα και ευ-
χρηστία. Πίσω από τον μοχλό ταχυτήτων υπάρχει το
κουμπί για την επιλογή του προφίλ οδήγησης, με τον οδη-
γό να επωφελείται από τα προγράμματα Normal, Eco και
Sport.

Κάτω από καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής μας είχε
τοποθετηθεί ο τρικύλινδρος 1000άρης turbo βενζινοκι-
νητήρας EcoBoost απόδοσης 155 ίππων, ο οποίος πλαι-
σιώνεται από μια μίζα/γεννήτρια (BISG) με κίνηση μέσω
ιμάντα αντί εναλλάκτη. Αυτή ανακτά ενέργεια κατά την
επιβράδυνση του οχήματος, φορτίζοντας την μπαταρία
ιόντων λιθίου των 48 volt. Οι επιδόσεις του Fiesta Eco-

Boost Hybrid είναι πραγματικά εντυπωσιακές με τα πρώ-
τα 100 χλμ. από στάση να έρχονται σε 7,9 δευτερόλεπτα
και η τελική του ταχύτητα να προσδιορίζεται στα 219
χλμ./ώρα! Όσον αφορά στην κατανάλωση, η εταιρεία
αναφέρει 4 λίτρα/100 χλμ., ωστόσο κατά τη διάρκεια της
δοκιμής μας η κατανάλωση κυμάνθηκε πέριξ των 6,2 λί-
τρων για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Η κίνηση μεταφέρεται στον εμπρόσθιο άξονα μέσω
ενός εξατάχυτου κιβωτίου που διαθέτει καλή κλιμάκωση
αλλά και αίσθηση.

Σπορ διαθέσεις
Κατά την πορεία μας στο εθνικό οδικό δίκτυο το Fiesta

EcoBoost Hybrid κινήθηκε με απόλυτη ασφάλεια και οι-
κονομία και μάλιστα όταν διατηρούνται τα όρια του ΚΟΚ η
κατανάλωση βενζίνης πέφτει κάτω από τα 5 λίτρα για κά-
θε 100 χιλιόμετρα. Αν πάλι ο οδηγός του επιθυμεί να κινη-
θεί γρηγορότερα, το Fiesta αποδείχτηκε ότι είναι πρόθυ-
μο να κινηθεί με απόλυτη ασφάλεια μέχρι ο δείκτης του
ταχυμέτρου να ξεπεράσει ακόμη και τα 200 χλμ./ώρα, αλ-
λά με αντίκτυπο στην κατανάλωση.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές ο
οδηγός δεν θα χρειαστεί να αλλάξει συχνά σχέσεις, κα-
θώς το υβριδικό σύστημα αποδείχτηκε σύμμαχος του κι-
νητήρα, ενώ η σφικτή ανάρτηση σε συνδυασμό με τα ελα-
στικά προσδίδει υψηλά επίπεδα πρόσφυσης.

Μέσα στην πόλη ο οδηγός του Fiesta EcoBoost Hybrid
θα εκτιμήσει δεόντως τη «ζωντάνια» του κινητήρα, ενώ η
ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία παρ-
καρίσματος παιχνιδάκι…
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Συνεχίστηκε και τον Μάιο η τρελή κούρσα ανόδου που καταγράφουν οι πωλήσεις
καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, όπως και των υπερπολυτελών μοντέλων, κα-
θώς πουλήθηκαν τρεις ολοκαίνουριες Lamborghini, έντεκα Porsche, δύο Maserati,
δύο Morgan, έντεκα Tesla και, βέβαια, εκατοντάδες Mercedes-Benz αλλά και BMW.

Ωστόσο, και τον Μάιο οι δύο γνώριμες εταιρείες μονομάχησαν για ακόμη έναν μήνα,
καθώς οι πωλήσεις τους βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής, με την Toyota να είναι η νι-
κήτρια με 1.253 μονάδες και να την ακολουθεί η Peugeot με 1.251 οχήματα. Αυτές ήταν
και οι μοναδικές εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων που κατάφεραν να σπάσουν το
φράγμα των 1.000 μονάδων τον Μάιο, ενώ πολύ κοντά σε αυτό βρέθηκε και η VW με 974
μονάδες…

Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πωλήσεις σε ποσοστό 60% αφορούσαν σε
εταιρικά οχήματα και το υπόλοιπο 40% σε ιδιώτες καταναλωτές, επιβεβαιώνοντας τις
εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για μαζικές παραγγελίες από εταιρείες ενοι-
κιάσεων οχημάτων λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Τώρα οι εισαγωγικές πρέπει να αντιμετωπίσουν την έλλειψη που παρατηρείται σε
διαθέσιμα αυτοκίνητα, καθώς τα εργοστάσια έχουν αναγκαστεί σε μεγάλη μείωση της
παραγωγής εξαιτίας της μη προμήθειας ημιαγωγών (τσιπ) από τους προμηθευτές…

Σε επίπεδο έτους στο α’ πεντάμηνο του 2021 οι πωλήσεις νέων Ι.Χ. καταγράφουν άνο-
δο 57,4%, καθώς έχουν διατεθεί 44.581 οχήματα έναντι 28.321 αυτοκινήτων το αντίστοι-
χο διάστημα του 2020.
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Λεφτά υπάρχουν! Τρεις καινούργιες Lamborghini στην Ελλάδα τον Μάιο

Δοκιμάζουμε το Ford Fiesta EcoBoost
Hybrid ST-Line με 155 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Τα πνευματικά δικαιώματα
Ο κίνδυνος να χαθούν τα πνευματικά δικαιώμα-

τα για τους δημοσιογράφους είναι πλέον ορατός.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Πολιτι-
σμού βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις
για το σχέδιο νόμου που θα ενσωματώσει την
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πνευματι-
κά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή και σε αυτό
δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για διανομή δι-
καιωμάτων στους δημοσιογράφους. Με δεδομέ-
νο ότι οι εκδότες έντυπου Τύπου δεν είναι πρόθυ-
μοι να προχωρήσουν σε σύσταση εισπρακτικού
μηχανισμού, προκρίνουν τον ΟΣΔΕΛ ως εταιρεία
που θα μπορεί να διαχειρίζεται τα δικαιώματα των
εκδοτών. Η πρόταση για σύσταση νέας εισπρακτι-
κής εταιρείας, από κοινού από εκδότες και δημο-
σιογραφικές ενώσεις, δεν έχει συζητηθεί καν,
ενώ και τα περιφερειακά ΜΜΕ βρίσκονται σε συ-
ζητήσεις με τον ΟΣΔΕΛ.

Νέος συνεργάτης 
Καθοριστικής σημασίας η απόφαση του Face-
book να αναθέσει τον έλεγχο των πλαστών ειδή-
σεων στην Ελλάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων. 

Στον ΑΝΤ1 Euro και Μουντιάλ  
Κρίσιμο τεστ για τον ΑΝΤ1 η μετάδοση των αγώνων του Euro

2020. Ο ΑΝΤ1 θέλει να κάνει δυναμική είσοδο στα δικαιώματα
των αθλητικών διοργανώσεων, κατορθώνοντας να κερδίσει τα
δικαιώματα του Μουντιάλ 2022, το οποίο ήταν συνυφασμένο με
την ΕΡΤ. Το Euro είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και για τον λόγο
αυτό οι παραγωγές των αθλητικών εκπομπών θα γίνουν σε συ-
νεργασία με τη Nova, που έχει προσωπικό και τεχνογνωσία. Οι
αγώνες θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1 και το δεύτερο κανάλι του
ομίλου, το Μακεδονία TV. Το πιο μεγάλο και δύσκολο στοίχημα
είναι οι 64 αγώνες του Μουντιάλ τον Νοέμβριο του 2022. 

Κινητικότητα για ΜΜΕ επαρχίας
Ιδιαίτερη κινητικότητα υπάρχει για το παρόν και το μέλλον των
περιφερειακών ΜΜΕ. Οι εκδότες-μέλη του Συνδέσμου Ημε-
ρησίων Εφημερίδων, που είχαν καταθέσει πακέτο προτάσεων
στον αρμόδιο υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, είχαν συνάντηση
μαζί του μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο μενού της συνάντησης
ήταν η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου Μητρώου Πε-
ριφερειακών ΜΜΕ, οι εγγεγραμμένοι του οποίου θα έχουν δι-
καίωμα στην έμμεση ή άμεση στήριξη με μέτρα. Την ίδια στιγ-
μή ετοιμάζεται η απόφαση για την ενίσχυση των ΜΜΕ με συγ-
κεκριμένα κριτήρια, ενώ υπάρχει η συζήτηση για τις περιφε-
ρειακές τηλεοπτικές άδειες. Από την πλευρά του αρμόδιου
υπουργείου έγινε λόγος για ενδεχόμενη πρόταση νόμου που
θα αφορά συνολικά στον περιφερειακό Τύπο. 

Από την αρχή η ΕΡΤ2    
Προχωράει το στήσιμο της ΕΡΤ2. Το δεύτερο κα-

νάλι της ΕΡΤ χρειάζεται ενίσχυση εξαιτίας των χα-
μηλών ποσοστών του. Για τον λόγο αυτό θα επανα-
σχεδιαστεί από την αρχή και θα αναζητηθεί πρό-
σωπο που θα το αναλάβει. 

Αναμονή για τη στήριξη     
Αναστάτωση επικρατεί στους εκδότες του έντυ-
που Τύπου μετά το τέλος της επιδότησης αναστο-
λής εργασίας για τον κλάδο των εφημερίδων.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι εκδοτικές επιχει-
ρήσεις αναλαμβάνουν πάλι τη μισθοδοσία και τις
ασφαλιστικές εισφορές, που έως σήμερα κάλυ-
πτε το κράτος. Στις περισσότερες εφημερίδες συ-
νεχίζει να ισχύει το μέτρο της τηλεργασίας. 

Καθυστέρηση     
Η εκκρεμότητα σύνταξης της λίστας με τα γε-
γονότα μείζονος σημασίας δημιουργεί προ-
βλήματα στη θέαση των αγώνων. Για μια ακό-
μη χρονιά ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας
μεταδόθηκε ελεύθερα μαγνητοσκοπημένος
από την ΕΡΤ3, ενώ στην περίπτωση των ευρω-
παϊκών θεσμών UEFA Champions League και
UEFA Europa League μαζί με την Cosmote TV
οι αγώνες μεταδόθηκαν και από την ΕΡΤ.

Νέα εφημερίδα 
Στον έντυπο Τύπο ετοιμάζεται να με-

ταφερθεί το Action 24, χρησιμοποιών-
τας κατά κύριο λόγο το προσωπικό
του τηλεοπτικού σταθμού. Η νέα

εφημερίδα θα εκδίδεται το
Σάββατο.

Χρήμα 
Θα επιστρέψει στην Digea ως αποζημίω-
ση το ποσό των 2 εκατ. ευρώ για τη μία
από τις τέσσερις ψηφιακές συχνότητες
που έχασε λόγω της παραχώρησης του
φάσματος των 700 MΗz στις εταιρείες τη-
λεπικοινωνιών. Το ζήτημα αποκαλύφθη-
κε έπειτα από πολλές ερωτήσεις βουλευ-
τών της περιφέρειας προς τον υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο
Πιερρακάκη. 

Πωλήσεις στα FM
Κινητικότητα στα ραδιόφωνα με αγοραπωλη-

σίες εταιρειών που κατέχουν δικαίωμα εκπομ-
πής. Ο Atlantis FM 105.2 πουλήθηκε από τον Μι-
χάλη Χάνδακα στον Τάκη Κωστάκη. Οι αγοραπω-
λησίες αυτές υποδηλώνουν το ενδιαφέρον που
έχουν επιχειρηματίες για να μπουν στη ραδιοφω-
νική αγορά, μια και, καθώς δεν προκηρύσσονται
οι συχνότητες από το ΕΣΡ, αναγκάζονται να αγο-
ράσουν υφιστάμενες εταιρείες, με αποτέλεσμα να
μην έχουν όλοι την ίδια δυνατότητα να διεκδική-
σουν μια άδεια.

Αντοχές  
Στο ίδιο επίπεδο με το α’ τρίμηνο του 2020 κυ-
μάνθηκαν τα έσοδα από τη διαφήμιση στο ίδιο
διάστημα του τρέχοντος έτους για τους τηλεο-
πτικούς σταθμούς. Με τις ρυθμίσεις του νόμου
Πέτσα - Λιβάνιου και τη διαφημιστική καμπάνια
οι τηλεοπτικές εταιρείες δείχνουν να μην έχουν
επηρεαστεί από την κρίση της πανδημίας.

Οι περιφερειακοί    
Στη Χαλκίδα έγινε η συνέλευση των μελών της Ένωσης Ενημερω-

τικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Στο νέο Δ.Σ. της ΕΕ-
ΤΕΠ, στη θέση του προέδρου παρέμεινε ο Αντώνης Δημητρίου του
ΚΡΗΤΗ TV, ενώ τις δύο θέσεις αντιπροέδρων αναλαμβάνουν ο Σπύ-
ρος Καμπιώτης του Ionian Channel και ο Σπύρος Κουκουτίνης του E-
na Channel. Γενικός γραμματέας αναλαμβάνει ο Γιώργος Σιμόπου-
λος του Star Κεντρικής Ελλάδας και το Δ.Σ. συμπληρώνει ο Κώστας
Μπόκας από το Αχελώος TV. 
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Μ
πορεί η ενεργειακή μετάβα-
ση να συνδυαστεί με τη μεί-
ωση των ενεργειακών ανισο-
τήτων στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση; Είναι ένα στοίχημα που αναμφιβόλως
πρέπει να κερδηθεί. Το πρόβλημα όμως
της ενεργειακής φτώχειας («fuel pover-
ty») δεν είναι σημερινό, αλλά γίνεται εντο-
νότερο λόγω των οικονομικών επιπτώσε-
ων της πανδημίας και της απανθρακοποί-
ησης – κενό που πρέπει να καλυφθεί με
ταχείς ρυθμούς από ήπιες μορφές ενέρ-
γειας και ΑΠΕ. 

Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Ε. έχει θέσει ως
δεσμευτικό στόχο, μέχρι το 2030, το 32%
στο ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να προέρχεται από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Για το δίκτυο «Energy C-
ities», που απλώνεται σε 30 χώρες, η
ενεργειακή μετάβαση είναι κάτι παραπά-
νω από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή
εξαιρετικές τεχνολογίες: Πρόκειται για
μια συνετή χρήση πόρων και ταυτόχρονα

ενίσχυση της τοπικής συμμετοχής για
ευημερία σε μια δημοκρατική Ευρώπη.

Στην Ε.Ε. των «27», το 2018, σύμφωνα
με τη Eurostat το ποσοστό κινδύνου φτώ-
χειας έμεινε σχεδόν αμετάβλητο: 16,8 % σε
σύγκριση με το 2017, που ήταν 16,9 %.
Εκτιμάται ότι στις μέρες μας ένας στους
δέκα Ευρωπαίους πολίτες πλήττεται από
την ενεργειακή πενία. Οι αριθμοί δείχνουν
ότι στην Ευρώπη: Περίπου 57 εκατομμύ-
ρια άτομα δεν έχουν τη δυνατότητα θέρ-
μανσης των σπιτιών τους τον χειμώνα, 104
εκατομμύρια δεν έχουν τη δυνατότητα
χρήσης κλιματισμού στα σπίτια τους το
καλοκαίρι, 52 εκατομμύρια καθυστερούν
στην εξόφληση των λογαριασμών και 10
εκατομμύρια είναι υποχρεωμένοι να περ-
πατούν περισσότερα από 30 λεπτά, για να
έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις δημό-
σιων μέσων μεταφοράς. 

Ευάλωτα νοικοκυριά
Το καλοκαίρι συνήθως αμβλύνει τις

ενεργειακές ανισότητες σε βάρος των οι-
κονομικά ασθενέστερων τμημάτων του
πληθυσμού, πλην των περιπτώσεων κατά
τις οποίες κάνουν την εμφάνισή τους κύ-
ματα καύσωνα που καθιστούν απαραίτητη
τη χρήση ενεργοβόρων μηχανημάτων -

κλιματιστικών, για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων θερμοκρασιών που αγγίζουν
τους 40 βαθμούς Κελσίου και παραπάνω.
Κυρίως, όμως, η ενεργειακή ένδεια ή
φτώχεια πλήττει τα ευάλωτα νοικοκυριά
κατά τους χειμερινούς μήνες. Το 2015, η
Ελλάδα κατείχε την 4η θέση στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, με το μεγαλύτερο ποσοστό
νοικοκυριών που αδυνατούσαν να θερμά-
νουν ικανοποιητικά την κατοικία τους. Το
2016 κατατάχθηκε στην 3η θέση. Παλαι-
ότερες έρευνες σε δείγμα 1.110 νοικοκυ-
ριών έδειξαν ότι οι κατοικίες αυτές είχαν
παράλογα μεγάλες απαιτήσεις σε ενέρ-
γεια, ιδιαίτερα στα νοικοκυριά πολύ χαμη-
λού εισοδήματος, που σε μερικές περι-

πτώσεις χρειάστηκε να επενδύσουν 120%
του εισοδήματός τους για ικανοποίηση
των θερμικών τους αναγκών! Συγκεντρω-
τικά ακριβή στοιχεία που να δείχνουν συγ-
κεκριμένα περιοχές ανά δήμο και περιφέ-
ρεια δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως η πρό-
θεση της κυβέρνησης να ξεκινήσει ένα
νέο πρόγραμμα ειδικά για τα ευάλωτα νοι-
κοκυριά, που θα χρηματοδοτηθεί με 100
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, πο-
σό από το οποίο θα επωφεληθούν 30.000
οικογένειες σε όλη τη χώρα. Για τον σκοπό
αυτόν θα επιδοτηθούν δήμοι και περιφέ-
ρειες για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών
πάρκων (συνολικά 120 MW), τα έσοδα των
οποίων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστι-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Περισσότερα από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, η αντιμετώπιση 
της οποίας έχει τη δυνατότητα να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, 
όπως λιγότερα χρήματα που δαπανώνται από τις κυβερνήσεις 
για την υγεία, μειωμένη ατμοσφαιρική ρύπανση, καλύτερη άνεση
και ευεξία, βελτιωμένους προϋπολογισμούς νοικοκυριών 
και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα

«Ζώντας τη Μετάβαση» 
χωρίς ενεργειακή φτώχεια  
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κά για την κάλυψη των ενεργειακών αναγ-
κών ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες.

Στο πλαίσιο, μάλιστα, του περιφερει-
ακού συνεδρίου ανάπτυξης Regional
Growth Conference στην Πάτρα, με συν-
διοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας και την εφημερίδα «Πελοπόννη-
σος», ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας τόνισε, ανα-
φερόμενος στην αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής φτώχειας: Πρέπει να βλέπουμε
ότι υπάρχουν και περιπτώσεις νοικοκυ-
ριών που δυσκολεύονται να πληρώσουν
ακόμα και τον λογαριασμό του ηλεκτρικού
ρεύματος. Γι’ αυτό σκοπεύουμε να αξιο-
ποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, για να εξαλείψουμε την ενεργειακή
φτώχεια και το επόμενο χρονικό διάστημα
πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα πράσι-
νο ενεργειακό δίχτυ ασφαλείας για τα
ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν δυσκολία
να πληρώσουν τον λογαριασμό του ηλε-
κτρικού ή να πληρώσουν την ενέργεια που
καταναλώνουν. Έτσι λοιπόν θα αξιοποι-
ήσουμε την ηλιακή ενέργεια και, μέσα από
τις συνεργασίες που θα κάνουμε με δή-
μους και περιφέρειες, θα μπορέσουμε να
στηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Προς την κατεύθυνση της «αποτελε-
σματικότερης αντιμετώπισης της ενεργει-
ακής φτώχειας», η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) έχει
ζητήσει με επιστολή της από τον υπουργό
ΥΠΕΝ να προταχθεί ως βασικό κριτήριο
επιλογής δικαιούχων στο νέο «Εξοικονο-
μώ»: «Το συνδυαστικό κριτήριο προτίμη-
σης της ανακαίνισης των παλαιών ενοικια-
ζομένων κατοικιών και διαμερισμάτων
που ανήκουν σε οικονομικά ασθενείς εκ-
μισθωτές και που αποτελούν την κύρια
κατοικία οικονομικά ευάλωτων οικογενει-
ών ενοικιαστών, και που σήμερα είναι οι
δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης.
Έτσι, το κόστος της πλήρους επιδότησης
της θερμομόνωσής τους και του εκσυγ-
χρονισμού των θερμαντικών συστημάτων
τους θα ισοσκελιστεί συντομότατα για το
κράτος από το ότι, μετά από αυτό, οι κάτοι-
κοί τους δεν θα χρειάζονται επίδομα θέρ-
μανσης».

Τα πιο φτωχά νοικοκυριά δεν είναι άλλα
από αυτά που στεγάζονται στις παλαιές
ενοικιαζόμενες κατοικίες των πλέον υπο-
βαθμισμένων περιοχών της χώρας. Αυτά
τα νοικοκυριά κρυώνουν περισσότερο
από τα άλλα τον χειμώνα και ζεσταίνονται
περισσότερο το καλοκαίρι. Και, δυστυχώς,

σε αυτά τα σπίτια, χωρίς καμιά μόνωση, το
κόστος για θέρμανση είναι αβάσταχτο, για
αυτό και οι κάτοικοί τους είναι τα πρώτα
και μόνιμα θύματα της «ενεργειακής φτώ-
χειας».

Καταπολέμηση του φαινομένου
Η ενεργειακή φτώχεια απαιτεί μια ολι-

στική προσέγγιση που υποστηρίζεται από
μια κοινή, ισχυρή προσπάθεια σε όλα τα
επίπεδα: τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό, επισημαίνει το Παρατηρητή-
ριο Ενεργειακής Φτώχειας της ΕΕ – μια
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι συχνά
σε καλύτερη θέση για να εντοπίσουν τα
νοικοκυριά που κινδυνεύουν από ενερ-
γειακή φτώχεια σε πρώιμο στάδιο και, συ-
νεπώς, να τα αντιμετωπίσουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο.

Ως ορισμό για την ενεργειακή πενία
κρατάμε εκείνον που διατυπώθηκε στο
European Commission, Citizen Energy
Forum: «Πρόκειται για μια κατάσταση
στην οποία ένα νοικοκυριό ή ένα άτομο
δεν έχει την οικονομική δυνατότητα πρό-
σβασης σε βασικές ενεργειακές υπηρε-
σίες (θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, κινητικό-
τητα και ηλεκτροδότηση), ώστε να εξα-

σφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίω-
σης, λόγω ενός συνδυασμού χαμηλού ει-
σοδήματος, υψηλών ενεργειακών δαπα-
νών και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης
του σπιτιού του». 

Τώρα, για το πώς θα αλλάξει αυτή η κα-
τάσταση για εκατομμύρια Ευρωπαίους,
δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τα απο-
τελέσματα των πράσινων επενδύσεων,
όταν αυτές υλοποιηθούν… Εν αναμονή,
λοιπόν! 

Θεμελιώδεις
αλλαγές
«Εξετάζουμε μια θεμελιώδη αλ-
λαγή στο ενεργειακό μας σύ-
στημα. Κάθε πτυχή θα επηρεα-
στεί με κάποιον τρόπο», δήλωσε
η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι
Σίμσον στη 10η τηλε-εκδήλωση
InnoGrid «Living the Transi-
tion» - «Ζώντας τη Μετάβαση»,
που συνδιοργανώθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχειρι-
στών Συστημάτων Διανομής
(E.DSO) και το Ευρωπαϊκό Δί-
κτυο Διαχειριστών Συστημάτων
Μεταφοράς (ENTSO-E). 
Είναι μια ευκαιρία, είπε, «να
συμβάλουμε στην επίτευξη των
κλιματικών και ενεργειακών
μας στόχων, στο πλαίσιο της
Πράσινης Συμφωνίας για μια
ουδέτερη για το κλίμα Ευρώπη
έως το 2050, και μείωση κατά
τουλάχιστον 55% των εκπομπών
έως το 2030. Ο ρυθμός της αλλα-
γής δεν θα είναι ομοιόμορφος.
Σε ορισμένους τομείς, η ηλε-
κτροδότηση θα είναι πολύ γρή-
γορη. Στα νοικοκυριά, για παρά-
δειγμα, προβλέπουμε το μερίδιο
της ηλεκτρικής ενέργειας στη
συνολική κατανάλωση ενέργει-
ας να αυξάνεται από 26% σε 41%
έως το 2030». Απ’ την πλευρά
του, ο Κρίστιαν Μπάτσελ, πρό-
εδρος του E.DSO, τόνισε: «Οι D-
SO δεσμεύονται να επενδύσουν
40 δισεκατομμύρια ευρώ ετη-
σίως για την επόμενη δεκαετία,
για να εγγυηθούν την ενεργει-
ακή μετάβαση συνδεδεμένη με
την κοινωνική εξέλιξη».

POLITICAL
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Α ς κρατήσουν οι χοροί… Ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς είναι στον
μεγάλο τελικό του Roland

Garros! Επικράτησε σε ένα… ψυχο-
δραματικό παιχνίδι 3-2 του Γερμανού
Αλεξάντερ Ζβέρεφ και κάλεσε όλους
τους Έλληνες για συγκατοίκηση στην
τρέλα στον μεγάλο τελικό αύριο, Κυ-
ριακή, στις 16.00. Τα σετ: 6-3, 6-3, 4-6,
4-6, 6-3. 

Ο Στέφανος προηγήθηκε 2-0, αλλά
είδε τον Γερμανό να αντεπιτίθεται και
να ισοφαρίζει. Και εκεί που όλοι περί-
μεναν να γίνει το μοιραίο, ο Τσιτσιπάς
απέδειξε ότι τελικά είναι μια τενιστική
αυθεντία. Με ατσάλινα νεύρα, πήρε το
πέμπτο σετ… στη ρώσικη ρουλέτα και
ανάγκασε το παγκόσμιο τένις σε μια
βαθιά υπόκλιση. Αυτός θα παίξει στον
μεγάλο τελικό της Κυριακής, κόντρα
στον νικητή του αγώνα Τζόκοβιτς -
Ναδάλ. Για πρώτη φορά Έλληνας τενί-
στας επιτυγχάνει τέτοια διάκριση. 

Ο Στέφανος ήταν συγκλονιστικός,

ξεδίπλωσε το μεγαλείο του στο χωμά-
τινο κορτ του Παρισιού και έδειξε στον
κόσμο όλο ότι αυτός θα είναι ο νέος
«βασιλιάς» του αθλήματος, όταν εγ-
καταλείψουν ο Ναδάλ, ο Τζόκοβιτς και
ο Φέντερερ. Και είναι τόσο μικρός,
μόλις 23 ετών, για να μην έχει τόσο με-
γάλα όνειρα. Το παιχνίδι τελείωσε στα
όρια της εξάντλησης και για τους δύο,

αλλά ο Στέφανος απέδειξε ότι είναι
σπάνιο εύρημα της τενιστικής «πανί-
δας». Έκανε ανάγκη την επιθυμία του
και τώρα πάει για «μία αιωνιότητα και
μία ημέρα» στον αυριανό τελικό. Είναι
ένα παιδί που τα θέλει όλα. Και αυτή η
νύχτα μένει…

Σε δηλώσεις του, αμέσως μετά το
ματς, δήλωσε: «Ξεκίνησα από ένα μι-

κρό γήπεδο στην Αθήνα και είχα όνει-
ρο να παίξω στο Rolland Garros. Ακό-
μα κι όταν ο Αλεξάντερ ισοφάρισε,
βρήκα τη δύναμη να επανέλθω. Η Ελ-
λάδα είναι μέρος της τενιστικής κοι-
νότητας. Η Μαρία και εγώ κάναμε με-
γάλες προσπάθειας και είδα πολλές
ελληνικές σημαίες εδώ και μου έδω-
σαν δύναμη». 

Έλληνας θεός
στον τελικό του 

Roland 
Garros

Σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό
που κράτησε 3 ώρες και 18 λεπτά, η
Μαρία Σάκκαρη πάλεψε, αλλά έχα-
σε 2-1 σετ από την Τσέχα Μπάρμπο-
ρα Κρεϊτσίκοβα και αποκλείστηκε
από τον τελικό του Gran Slam του
Roland Garros. Τα σετ: 7-5, 4-6, 9-7.
Κρίμα για τη Μαρία, που ειδικά στο
τρίτο σετ είχε ένα match point για να
πάρει τη νίκη και την πρόκριση, αλ-
λά η Τσέχα, με υπομονή και συγκέν-
τρωση, κατάφερε να κάνει την ανα-

τροπή και να νικήσει. Παραμένει φι-
ναλίστ και «βασίλισσα» στις καρδιές
όλων των Ελλήνων. Σε δηλώσεις της
τόνισε: «Στο ματς πόιντ θυμάμαι να
σκέφτομαι: Μαρία, είσαι έναν πόντο
μακριά από το να κερδίσεις αυτό το
ματς και να πας στον τελικό. Και σκε-
φτόμουν τόσα πολλά πράγματα σε
τόσο λίγα δευτερόλεπτα. Έκανα πο-
λύ κακές επιλογές». Στον τελικό της
Κυριακής θα παίξουν η Κρεϊτσίκοβα
με τη Ρωσίδα Παβλιουτσένκοβα.

Περηφάνια για τη Μαρία Σάκκαρη
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Π
αράσταση διαμαρτυρίας
στην UEFA έκανε χθες ο
πρόεδρος της ΕΠΟ και
ευρωβουλευτής τη Ν.Δ.

Θόδωρος Ζαγοράκης για την προ-
κλητική στάση της Βόρειας Μακε-
δονίας να έχει στις φανέλες της
εθνικής ομάδας στο Euro 2020 τον
λογότυπο «Μακεδονία»... σκέτο και
τον ήλιο τη Βεργίνας, κατά παράβα-
ση της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Για το θέμα αυτό, που ανέδειξε μό-
νο η «Political», ο Ζαγοράκης δεν
είχε ενημερωθεί από κανέναν στην
ΕΠΟ ότι υπάρχει ζήτημα, καθότι όλοι θεωρούσαν ότι είναι διακρατικό και όχι ποδοσφαιρικό. Η UEFA ενημερώθηκε, ωστόσο τώρα
τον λόγο έχει ο Ζαγοράκης. «Πηγαίνω αμέσως, είναι πρόκληση και οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε στη ρίζα της», η μοναδική
δήλωση που έκανε στον σταθμό Metropolis. Απίθανο, ωστόσο, να καταφέρει κάτι, έστω κι αν έχει «αδελφικές» σχέσεις με τον εκτε-
λεστικό γραμματέα της UEFA Θόδωρο Θεοδωρίδη. Η εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας δίνει αύριο Κυριακή το πρώτο της παι-
χνίδι στα τελικά του Euro 2020 κόντρα στη Ρουμανία και, φυσικά, δεν προλαβαίνει να αλλάξει φανέλες και λογότυπο.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα 82-66 εκτός έδρας το Λαύριο, έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε
το 40ό πρωτάθλημα της ιστορίας του και παράλληλα το 12ο νταμπλ. Το πρωτάθλημα αφιερώθηκε στον αείμνη-
στο πρώην ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παύλο Γιαννακόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια.

Στην UEFA ο Ζαγοράκης για τη σκοπιανή πρόκληση «Απαγορευμένα» τα εισιτήρια!
Τα πιο ακριβά εισιτήρια, εκείνα του τελικού του

Euro 2020, κοστίζουν 4.650 ευρώ! Τα πιο φτηνά,
μόλις 13 ευρώ, στο παιχνίδι Ουαλία - Ελβετία στο
Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Λόγω
της μερικής πληρότητας των γηπέδων η UEFA
ακύρωσε πολλά εισιτήρια και επέστρεψε τα χρή-
ματα στους κατόχους. Κερδισμένοι οι… χορηγοί
της διοργάνωσης, καθώς δεν τους ζητήθηκε κα-
μία ακύρωση.

Ο τελικός 
των... εμβολιασμένων

Στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου θα γίνουν οι δύο
ημιτελικοί, καθώς και ο τελικός του Euro 2020
στις 11 Ιουλίου, παρουσία 22.500 θεατών, οι οποί-
οι θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εμβολιαστεί.
Πληρότητα 100% στα γήπεδα θα υπάρχει μόνο στη
Βουδαπέστη, ενδεχομένως και στο Βουκουρέστι.
Στις άλλες πόλεις θα είναι από 25% έως και 50%.

Υπογράφει 
στην ΑΕΚ ο Τζαβέλλας

Στην Αθήνα βρίσκεται ο διεθνής αμυντικός
Γιώργος Τζαβέλλας και αναμένεται να υπογράψει
συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Ο Τζαβέλ-
λας της τουρκικής Αλανιασπόρ επανέκαμψε στην
εθνική ομάδα έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια,
έκανε καταπληκτικά παιχνίδια και κίνησε το εν-

διαφέρον της Ένωσης. Είναι 33 ετών και έχει
παίξει ακόμη στην Κέρκυρα, τον Πανιώ-

νιο, τον ΠΑΟΚ, την Άιντραχτ και τη
Μονακό.

Αθωώθηκε
ο Γκαρσία
Αθωώθηκε από την Πειθαρχική Επι-

τροπή της ΕΠΟ ο πρώην προπονητής του
ΠΑΟΚ Πάμπλο Γκαρσία για τις υβριστικές

εκφράσεις του κατά του Ολυμπιακού και του Μα-
ρινάκη μετά τον τελικό του Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ,
όπου ο «δικέφαλος του Βορρά» νίκησε 2-1 τους
«ερυθρόλευκους» και κατέκτησε το τρόπαιο. Η
Επιτροπή δίκασε παρόντος του εγκαλουμένου
και κήρυξε «απαράδεκτη» τη δίωξή του.

Euro 2020: Αναμονή τέλος! 
Άρχισε επιτέλους το Euro 2020 έναν χρόνο μετά! Η πρώτη σέντρα έγινε
χθες βράδυ και πλέον όλη η Ευρώπη βρίσκεται στον αστερισμό της στρογ-
γυλής θεάς! Φέτος το Euro έχει επετειακό χαρακτήρα, καθότι συμπληρώ-
νονται 60 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση. Αυτός είναι και ο λόγος που
τα τελικά της διοργάνωσης θα γίνουν σε έντεκα διαφορετικές πόλεις ισά-
ριθμων χωρών. Θα πάρουν μέρος 24 χώρες, χωρισμένες σε έξι ομίλους
των τεσσάρων. Στην επόμενη, νοκ άουτ φάση των 16 θα προκριθούν οι δύο
πρώτες της βαθμολογίας και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες.

«Πράσινος» 
τίτλος 
στη μνήμη 
του Παύλου
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E
να σύντομο δείπνο το
2019 οδήγησε στα σκα-
λιά της εκκλησίας την
Κατερίνα Παπακωστο-

πούλου και τον Νίκο Σερεπίσο! Η
newscaster του Star και ο επιχει-
ρηματίας χόρεψαν τον χορό του
Ησαΐα το Σάββατο 5 Ιουνίου, πα-
ρουσία των οικογενειών τους, κα-
λών φίλων από όλο τον κόσμο,
γιατρών και συναδέλφων τους, σε
έναν elegant καλοκαιρινό γάμο
που είχε συγκίνηση, χαμόγελα
και πολύ ρύζι για να στεριώσουν!
Το μυστήριο τελέστηκε στο εκ-
κλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα
στη Γλυφάδα με κουμπάρους τον
δικηγόρο Σταύρο Σαξώνη και την
οδοντίατρο Χριστίνα Βασιλειάδη.
Την όμορφη νύφη παρέδωσαν
στον γαμπρό η 16χρονη κόρη της Μαριλίτα και ο
αδελφός της Χαράλαμπος, ενώ στο πλευρό του γαμ-
πρού στεκόταν η 19χρονη κόρη του Μάρθα.

Η δική μας έμπειρη δημοσιογράφος του ιατρικού
ρεπορτάζ στην «Political» έλαμπε από ευτυχία στο
λευκό φόρεμα με τις ασημί λεπτομέρειες, που έφε-
ρε την υπογραφή της Όλγας Καραβερβέρη, η οποία
επιμελήθηκε τις εξαίσιες μπομπονιέρες και τον στο-
λισμό της εκκλησίας και της γαμήλιας δεξίωσης που
δόθηκε στο «Golf» της Γλυφάδας. Στο υπέροχο πάρτι
τηρήθηκαν τα αυστηρά μέτρα για την πανδημία με
αρνητικό self test από τους 60 καλεσμένους, οι
οποίοι ευχήθηκαν τα καλύτερα στους νεόνυμφους.

Ο γοητευτικός γαμπρός επέλεξε για την πιο όμορ-
φη μέρα της ζωής τους ένα από τα υπέροχα σκουρό-
χρωμα κοστούμια της καλοκαιρινής σειράς του διά-

σημου Δημήτρη Γιαννέτου, λευκό
πουκάμισο και λεπτό παπιγιόν.
Μάλιστα, στην πρώτη του διαδι-
κτυακή ανάρτηση ο Νίκος Σερε-
πίσος, ο οποίος δραστηριοποιεί-
ται στον κλάδο του αλουμινίου με
κύρια ασχολία τα αντικουνουπικά
συστήματα από Ιταλία, τη σκίαση
και το ρολό, δημοσίευσε φωτο-
γραφία από τον γάμο τους συστή-
νοντας την Κατερίνα του στους χι-
λιάδες followers: «Επίσημα παν-
τρεμένος. Η γυναίκα μου Κατερί-
να Παπακωστοπούλου»!

Η απόφαση να παντρευτούν
ήταν… γλυκός μονόδρομος, δύο
χρόνια έπειτα από εκείνο το ει-
δυλλιακό σύντομο δείπνο για
δύο, που… κράτησε τελικά μέχρι
το πρωί της επόμενης ημέρας, με

το ζευγάρι να βρίσκει κοινούς κώδικες, όνειρα, ζη-
τούμενα και επιθυμίες! Η συγκατοίκηση ήρθε γρή-
γορα και μέσα στην καραντίνα οργάνωσαν με αγάπη
και πολλά χαμόγελα την επίσημη έναρξη της κοινής
τους ζωής!

«Ο γάμος μας έγινε εν μέσω περιορισμών της παν-
δημίας, αλλά ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι περιμέ-
ναμε! Οι σχεδόν 60 καλεσμένοι μας έγιναν μια πα-
ρέα, μιλήσαμε, γελάσαμε, το απολαύσαμε! Όλοι τους
υπέροχοι φίλοι και τους ευχαριστούμε. Ήταν ο δεύ-
τερος γάμος για μένα (σ.σ.: και για τον σύζυγό της)
και είμαι πανευτυχής που άκουσα λέξη λέξη τα λόγια
του μυστηρίου, βιώνοντάς το έντονα, με συγκίνηση
και πολλή χαρά», δήλωσε στην «P» η νύφη, ετοιμά-
ζοντας βαλίτσες για το γαμήλιο ταξίδι τους, που ξεκι-
νάει τη Δευτέρα σε νησί του Αιγαίου.

• Κι επισήμως νικητής της «Φάρμας»
ο Κώστας Γκρέκας. «Έχω δύο τσέπες,
η μία για την επιταγή και η άλλη για το
κλειδί του αυτοκινήτου», δήλωσε εν-
θουσιασμένος στο τελευταίο επεισό-
διο του ριάλιτι.

• Κατερίνα Καινούργιου: Πάει Al-
pha, όπως επιμένουν οι φήμες, ή
μήπως θα αντικαταστήσει την
πρωινή Κατερίνα Καραβάτου στο
Star; 

• Οικογενειακώς νόσησαν από τον κο-
ρονοϊό ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης,
η σύζυγός του Λένα Δροσάκη και ο 10
μηνών γιος τους.

• Για λόγους αισθητικής μίκρυνε
το στήθος της η Τζούλια Αλεξαν-
δράτου, όπως ανέφερε σε δηλώ-
σεις της.

• Επέτειος γάμου για τη Δούκισσα Νο-
μικού και τον Δημήτρη Θεοδωρίδη. Το
ζευγάρι έκλεισε τέσσερα χρόνια ευ-

τυχισμένου γάμου γιορτάζοντας τη
μέρα με τα δύο παιδιά τους, τον Σάββα
και την Αναστασία.

• Απίστευτη καταγγελία της
Μπέσσυς Μάλφα. «Με πίεζαν με
βρισιές, μούντζες και φωνές να
παραβιάσω STOP στη Συγγρού»,
έγραψε η ηθοποιός στο Διαδί-
κτυο, δίνοντας στη δημοσιότητα
φωτογραφία του οχήματος του
ανεγκέφαλου ζευγαριού. 

• Άλλαξε ζωή, άλλαξε επάγγελμα! Ο
ηθοποιός Σωκράτης Πάτσικας μετα-
κόμισε στην Ύδρα και άνοιξε κατά-
στημα δώρων!

• Ο Φοίβος, ο γιος του αείμνη-
στου Κώστα Βουτσά, μεγάλωσε
και πήρε την κίτρινη ζώνη στο
τάε κβον ντο!

• Στη Μύκονο βρίσκεται η Τάμτα και
είχε συνάντηση με τον σούπερ διάση-
μο πελεκάνο του νησιού Πέτρο!

Ο λαμπερός γάμος της
δικής μας Κατερίνας! 



Πυρετώδεις πρόβες! 

Ολονύκτιες πρόβες για τον Μάρκο Σεφερλή και
τον θίασο του στο «Δελφινάριο». Ο κωμικός
ηθοποιός επιστρέφει στο σανίδι με την παρά-
σταση «Δες τα, ρε Ελλάδα, όλα αυτά» και η σύ-
ζυγός του Έλενα Τσαβαλιά δημοσίευσε φωτο-
γραφία από τα backstage παρέα με τους συνα-
δέλφους της Γιάννη Καπετάνιο και Αρετή Ζαχα-
ριάδου. Στη σατιρική παραγωγή «πρωταγωνι-
στούν» ήρωες της Επανάστασης του 1821, η
λοιμωξιολόγος Ματίνα Παγώνη αλλά και οι φε-
τινοί Survivors. Η πρεμιέρα έχει προγραμματι-
στεί για το Σάββατο 19 Ιουνίου.

«Βασίλισσα Αμαλία» 
στις Σέρρες

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και Καλλιόπη Ευαγγε-
λίδου ενσαρκώνουν τη βασίλισσα Αμαλία στην
ομώνυμη θεατρική παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ
Σερρών. Το έργο, σε σκηνοθεσία του Ενκε Φε-
ζολάρι, θα ανέβει το φετινό καλοκαίρι στη σκη-
νή της μακεδονικής πόλης υπό την αιγίδα του
Ελληνικού Κοινοβουλίου και είναι βασισμένο
σε ιστορικές πηγές, μαρτυρίες και αρχειακό υλι-
κό, κυρίως από τις επιστολές και τα ημερολόγια
της Αμαλίας. Οι δύο πρωταγωνίστριες φωτο-
γραφήθηκαν για τις ανάγκες της παράστασης
στο Αρχοντικό Δεκόζη Βούρου, την πρώτη οικία
του βασιλικού ζεύγους.

Ο γνωστός τραγουδιστής Βα-
λάντης με επίσημο ποστ ανα-
κοίνωσε την είσοδό του στο κί-
νημα Ελεύθεροι Άνθρωποι δη-
λώνοντας: «Συμπορεύομαι και
ευθυγραμμίζομαι με τις θέσεις
του Κινήματος του Γιώργου
Τράγκα, γιατί πιστεύω ότι όλοι
μαζί μπορούμε να ανατρέψου-
με την παρακμιακή κατάσταση
που οδήγησε μεγάλα τμήματα
της χώρας στη φτώχεια και τη
μελαγχολία. Το Κίνημά μας δεν
θα προδώσει τον κόσμο».

Η Κύπρος τιμά 
τον Μάριο Τόκα
Δεκατρία χρόνια μετά τον θάνατο του
σπουδαίου συνθέτη Μάριου Τόκα, προτο-
μή του δημιουργού των μεγάλων μουσι-
κών επιτυχιών θα τοποθετηθεί στο σχο-
λείο του, το Λανίτειο, με απόφαση της Σχο-
λικής Εφορείας Λεμεσού σε συνεργασία
με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Φωτιάδη. Επί-
σης, το θέατρο του σχολείου, το οποίο
ανακαινίζεται αυτές τις μέρες, θα μετονο-
μαστεί σε «Μάριος Τόκας».

Στην πολιτική
κατεβαίνει 
ο Βαλάντης! 
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«Στιλάκι» στην καραντίνα! 
Η αξιαγάπητη τηλεοπτική Βουλίτσα της σειράς «Μην αρχίζεις τη
μουρμούρα» Ελένη Κοκκίδου κατάφερε και έχασε 35 κιλά με σω-
στή διαστροφή και ιατρική παρακολούθηση και έγινε άλλος άνθρω-
πος! «Η σχέση με το φαγητό είναι συναισθηματική. Σου δίνει όπλα
να αντέξεις. Όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν ομαλά, ξεσπούσα στο
φαγητό», αποκάλυψε σε συνέντευξή της η ηθοποιός.

H
Μαργαρίτα Νικολαΐδη έσπασε την ανδροκρατία των νι-
κητών στο ελληνικό ριάλιτι μαγειρικής και κατέκτησε τον
πρώτο τίτλο, συνοδεία χρηματικού επάθλου. Η Μυτιληνιά
μαγείρισσα σήκωσε το τρόπαιο συγκινημένη και ευχαρί-

στησε το τηλεοπτικό κοινό για την αγάπη του. «Εγώ θα συνεχίσω να
προσπαθώ κάθε μέρα, γιατί όλο αυτό που έζησα μου έδωσε δύνα-
μη, χαρά και κουράγιο, γιατί μέσα σε αυτή την περίεργη για όλους
μας χρονιά εμένα μου χαρίσατε απλόχερα ΑΓΑΠΗ και μπήκα στα
σπίτια σας μέσα από την τηλεόραση και μου μιλάτε με το μικρό μου
όνομα και εγώ σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου!», έγρα-
ψε στο Διαδίκτυο. Και συνέχισε: «Κλάψατε μαζί μου και γελάσατε!
Αυτό, φίλοι μου, ήταν το ταξίδι μου στο “MasterChef”, έντονο και
αληθινό, γιατί υπάρχει αγάπη από εσάς προς εμένα».Μεγάλη ΚΥ-
ΡΙΑ. Για πάντα οικογένεια».

Άρωμα γυναίκας 
στο «MasterChef»! 



O
σοι υποφέρουν από ημικρανίες ξέρουν τον
πόνο και τη φοβερή ενόχληση που νιώ-
θουν μέχρι να καταφέρουν να ηρεμήσουν
με κάποιο φάρμακο που ανακουφίζει από

τα συμπτώματα. Ημικρανία ονομάζουμε μια παθολο-
γική κατάσταση που έρχεται και επανέρχεται και, αν-
τίθετα απ’ ό,τι πιστεύεται, αφορά σχεδόν εξίσου σε
γυναίκες και άντρες. Οι ειδικοί προσπαθούν να τη
«νικήσουν» με διάφορα θεραπευτικά μέσα και φάρ-
μακα. Πλέον δοκιμάζονται και σύγχρονες μέθοδοι. 

Η ημικρανία είναι ένα είδος κεφαλαλγίας, το οποίο
στην Ελλάδα ταλαιπωρεί σχεδόν ένα στα 15 άτομα. Τα
αίτια της ημικρανίας είναι ποικίλα. Ωστόσο, τις περισ-
σότερες φορές η ημικρανία είναι καλοήθης και δεν
αποτελεί εκδήλωση κάποιας παθολογικής κατάστα-
σης στον εγκέφαλο. Επηρεάζεται από διάφορους πα-
ράγοντες, όπως είναι το στρες, η λήψη τροφών, όπως
η σοκολάτα, ή ποτών, όπως το κόκκινο κρασί, και πι-
θανόν από τον γυναικείο κύκλο - σχέση που οδήγησε
στην αντίληψη ότι η ημικρανία αφορά περισσότερο
στις γυναίκες. 

Στην αντιμετώπιση της ημικρανίας τον πρώτο λόγο
εξακολουθεί να έχει η φαρμακευτική αγωγή, η οποία
μπορεί να συνδυάσει διαφορετικά είδη φαρμάκων,
που συνήθως αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μετα-
βιβάζεται το επώδυνο ερέθισμα στον εγκέφαλο.
Μπορεί να είναι αντιεπιληπτικά σκευάσματα καθώς
και άλλα φάρμακα του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος. Υπάρχουν δύο τρόποι για την αντιμετώπιση της
ημικρανίας: Αν οι κρίσεις είναι λίγες μέσα σε έναν

μήνα (μέχρι δέκα), τότε αντιμετωπίζονται με φαρμα-
κευτική αγωγή, η οποία τις καταστέλλει. Αν, όμως, οι
κρίσεις ημικρανίας ξεπερνούν τις δέκα τον μήνα, τό-
τε θα πρέπει να χορηγηθεί και προφυλακτική αγωγή. 

Η σύγχρονη μέθοδος με ένεση-μπλοκ στο πίσω
μέρος του κρανίου έχει μια σειρά από σημαντικά
πλεονεκτήματα, τα οποία μας αναλύει η κυρία Ζηναΐς
Κοντούλη, διευθύντρια Ιατρείου Πόνου. «Είναι
άκρως ασφαλής. Ο ασθενής μπορεί να φύγει από το
ιατρείο ύστερα από μισή ώρα - δεν έχει σχεδόν ποτέ
επιπλοκές. Επιφέρει ανακούφιση του πόνου την ίδια

στιγμή καθώς και πρόληψη από ημικρανίες για σχε-
δόν 30 ημέρες. Οι ασθενείς που ανταποκρίνονται σε
αυτήν τη μέθοδο συνήθως δεν χρειάζεται να παίρ-
νουν φαρμακευτική αγωγή». Ένας από του νεότε-
ρους και πλέον συναρπαστικούς νέους τομείς της Ια-
τρικής είναι αυτός της διαχείρισης χρόνιων πόνων
(πόνοι διάρκειας πάνω από τρεις μήνες). Σε αυτούς
τους πόνους κατατάσσεται η ημικρανία. Γι’ αυτήν αλ-
λά και για κάθε άλλον χρόνιο πόνο (καρκινικό και μη
καρκινικό) εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργούν σε
μεγάλα θεραπευτήρια Ιατρεία Πόνου. Πρόκειται για
εξειδικευμένα ιατρεία, όπου πραγματοποιούνται
όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να δια-
γνωστούν η αιτία και το είδος του χρόνιου πόνου (σω-
ματικός, νευροπαθητικός ή μικτός χρόνιος πόνος).
Στη συνέχεια σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η απαραί-
τητη αγωγή, είτε φαρμακευτική είτε επεμβατική, με
θεαματικά αποτελέσματα.
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Δώσε τέλος στην ημικρανία! 

kpapakosto@yahoo.gr

Οι ειδικοί προσπαθούν να
τη «νικήσουν» με διάφορα 
θεραπευτικά μέσα και φάρμακα.
Πλέον δοκιμάζονται και 
σύγχρονες μέθοδοι… 

Επαναστατική 
αντιμετώπιση    
Τα τελευταία χρόνια η Ιατρική έχει εξε-
λιχθεί με άλματα, εφαρμόζοντας νέες με-
θόδους και πρακτικές, που αντιμετωπί-
ζουν καλύτερα παλιά προβλήματα. Μία
από αυτές αφορά σε μια νέα, επεμβατικού
τύπου μέθοδο πρόληψης και καταστολής,
που είναι μια μικρή ένεση. Πρόκειται για
μια ένεση-μπλοκ των νεύρων στο πίσω
μέρος του κρανίου, που τις περισσότερες
φορές είναι υπεύθυνα για τον πόνο που
αισθανόμαστε. Ουσιαστικά, γίνεται μπλοκ
με αναισθητικό και κορτιζόνη στο μείζον
και το έλασσον ινιακό νεύρο.

Ζηναΐς Κοντούλη, 
διευθύντρια Ιατρείου Πόνου
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

A
λλωστε, εκτός από τον προσωπικό χάρ-
τη, αλλά και τον ετήσιο, που δείχνει τις
επιρροές τις οποίες δέχεται κάθε άν-

θρωπος, υπάρχουν και η Αστροχαρτογραφία
και η Αστρογεωγραφία, που χωρίζουν τη Γη σε
καθορισμένες και σταθερές Ζωδιακές Ζώνες. 

Στον ΚΡΙΟ ανήκει η Κεφαλονιά και για μερι-
κούς σύγχρονους αστρολόγους γενικά τα Επτά-
νησα.

Στον ΤΑΥΡΟ η περιοχή της Ηλείας και ιδίως η
Κυλλήνη και η Ολυμπία. Επίσης, το Άργος και η
Σάμος. Και, φυσικά, η Κρήτη (λατρεία του ταύ-
ρου, Μινώταυρος κ.λπ., αν και η Κρήτη έχει
επιρροές και από Λέοντα και Υδροχόο). Οι ση-
μερινοί αστρολόγοι θεωρούν πως όλο το Αιγαίο
(και κυρίως η Ρόδος) καθώς και η Κύπρος ανή-
κουν στο ζώδιο του Ταύρου.

Στους ΔΙΔΥΜΟΥΣ ανήκει η Σπάρτη, λόγω των
Διόσκουρων, των δύο βασιλιάδων, των δύο φυ-
λών κ.λπ. και η περιοχή της Τσακωνιάς (παράλια
της Αρκαδίας).

Στον ΚΑΡΚΙΝΟ, το Γύθειο, τα Κύθηρα και το
μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Μάνης. Επί-
σης, η Βασιλεύουσα, δηλαδή η Κωνσταντινού-
πολη.

Στον ΛΕΟΝΤΑ, η περιοχή της παραλιακής Αρ-
γολίδας (κυρίως η Ερμιόνη) αλλά και οι Μυκή-

νες. Ο άξονας Λέοντος - Υδροχόου σχετίζεται με
την Κρητο-αιγυπτιακή περιοχή και το Όρος της
Ίδης (Ψηλορείτης).

Στην ΠΑΡΘΕΝΟ ανήκουν η Αθήνα και γενικά
η Αττική, η Δήλος η Χαλκιδική και ειδικά το
Άγιον Όρος. Ακόμη, ο Κάμπος της Θεσσαλίας, η
Λειβαδιά και η Κορινθία.

Στον ΖΥΓΟ ανήκουν οι Δελφοί και γενικά η
Φωκίδα, η Μικρά Ασία και η Βοιωτία (Θήβα).

Στον ΣΚΟΡΠΙΟ ανήκουν η πόλη της Χαλκίδας,
ως αντιδιαμετρικό σημείο της Ολυμπίας, και γε-
νικά η Εύβοια, η Θεσσαλονίκη και η Χίος.

Στον ΤΟΞΟΤΗ όλο το βουνό του Πηλίου, όπου
ζούσε και ο Κένταυρος Χείρων, και οι Σποράδες.

Στον ΑΙΓΟΚΕΡΩ ανήκει η περιοχή των Τεμ-
πών και οι Αίγες ( Έδεσσα), αρκετές πόλεις της
Κεντρικής Μακεδονίας (ειδικά η Κατερίνη και ο
Όλυμπος) και της Κεντρικής Πελοποννήσου
(π.χ., Τρίπολη και γενικά ορεινή Αρκαδία).

Στον ΥΔΡΟΧΟΟ, σχεδόν όλη η Ελλάδα και πε-
ρισσότερο η Κέρκυρα, η Δυτική Ήπειρος και η
Δυτική Στερεά Ελλάδα (Πάργα, Πρέβεζα, Σύβο-
τα, Αστακός κ.ά.), η Αχερουσία με το Νεκρομαν-
τείο του Αχέροντα.

Στους ΙΧΘYΣ, η ευρύτερη περιοχή του Μαν-
τείου της Δωδώνης καθώς και η Τήνος, το νησί
του Ποσειδώνα.

Ποιο μέρος της Ελλάδας 
ανήκει σε κάθε ζώδιο; 

Κριός
(21/3-20/4)
Λειτουργείτε με ένταση σε στιγ-
μές που χρειάζεται διπλωματία.
Βοηθήστε εκείνους που σας αγα-
πούν και σας πιστεύουν να σας
υποστηρίξουν. Έχετε πάρει τα μα-
θήματά σας και γίνεστε περισσό-
τερο προστατευτικοί στις προ-
σωπικές σας σχέσεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οφείλετε να προσέξετε πολύ την
εξέλιξη των βασικών τομέων της
ζωής σας. Διευκολύνσεις θα σας
δοθούν, αλλά και πάλι θα χρει-
αστεί να δώσετε καινούργιες μά-
χες για να κατακτήσετε αυτό που
θέλετε ή χρειάζεστε.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Υπερασπίζεστε τα δικαιώματά
σας σε όλους τους τομείς, γεγο-
νός που μπορεί να προκαλέσει
έντονα αισθήματα καταπίεσης σε
τρίτους. Προφυλάξτε τον ψυχι-
σμό σας από άδικες επιθέσεις.
Λειτουργήστε έξυπνα όσον αφο-
ρά το συμφέρον στην εργασία.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Δείτε τις ανάγκες σας κατά πρό-
σωπο. Η προσοχή εφιστάται στα
αισθηματικά. Τα πράγματα θα εί-
ναι λίγο δύσκολα ή και απειλητικά
κατά καιρούς σε αυτόν τον τομέα.
Στα οικονομικά θα πρέπει να είστε
προνοητικοί. 

Λέων
(23/7-22/8)
Θα έχετε ευκαιρίες να διευρύνετε
την κοινωνική σας δραστηριότητα
και να κάνετε γνωριμίες που θα
μπορούσαν να αποδειχτούν ευχά-
ριστες και χρήσιμες. Δείτε τις
ανάγκες σας κατά πρόσωπο και
κάνετε τα δέοντα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Καλύτερη περίοδος θα έρθει μετά
την επιρροή των εκλείψεων. Γίνετε
προνοητικοί, περισσότερο διορατι-
κοί και λιγότερο σπάταλοι. Πολλοί
θα σκεφτείτε το ενδεχόμενο μετα-
κινήσεων και αλλαγών στους πρα-
κτικούς τομείς της ζωής σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η αισθηματική σας ζωή είναι
στο προσκήνιο από τώρα και
στο εξής. Νιώθετε πιο ελεύθε-
ροι για ταξίδια και μετακινήσεις
καθώς μια καθημερινή σας υπο-
χρέωση βρίσκει απροσδόκητα
τη λύση της. Οικονομικά φανεί-
τε περισσότερο υποψιασμένοι
από ό,τι συνήθως.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Δύσκολο να σας εμποδίσουν να
κάνετε αυτό που θέλετε. Εσείς
αποφασίζετε πού θα ρίξετε το
βάρος των ενεργειών σας και
πώς θα υποστηρίξετε καλύτερα
την ιδιωτική και επαγγελματική
σας ζωή. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η αναβάθμιση της προσωπικής σας
ζωής θα είναι το επίκεντρο των
δραστηριοτήτων αλλά και των σκέ-
ψεών σας. Πολλά θα εξαρτηθούν
από καλά μελετημένες αποφάσεις,
οι οποίες σας βοηθούν να ξεπερά-
σετε οικονομικούς και επαγγελμα-
τικούς σκοπέλους. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ασχολείστε περισσότερο με ό,τι
σας συναρπάζει. Με ό,τι σας ευχα-
ριστεί και δεν έχει αντίκτυπο στους
άλλους τομείς της ζωής σας. Η οι-
κογένεια θα σας απασχολήσει ση-
μαντικά, είτε πρόκειται για την
υπάρχουσα είτε για τη νέα που θα
προκύψει. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η αναβάθμιση της προσωπικής
σας ζωής θα είναι το επίκεντρο
των δραστηριοτήτων αλλά και
των σκέψεών σας. Πολλά θα
εξαρτηθούν από καλά μελετημέ-
νες αποφάσεις, οι οποίες σας
βοηθούν να ξεπεράσετε οικονο-
μικούς και επαγγελματικούς
σκοπέλους. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Βελτιώστε υγεία και διάθεση και
τολμήστε αυτά που θέλετε, όσο
αντίθετα και αν φαντάζουν αυτά
με το γενικότερο κλίμα της νέας
εποχής. Ακολουθήστε τους κανό-
νες της δουλειάς και παραμείνε-
τε ασφαλείς στον χώρο που δρα-
στηριοποιήστε. 

Οι προβλέψεις της ημέραςA ν κάποιος σκέφτεται να κάνει αλλαγή κατοικίας 
ή επαγγελματικού χώρου, όταν ετοιμάζεται να ταξιδέψει 
και γενικότερα αν σκοπεύει να αλλάξει τόπο, καλό είναι 
να ξέρει πως η Αστρολογία μπορεί να του προσφέρει 
σημαντική βοήθεια. 
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Σ
την όχι και τόσο μακρινή, όπως αποδείχτη-
κε, Κίνα, η οποία αντιμετώπισε τον Covid-
19 με την εξασφαλισμένη επιτυχία των με-

θόδων των αυταρχικών καθεστώτων, υπάρχουν
ενδείξεις ότι ο κορονοϊός επέστρεψε. Στην πόλη
Γκουανγκζού, με πληθυσμό κοντά δύο φορές
εκείνον της Ελλάδας, η ινδική μετάλλαξη σαρώ-
νει με αποτέλεσμα 180.000 κάτοικοι, συνοικίες
ολόκληρες, να έχουν μπει σε καθεστώς lock-
down. Και lockdown στην Κίνα σημαίνει να μην
περνάς το κατώφλι του σπιτιού σου. Όχι να βγά-
ζεις βόλτα δανεικό σκύλο στη θάλασσα. Σύμφω-
να με τα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, η μόλυν-
ση ξεκίνησε πιθανότατα από την εστίαση και το
Πεκίνο δεν κρύβει την ανησυχία του. Επέβαλε
ήδη καραντίνα τριών εβδομάδων στους επισκέ-
πτες της αχανούς χώρας, καθώς, εκτός των άλ-
λων, έχει μπροστά του δύο σημαντικές διοργα-
νώσεις: τη διεξαγωγή των Χειμερινών Ολυμπια-
κών Αγώνων τον Φεβρουάριο του 2022 και το συ-
νέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος το φθινό-
πωρο της ίδιας χρονιάς.

Στη Δύση ανησυχούμε περισσότερο για την
ανακοπή των εμβολιασμών και λιγότερο για την
ινδική μετάλλαξη. Και η Ελλάδα κινείται στο ίδιο
μήκος κύματος. Στη χώρα μας, παρά τις «μαύρες
τρύπες» σε κάποιες ηλικιακές ομάδες και περι-
φέρειες, το εμβολιαστικό πρόγραμμα εξελίσσε-
ται τόσο καλά ώστε οι επιστήμονες να συναινούν
στην άρση των υπόλοιπων περιοριστικών μέτρων
από την 1η Ιουλίου. Γιατί, λοιπόν, έχει φουντώσει

η συζήτηση για την παροχή κινήτρων ώστε και οι
πιο δύσπιστοι να προσέλθουν στα εμβολιαστικά
κέντρα αλλά και για τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό ομάδων πληθυσμού από το προσεχές φθινό-
πωρο; Πιθανώς επειδή τα «μαθηματικά της παν-
δημίας», η βελτίωση του καιρού, η αποσυμπίεση
του ΕΣΥ και το (χαμηλό έστω) τείχος ανοσίας δη-
μιούργησαν βεβαιότητες που θα επαληθευτούν ή
θα διαψευστούν σύντομα. Σε δυο τρεις μήνες από
τώρα.

Στις ΗΠΑ, όπου τα κίνητρα (από ομόλογα έως
δωροκάρτες και λοταρίες!) δεν τα λες ευκατα-
φρόνητα, έχει εμβολιαστεί έως τώρα το 47% του
πληθυσμού. Ήταν επόμενο, λοιπόν, να αρχίσει
μια συζήτηση που θα πρέπει κι εμείς να λάβουμε
σοβαρά υπόψη: μήπως η παροχή κινήτρων έχει
αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό; Μήπως
επιβεβαιώνει την άποψη ορισμένων ότι «τα εμ-

βόλια δεν είναι ασφαλή»; Πρόκειται για το ένα
ερώτημα. Το άλλο έχει να κάνει με την «γκετοποί-
ηση» ομάδων πληθυσμού, καθώς θα αποκλείον-
ται από covid free εστιατόρια, σινεμά ή καφετέ-
ριες, αν υπάρξουν τέτοια στο εγγύς μέλλον. Για
φανταστείτε να ακολουθήσουν μέτρα που έχουν
να κάνουν, π.χ., με τις ασφαλιστικές εισφορές.
Μείωση για τους εμβολιασμένους - αύξηση για
τους αρνητές. Ή τους δύσπιστους.

Στη χώρα μας λεπτομερή και τεκμηριωμένη
απάντηση στο ερώτημα σχετικά με τον υποχρεω-
τικό ή τον προαιρετικό χαρακτήρα των εμβολια-
σμών εξέφρασε το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού
Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του
ΑΠΘ. Σύμφωνα με την, όπως τη χαρακτηρίζει,
«γνώμη» του, η υποχρεωτικότητα με φυσικό εξα-
ναγκασμό συνιστά πράξη παράνομη. Συνεπώς, η
όποια συζήτηση αφορά μόνο στις έννομες συνέ-
πειες της άρνησης του εμβολιασμού. Ο υποχρεω-
τικός εμβολιασμός με σκοπό την αποτροπή της
διάδοσης της νόσου μπορεί να επιβληθεί με από-
φαση του υπουργού Υγείας για ορισμένες ομάδες
πληθυσμού (ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές, ερ-
γαζομένους σε δομές υγείας, οίκους ευγηρίας
κ.ά.), για ορισμένο χρονικό διάστημα και σε ορι-
σμένες περιοχές ως έκτακτο και προσωρινό μέ-
τρο. Η μη συμμόρφωση έχει ως έννομη συνέπεια
την απομάκρυνση από τον χώρο εργασίας χωρίς
τη δυνατότητα οικονομικής απαίτησης. Για όλους
τους άλλους ο εμβολιασμός συνιστά καθήκον και
επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Τόσο απλά.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ο εμβολιασμός δεν μπορεί να 
επιβληθεί με φυσικό εξαναγκασμό.
Μπορεί, όμως, να έχει έννομες 
συνέπειες για όσους τον αρνούνται,
παρότι συνιστά επαγγελματικό
τους καθήκον η αποτροπή 
διάδοσης της νόσου...

Υποχρέωση ή κοινωνική αλληλεγγύη;

Δ
εν είμαι από εκείνους που πιστεύουν
ότι η Δύση πρέπει να κόψει τις γέφυ-
ρες με την Τουρκία. Είναι συμφέρον

και για την Ελλάδα η γειτονική χώρα να πα-
ραμείνει στην ευρωπαϊκή προοπτική. Η Ελ-
λάδα εκτιμώ ότι αυτήν τη γραμμή πρέπει να
τη συνεχίσει και να μην πέσει στην παγίδα
όσων για τους δικούς τους λόγους και τα δικά
τους συμφέροντα δεν θέλουν την Τουρκία να
αποκτήσει μια καλή σχέση με την Ε.Ε. Αυτό,
βέβαια, δεν σημαίνει ότι τόσο εμείς όσο και η
Δύση πρέπει να κάνουμε… εκπτώσεις στις
αξίες και τις αρχές της Ένωσης. Αυτό πρέπει
να γίνει σαφές και ξεκάθαρο στον πρόεδρο
Ερντογάν σε όλα τα επίπεδα. 

Δυστυχώς, για την ώρα παρασυρμένος από
τη μέθη του νεοοθωμανισμού, δεν δείχνει να
το καταλαβαίνει. Συνεχίζει να προκαλεί με
κάθε τρόπο. Χαρακτηριστικά είναι όσα πράτ-
τει στο Antalya Diplomacy Forum. Το να προ-
σκαλεί εκεί τον επικεφαλής των Τουρκοκυ-

πρίων ως «πρόεδρο» ενός ανύπαρκτου κρά-
τους και την ίδια ώρα να καλεί και την Ελλάδα
να συμμετάσχει επιβεβαιώνει ότι στην πραγ-
ματικότητα δεν θέλει διάλογο, αλλά να επιβά-
λει την άποψή του.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμώ ότι οι δύο πρώην
υπουργοί Εξωτερικών, η Ντόρα Μπακογιάν-
νη και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ορθότατα
απάντησαν με ένα ηχηρό «όχι» στην πρό-
σκληση. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα αναγνώ-
ριζαν τον κατοχικό ηγέτη ως «πρόεδρο» κρά-
τους και το ανύπαρκτο κράτος των εισβολέων

ως πραγματικό κράτος.
Το «όχι» των δύο έμπειρων Ελλήνων πολι-

τικών, οι οποίοι, εκτός των άλλων, δεν διακα-
τέχονται από αντιτουρκικό πνεύμα, δείχνει
τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η ελ-
ληνική διπλωματία στις διαπραγματεύσεις με
την Άγκυρα. Αν η Τουρκία πράγματι θέλει,
όπως ισχυρίζεται, καλές σχέσεις με την Ελ-
λάδα και τη Δύση, θα πρέπει να σταματήσει
να προκαλεί. Θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να
αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και
τον νόμιμο εκπρόσωπό της. Θα πρέπει να κά-
νει πολλά ακόμη για να γίνει αξιόπιστος συ-
νομιλητής.

Όσο για την εξωτερική μας πολιτική, πρέ-
πει να εντάσσει και το «όχι» στη λογική της.
Όχι τίποτε άλλο, αλλά για να μη βρεθεί ξανά
προ εκπλήξεων. Διότι, παρά τα όσα βλέπου-
με, οι πιέσεις στην κυβέρνηση είναι πολλές.
Και όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώ-
σεις, βλέπουμε το τυρί, αλλά όχι τη φάκα…

Το «όχι» από την Ντόρα και τον Αβραμόπουλο δείχνει τον δρόμο

Αν η Τουρκία πράγματι θέλει, 
όπως ισχυρίζεται, καλές σχέσεις 
με την Ελλάδα και τη Δύση, θα 
πρέπει να σταματήσει να προκαλεί


